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ABSTRACT 

 
Rapid technological developments, especially internet make media facebook 

global network that connects tens of millions of people, creating new opportunities to 
foster communication. The purpose of this study is to find whether or not the 
influence of communication via facebook to satisfaction of interaction, among 
students and lecturers. This study departs from some theories of communication 
that influence, and the Uses and Gratification. 

With a total of 80 respondents fill out questionnaires that measured the effect 
of the use of communication media to the satisfaction of the interaction. By using a 
proportional sampling techniques, which use proportional representation, because 
that prior to using this technique researchers must first know certain characteristics 
of the population. Researchers must know the large population of small units that 
exist, then take the representative of the units of the population with impartial 
representation system (Bungin, 2005: 114). And researchers also used a technique 
accidental sampling is a technique by chance (Bungin, 2005: 115). 

The result showed that the test results and evidentiary above showed no 
effect of communication via facebook to the satisfaction of students and faculty 
interaction. From the results of this research is known jointly communication via 
facebook does not affect the interaction satisfaction. This is evident from the results 
of calculations on the probability value can sig. 0.000 <0.05, Ha rejected, which 
means there is no communication via facebook influence on satisfaction of students 
and faculty interaction. 
 
Keywords: Media personal communication, influence, facebook, satisfaction 
interactions, simple linear regression. 

 
 
PENDAHULUAN 

Facebook salah satu situs media sosial yang  populer dikalangan 

masyarakat saat ini, selain murah,  pengguna cukup tersambung dengan koneksi 
internet, dan juga mudah untuk digunakan.  Pertama harus mendaftar sebelum 
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dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, dapat membuat profil pribadi, 
menambahkan teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis 
ketika memperbarui profil. Selain itu, dapat juga bergabung dengan grup yang 
memiliki ketertarikan sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau 
perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka 
ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat". 

Dalam dunia pendidikan sendiri, facebook sudah tidak asing lagi, bahkan 
saat ini facebook banyak dimanfaatkan bagi sarana interaksi antara guru dan murid. 
Dalam kegiatan perkuliahan tidak jarang facebook digunakan sebagai alat 
komunikasi antara dosen dan mahasiswa, juga sebagai media publikasi tentunya.  

Komunikasi dalam media sosial menjadi lebih kompleks. Dua level 
komunikasi melebur menjadi satu. Komunikasi interpersonal melebur dengan 
komunikasi massa. Pada saat orang mengunggah sesuatu, dan terjadi interaksi 
dengan pihak lain maka komunikasi interpersonal terjadi, dan disaat yang sama 
terjadi juga komunikasi massa, sebab apapun yang diunggah bisa langsung 
dinikmati dan dilihat khalayak (Dwi 2011:76) 

Program Studi Ilmu Komunikasi, yang berada pada Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura adalah salah satu Program studi yang 
memiliki jumlah Mahasiswa yang cukup banyak, sehingga memungkinkan untuk di 
jadikan objek penelitian. Penentuan Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas 
Trunojoyo Madura, sebagai objek penelitian tidak lepas dari aktivitas Mahasiwa dan 
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Trunojoyo Madura yang sering 
menggunakan Facebook sebagai media interaksi diluar jam perkuliahan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menentukan judul penelitian 
yakni “Pengaruh Komunikasi Melalui Facebook Terhadap Kepuasan Interaksi (Studi 
Kasus Pada Mahasiswa dan Dosen Program Study Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura)” untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan facebook oleh Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Universitas Trunojoyo Madura, dalam berinteraksi di dunia maya atau 
dunia internet. 

Penelitian ini akan berfokus pada penggunaan internet terutama sosial 
media facebook, sehingga nantinya dapat diketahui ada tidaknya pengaruh 
komunikasi yang dilakukan mahasiswa atau dosen melalui facebook terhadap 
kepuasan dalam berinteraksi antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen 
atau antara mahasiswa dan dosen. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 
penelitian ini adalah ada atau tidaknya “Pengaruh  Komunikasi Mela lui Facebook 
Terhadap Kepuasan Interaksi Mahasiswa dan Dosen?” 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berger dan Chaffe (1983) dalam Wiryanto, 2005:3 menerangkan bahwa ilmu 
komunikasi adalah :”Communication science seeks to understand the production, 
processing and effect of symbol and signal system by developing testable theories 
containing lawful generallization, that explain phenomena associated with 
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production, processing and affect”. (Ilmu komunikasi itu mencari untuk memahami 
mengenai produksi, pemprosesan dan efek dari simbol serta sistem signal, dengan 
mengembangkan penggujian teori-teori menurut hukum generalisasi guna 
menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan produksi, pemprosesan dan 
efeknya).  

Menurut Horoland D. Lasswell, sebagaimana dikutip oleh Sendjaja (1999) 
dalam Wiryanto, 2005:6 yaitu suatu cara yang baik untuk menggambarkan 
komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan berikut : Who Says What In 
Which Channel To Whom What Effect?(Siapa mengatakan apa dengan saluran apa 
kepada siapa dengan efek bagaimana?). 

 

Sosial Media 

 Sesuai dengan namanya, media yang tergolong dalam sosial media memiliki 
fungsi untuk mendukung interaksi sosial penggunanya. Dalam konteks ini, sosial 
media biasa digunakan untuk mempertahankan/mengembangkan relasi atau 
interaksi sosial yang sudah ada dan bisa digunakan untuk mendapatkan teman-
teman yang baru.  

Sosial media sejatinya memang sebagai media sosialisasi dan interaksi, 
serta menarik orang lain untuk melihat dan mengunjungi tautan yang berisi 
informasi mengenai produk dan lain-lain. (Tito, 2013:81) 

Facebook 

Facebook  sebagai salah satu unsur dari teknologi komunikasi, yaitu media 

penyalur dan penerima informasi adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi 
dalam dunia komunikasi.  Selain sebagai media komunikasi dan penyalur informasi 
yang dinilai cukup efektif untuk masa kini. Interaksi melalui sosial media juga 
memiliki keuntungan sendiri, salah satu contoh untuk membangun kekutan politik, 
hal tersebut sudah terbukti diberbagai macam belahan dunia. Komunikasi secara 
online dalam hal ini dilihat lebih murah, cepat, dan murah. (Adler & Rodman, 
2006:189-190 dalam Dwi, 2011:72) 

Setiap aplikasi, memiliki manfaat untuk berbagai kepentingan, berikut 
beberapa manfaat dari keberadaan facebook:  

1. Lebih informatif  
2. Kemudahan dalam pengecekan komunikasi dengan orang lain dalam 

jejaring tersebut  
3. Dapat memasang foto, yang dapat diketahui dengan orang lain  
4. Sebagai media promosi, membangun komunitas, bahkan menghimpun 

massa untuk kepentingan politik dan tujuan lainnya.  

Teori Uses and Gratification 

 Teori ini mempertimbangkan apa yang dilakukan orang pada media, yaitu 
menggunakan media untuk pemuas kebutuhannya. Penganut teori ini meyakini 
bahwa individu sebagai makhluk suprarasional dan sangat selektif. Menurut para 
pendirinya. Elihu Katz, Jay G.Blumler, dan Michael Gurevitch (Jalaludin Rakhmat, 
1984 dalam Nuriatul, 2013:12) uses and gratifications meneliti asal mula kebutuhan 
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secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa 
atau sumber-sumber lain yang membawa pada pola terpaan media yang berlainan 
atau keterlibatan pada kegiatan lain, dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan 
akibat-akibat lain. 

 Elihu Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitch (Jalaludin Rakhmat, 1984 
dalam Nuriatul, 2013:13) menguraikan lima elemen atau asumsi-asumsi dasar dari 
Uses and Gratifications sebagai berikut: 

1. Audiens adalah aktif, dan penggunaan media berorientasi pada tujuan. 
2. Inisiative yang menghubungkan antara kebutuhan kepuasan dan pilihan 

media spesifik terletak dai tangan audiens. 
3. Media bersaing dengan sumber-sumber lain dalam upaya memuaskan 

kebutuhan audiens. 
4. Orang-orang mempunyai kesdaran diri yang memadai berkenaan 

penggunaan media, kepentingan dan motivasinya yang menjadi bukti bagi 
peneliti tentang gambaran keakuratan penggunaan itu. 

5. Nilai pertimbangan seputar keperluan audiens tentang media spesifik atau isi 
harus dibentuk. 

Digunakannya teori Uses and Gratifications dalam penelitian ini dikarenakan 

teori ini berhubungan dengan penggunaan media dalam penelitian ini penggunaan 
yakni penggunaan media facebook, juga tentang pemenuhan kepuasan dalam 
menggunakan media tersebut dan dalam penelitian ini adalah pemenuhan 
kepuasan interaksi dalam penggunaan media facebook. 

Pengaruh 

Berdasarkan  Kamus Besar Bahasa Indonesia ”Pengaruh adalah daya yang 
ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 
kepercayaan atau perbuatan seseorang”.( http://kbbi.web.id/pengaruh, diakses pada 
24-04-2015, 11 30 WIB) 

Pengertian yang telah di kemukakan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa 
pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu 
yang lain. Sehubungan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, 
pengaruh merupakan bentuk hubungan sebab-akibat antara variabel. 

Kepuasan Interaksi 

 Kepuasan adalah suatu keadaan yang dirasakan konsumen setelah dia 
mengalami suatu kinerja (atau hasil) yang telah memenuhi berbagai harapannya. 
Kepuasan dalam penggunaan jasa diharapkan dapat memenuhi kepuasan 
penggunanya dengan penyediaan sumber informasi dan memberikan pelayanan 
yang berkualitas. (Zahara,2005:28) 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (http://kbbi.web.id/puas, 
diakses pada 31-03-2015, pada pukul 11.40 WIB), kepuasan memiliki arti 
kesenangan ataupun kelegaan, dari hal ini dapat di artikan bahwa kepuasan bisa 
juga berarti mersa lega ataupun senang karena yang diinginkan ataupun yang 
diperlukan dapat terpenuhi. 

Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau 
lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini 

http://kbbi.web.id/pengaruh
http://kbbi.web.id/puas
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penting dalam konsep interaksi, sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab 
akibat. Kombinasi dari interaksi-interaksi sederhana dapat menuntun pada 
suatu fenomena baru yang mengejutkan. Dalam berbagai bidang ilmu, interaksi 
memiliki makna yang berbeda. (http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi (22-04-2015, 13 
30 WIB) 

 

METODE PENELITIAN 

Uji Validitas  

Dari hasil uji validitas diperoleh data 25 variabel/item yang  nilai r hitung 
(output SPSS) lebih besar dari nilai r tabel, dan terdapat 3 variabel/item yang nilai r 
hitung (output SPSS) lebih kecil dari nilai r tabel.  Maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat 25 variabel/item yang valid dan terdapat 3 variabel/item yang tidak valid. 

Sehingga dalam pengambilan data yang dilakukan hanya menggunakan 25 
variabel/item yang valid saja, dan 3 variabel/item yang tidak vaild tidak dapat 
digunakan. 

Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas Variabel/item 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.985 25 

Sumber: Olahan Penulis 

Untuk penggunaan 25 variabel/item , Cronbach’s Alpha adalah 0,985 dan r 
tabelnya adalah 0,878. Karena Cronbach’s Alpha > r tabel maka Ha diterima. 
Sehingga disimpulkan bahwa data atas pertanyaan yang digunakan untuk 
mengukur masing-masing variable reliabel atau dapat diandalkan. 

 

PEMBAHASAN  

Hasil pengolahan data diawal, dapat diketahui bahwa data yang diambil 
melalui penyebaran kuisioner kepada mahasiswa dan dosen tidak semuanya valid, 
dari 28 variabel pertanyaan terdapat 3 variabel yang tidak valid. Sehingga ke 3 
variabel pertanyaan itu tidak di gunakan dan variabel yang digunakan hanya 25 
variabel yang tersisah. Hasil output SPSS untuk uji validitas 25 variabel yang 
digunakan, menunjukkan nilai r hitung yang lebih besar dari pada r tabel yang 
berarti data komunikasi melalui facebook (X) dan data kepuasan interaksi (Y) 

adalah valid. 

Analisa Regresi 

Untuk melihat pengaruh komunikasi melalui facebook terhadap kepuasan 
interaksi mahasiswa dan dosen dapat dilihat dari hasil perhitungan dalam model 
summary. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .529
a
 .280 .271 3.853 

a. Predictors: (Constant), KOMUNIKASI MELALUI FACEBOOK 

b. Dependent Variable: Kepuasan Interaksi 

Sumber: Olahan Penulis 

Berdasarkan hasil dari tabel diperoleh hasil sebagai berikut, nilai R sebesar 
0,529 menunjukkan angka korelasi antara uji yang diterima dengan pernggunaan 
facebook. Nilai dari koefisien deterministic R2 (R Square) diperoleh dari kuadrat nilai 
R yaitu sebesar 0,280. R Square sebesar 0,280 menunjukkan pengertian bahwa 
sebesar 28% pengaruh kepuasan interaksi dipengaruhi oleh komunikasi melalui 
facebook sedangkan sisanya 72% (100% - 28%) dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk 
adjusted R Square digunakan apabila variable independent yang digunakan lebih 
dari 2 variabel. 

Uji Hipotesis  

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 450.219 1 450.219 30.333 .000
a
 

Residual 1157.731 78 14.843   

Total 1607.950 79    

a. Predictors: (Constant), KOMUNIKASI MELALUI FACEBOOK   
b. Dependent Variable: KEPUASAN INTERAKSI   

Sumber: Olahan Penulis 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai probabilitas sig. 0,000 < 0,05, maka Ha 
ditolak dan Ho diterima. Artinya Tidak ada pengaruh variable X (Komunikasi Melalui  
Facebook) terhadap variable Y (Kepuasan Interaksi). Sedangkan Untuk melihat 
besarnya pengaruh variable komunikasi melalui facebook terhadap kepuasan 
secara parsial dapat dilihat pada table Coefficients. Pada tabel Coefficients ini juga 
didapat persamaan regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi 
melalui  facebook terhadap kepuasan interaksi. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.159 2.233  5.446 .000 

KOMUNIKASI MELALUI 
FACEBOOK 

.204 .037 .529 5.508 .000 

a. Dependent Variable: KEPUASAN INTERAKSI    

Sumber: Olahan Penulis 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai probabilitas sig. 0,000 > 0,05 maka Ha 
ditolak dan Ho diterima, yang berarti bahwa model regresi tidak layak memprediksi 
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pengaruh variable independent X (Komunikasi Melalui Facebook) terhadap variable 
dependent Y (Kepuasan Interaksi). 

Analisis Regresi 

Hasil pengujian dan pembuktian di atas menunjukkan tidak adanya 
pengaruh komunikasi melalui facebook terhadap kepuasan interaksi mahasiswa dan 
dosen. Dari hasil penelitian ini diketahui secara bersama-sama komunikasi melalui 
facebook tidak berpengaruh terhadap kepuasan interaksi. Hal ini terbukti dari hasil 
perhitungan yang di dapat nilai probabilitas sig. 0,000 < 0,05, maka Ha ditolak dan 
Ho diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh komunikasi facebook terhadap 
kepuasan interaksi mahasiswa dan dosen. 

Secara parsial, pada penelitian ini diketahui bahwa komunikasi melalui 
facebook terhadap kepuasan interaksi mahasiswa dan dosen, tidak terdapat 
hubungan yang linier, artinya nilai probabilitas sig. 0,000 < 0,05 maka Ha ditolak 
dan Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak layak memprediksi 
pengaruh komunikasi melalui facebook terhadap kepuasan interaksi. 

Hasil analisis regresi ini juga diketahui tidak adanya hubungan antara 
variabel kepuasan interaksi ( Y ) dengan komunikasi melalui facebook ( X ). 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis melalui analisis 
regresi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

Bahwa tidak ada pengaruh komunikasi melalui facebook terhadap kepuasan 
interaksi mahasiswa dan dosen, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Pembuktian ini dapat dilihat 
dari nilai probabilitas signifikan pada tabel ANOVA, disitu menunjukkan nilai 
probabilitas sig. lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh 
variabel independent komunikasi melalui facebook terhadap variabel dependent 
kepuasan interaksi.  

Berdasarkan penelitian dan juga diperkuat dengan hasil wawancara kepada 
responden yang dipilih secara acak, tidak ada pengaruh komunikasi melalui 
facebook terhadap kepuasan interaksi mahasiswa dan dosen, itu semua 
disebabkan sudah banyaknya media sosial sejenis yang lebih praktis dan lebih 
canggih, sehingga facebook sudah jarang digunakan. 

Sudah jarangnya penggunaan facebook oleh mahasiswa maupun dosen, 
juga karena tidak tercapainya keinginan dalam memperoleh informasi yang 
dibutuhkan oleh mahasiswa maupun dosen 

Saran  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutnya adalah 
sebagai berikut: 

Hendaknya mahasiswa dan dosen dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di 
facebook, alangkah baiknya jika fasilitas yang sudah ada seperti group facebook 
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“Warta Prodi Ilmu Komunikasi” lebih di manfaatkan lagi. Juga pada penelitian 
berikutnya jumlah responden dapat diperluas, tidak hanya mahasiswa dan dosen 
ilmu komunikasi saja, tetapi bisa diperluas hingga mencakup seluruh mahasiswa 
dan dosen yang ada di Universitas Trunojoyo Madura, juga mungkin bisa diperluas 
tidak hanya jejaring sosial facebook tetapi juga jejaring sosial yang lainnya seperti, 
twitter, line, watsAp, Intagram dll. 
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