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Abstract – The growing of social networking as a tools of communication has grown rapidly. Friendship sites or
known as social network such as Facebook have become a trend and as a major requirement for everyone.
Along with the development of its use, popping many facebook groups are created by the group, community or
organization that is used as a forum for communication and information media. One of the group is "BSI
Karawang". During this time, BSI Karawang Group more widely used as a medium conveys information to the
academic community of AMIK Karawang both lecturers and students and to prospective students. Thereby, in
this research, have been done a tracking opinions using online and offline questionnaires were distributed to
members of the group "BSI Karawang". From the results of the questionnaire, will be known the effectiveness of
the use of the facebook group as a information media in the academic or universities, in this case AMIK BSI
Karawang.
Keywords: Use of social network, Facebook, Effectiveness, academic information

1.

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat sekarang, penggunaan internet telah
menjadi hal yang biasa dan menjadi kebutuhan
sehari-hari, baik untuk mencari informasi, bisnis
ataupun hiburan semata. Salah satu aktifitas iternet
yang banyak dilakukan saat ini adalah penggunaan
situs jejaring sosial. Melalui situs jejaring sosial ini,
pengguna internet dapat membuat saling bertukar
informasi dengan orang-orang yang menjadi teman
mereka
Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari
elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring
ini menunjukan jalan dimana mereka berhubungan
karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang
dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah
ini diperkenalkan oleh profesor J.A. Barnes di tahun
1954. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang
dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah
individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau
lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman,
keturunan, dan lain-lain.
Banyak layanan jejaring sosial berbasiskan web yang
menyediakan kumpulan cara yang beragam bagi
pengguna untuk dapat berinteraksi seperti chat,
messaging, email, video, chat suara, share file, blog,
diskusi grup, dan lain-lain. Umumnya jejaring sosial
memberikan layanan untuk membuat biodata dirinya.
Pengguna dapat mengunggah foto dirinya dan dapat
menjadi teman dengan pengguna lainnya. Beberapa
jejaring sosial memiliki fitur tambahan seperti
pembuatan grup untuk dapat saling berbagi informasi
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didalamnya. Salah satu situs jejaring sosial yang
populer saat ini adalah Facebook.
Facebook atau disingkat FB merupakan sebuah situs
web jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 februari
2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg,
seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984.
Pada mulanya facebook hanya diperuntukkan oleh
mahasiswa
dari
Harvard
College.
Dalam
perkembangannya, hingga kini pengguna facebook
sudah merambah rata di seluruh dunia. Meski sudah
ada beberapa tahun sebelumnya, namun di Indonesia
sendiri facebook mulai banyak digunakan pada tahun
2008 menggantikan situs jejaring sosial sebelumnya,
yaitu Friendster.
Selain fungsi utama facebook sebagai jejaring sosial
(media pertemanan), facebook dapat juga berfungsi
sebagai media informatif. Kekuatan facebook sebagai
media informatif ini sangat didukung oleh banyaknya
pengguna facebook itu sendiri. Banyaknya pengguna
facebook, menyebabkan seseorang lebih memilih
untuk menginformasikan sesuatu lewat media ini, hal
itu dikarenakan facebook memiliki jangkauan yang
luas dan tak terbatas. Kita sering terhambat oleh
permasalahan waktu dalam melakukan sesuatu,
sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu
kebutuhan kita.
Salah satu kebutuhan mendasar kita yang sering
terganjal oleh permasalahan waktu dan jarak adalah
kebutuhan afiliasi. Kebutuhan afiliasi adalah
kebutuhan akan pertalian perkawanan dengan orang
lain, pembentukan persahabatan dan ikut serta dalam
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kelompok-kelompok tertentu. Berbagai kesibukan
yang kita alami, seperti padatnya aktivitas akademik,
pekerjaan kantor, kurangnya manajemen waktu dan
aktivitas-aktivitas lainnya, membuat kita banyak
menemui hambatan dalam memenuhi kebutuhan
afiliasi ini.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkan
sebuah fasilitas yang dapat memfasilitasi kebutuhan
afiliasi tanpa harus meninggalkan kegiatan atau
aktivitas utama sebagai pelajar, pekerja maupun
aktivis-aktivis lain. Dengan kehadiran facebook,
hambatan akan pemenuhan kebutuhan afiliasi
tersebut dapat sedikit banyak teratasi. Lewat
kehadiran facebook, berkomunikasi dengan teman
masih dapat dilakukan meski terikat jarak dan waktu.
Lewat facebook pula kita masih dapat bersosialisasi
dengan orang lain, dan menambah pertemanan kita.
Lewat facebook pulalah kegiatan-kegiatan kelompok
atau organisasi dapat diinformasikan kepada para
anggotanya tanpa harus terbebani oleh jarak dan
waktu. Kehadiran sejumlah kelompok atau organisasi
dalam situs jejaring sosial ini, juga tak lepas dari
permasalahan jarak dan waktu. Keberlangsungan
sebuah perkumpulan atau organisasi salah satunya
bergantung kepada keaktifan anggotanya. Anggota
sebuah kelompok atau organisasi pasti juga memiliki
kesibukan mereka sendiri, dan tidak selalu bisa
berada dalam lingkup organisasi. Hambatan seperti
anggota yang berada di luar kota, kesibukan masingmasing anggota, menjadi kendala utama dalam
keaktifan mereka dalam mengikuti kegiatan

organisasi. Untuk mengatasinya, situs jejaring sosial
facebook menjadi sarana pilihan sebagai media
informatif mereka, disamping kontak secara personal
(langsung).
Fitur facebook, seperti chatting yang dapat
berinteraktif secara langsung dengan pihak lain juga
semakin mendukung fungsi facebook sebagai media
informatif bagi sebuah kelompok atau organisasi.
Selain chatting informasi dapat diberikan secara
langsung di wall atau dinding organisasi itu sendiri,
atau dibagikan secara satu per satu lewat pesan ke
masing-masing anggota di facebook.
Semakin maraknya penggunaan facebook untuk
pribadi, bermunculan pula grup-grup facebook yang
dibuat oleh kelompok, komunitas, atau organisasi.
Salah satunya adalah Grup BSI Karawang yang
dibuat dan dikelola oleh Staf Akademik, instruktur
dan staf Administrasi AMIK BSI Karawang. Grup ini
memiliki anggota yang terdiri dari mahasiswa, dosen,
karyawan dan masyarakat umum. Tujuan dibuatnya
grup ini adalah untuk menjembatani kebutuhan
informasi antara pihak kampus dengan mahasiswa,
dosen ataupun masyarakat umum. Berbagai
informasi akademik disampaikan melalui Grup ini,
komunikasipun dapat dilakukan antara anggota
ataupun pengunjung dengan admin atau pengelola
Grup, baik seputar informasi akademik yang
ditampilkan ataupun hal lain yang berhubungan
dengan BSI Karawang.

Gambar.1 Tampilan Grup facebook “BSI Karawang”

Melihat adanya latar belakang tersebut di atas, maka
peneliti bermaksud melakukan studi efektifitas
penggunaan jejaring sosial untuk informasi akademik
perguruan tinggi AMIK BSI Karawang melalui Grup
Facebook BSI Karawang.
2.

berlakunya. Efektivitas berasal dari kata efektif yang
mengandung pengertian dicapainya keberhasilan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara
hasil yang diharapkan dengan hasil yang
sesungguhnya dicapai.

EFEKTIVITAS

Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh
terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran,
keberhasilan usaha, tndakan, ataupun hal yang

Efektivitas
merupakan
gambaran
tingkat
keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai
sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterikatan
antara nilai-nilai yang bervariasi. Efektivitas dapat
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dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan
dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai
kaitan yang erat dengan efisiensi. Berdasarkan
pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuantujuan daripada organisasi semakin besar, maka
semakin besar pula efektivitasnya
Beberapa hal yang dapat dijadikan ukuran efektivitas
antara lain sebagai berikut:
1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh
organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang
dihasilkan;
3. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa
aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan
prestasi tersebut;
4. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan
mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
5. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan
sumber daya sepanjang waktu
6. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran
dalam
efektivitas
ini
dapat
kuantitatif
(berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan
dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
7. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki
ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens
sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki
dengan kadar yang tinggi.
3.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2013.
Penelitian dirancang sebagai survei yang bersifat
deskriptif analysis dan tidak melakukan uji hipotesis.
Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran dan
identifikasi tentang penggunaan grup “BSI
Karawang”, untuk mengukur efektifitas pemanfaatan
jejaring sosial facebook untuk informasi akademik
AMIK BSI Karawang. Data penelitian diambil dari
data primer melalui penyebaran kuesioner.
Menyangkut besarnya sampel responden, karena
penelitian ini adalah bersifat deskriptif ,maka sampel
tidak ditentukan berdasar padarumus statistic
melainkan
didasarkan
pada
pertimbangan
informasional untuk menjaring sebanyak mungkin
informasi dari berbagi macam sumber, dan apabila
informasisudah cukup banyak serta terjadi
pengulangan informasi,maka sampelnya telah
mencukupi (Lexy J Moleong, 2000:166).
Kuesioner dibagikan secara offline –dan online
dengan memberikan tautan pada Grup ”BSI
Karawang” di Facebook yang ditujukan kepada
anggota grup ataupun pengunjung grup ”BSI
Karawang”.
Peneliti
menggunakan
website
www.surveymonkey.com
sebagai
tempat
penempatan kuesioner. Website tersebut memberikan
1. Apakah status anda di grup "BSI Karawang"?
2. Seberapa seringkah anda mengakses jejaring sosial
(Facebook)?
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fasilitas survey online secara berlangganan. Peneliti
membuat item kuesioner pada situs tersebut, dan
mengumpulkan hasilnya.
Dari data yang diperoleh, site tersebut juga
memberikan fasilitas analisa data berupa prosentase
jumlah jawaban untuk masing-masing item kuesioner
beserta diagram hasil analisanya. Responden dari
penelitian ini khususnya adalah anggota Grup BSI
Karawang, tapi tidak menutup kemungkinan
pengguna facebook yang bukan anggota Grup BSI
Karawang turut mengisi kuesioner.

Gambar 2. Tampilan tautan kuesioner di Grup

Untuk menentukan efektif tidaknya penggunaan
jejaring sosial, Grup ”BSI Karawang” untuk
informasi Akademik Perguruan tinggi Khusunya
AMIK BSI Karawang, maka pengukuran yang
dilakukan meliputi :
1. Status, menunjukan status responden dalam Grup
”BSI Karawang” , apakah sebagai dosen,
mahasiswa, calon mahasiswa atau masyarakat
umum.
2. Intensitas atau frekuensi, menunjukan seberapa
sering responden mengakses facebook dan
mendapatkan informasi akademik melaui Grup
”BSI Karawang” serta seberapa sering Grup ”BSI
Karawang” menampilkan informasi akademik
melalui jejaring sosial facebook tersebut.
3. Manfaat, menunjukan seberapa besar manfaat
yang didapat responden dalam menggunakan
facebook secara umum, seberapa besar pula
manfaat dari informasi akademik yang
disampaikan melalui Grup.
4. Nilai informasi, menunjukan seberaa penting
informasi yang disampaikan melalui grup ”BSI
Karawang”.
5. Kepuasan, menunjukan seberapa besar responden
terbantu dengan adanya Grup ”BSI Karawang”
khususnya dalam hal penyampaian informasi dan
komunikasi.
Item pertanyaan dalam quesioner disusun
berdasarkan pengukuran di atas, dan terdiri dari 10
pertanyaan sebagai berikut:
3. Apakah secara umum, Facebook bermanfaat bagi
anda?
4. Seberapa seringkah anda mengakses grup "BSI
Karawang"?
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5. Seberapa seringkah anda mendapatkan informasi
dari grup ""BSI Karawang"?
6. Apakah setiap informasi akademik disampaikan
melalui grup "BSI Karawang"?
7. Seberapa bergunakah informasi yang disampaikan
melalui grup "BSI Karawang"?

8. Seberapa pentingkah informasi yang disampaikan
melalui grup "BSI Karawang"?
9. Apakah saran/pertanyaan yang disampaikan
melalui Grup BSI Karawang mendapatkan
tanggapan dari Admin grup "BSI Karawang"?
10. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya Grup
BSI
Karawang?

Gambar 3. Tampilan isian kuesioner

4.

PEMBAHASAN

Sangat sering
Total

Dari survey yang dilakukan secara online dan offline,
didapatkan bahwa jumlah responden sejumlah 191
orang. Adapun hasil jawaban untuk masing-masing
item kuesioner dari responden beserta prosentasenya
adalah:
Apakah status anda di grup "BSI Karawang"?

Status

Jumlah

Dosen

Prosentase
6

3,14

138

72,25

Calon mahasiswa

35

18,32

Umum

12

6,28

191

100

Mahasiswa

Total

Dari hasil survey, mayoritas responden berstatus
mahasiswa yaitu sejumlah 138 orang (72,25%)
2.

Seberapa seringkah anda mengakses jejaring
sosial (Facebook)?

Intensitas

Jumlah

Prosentase

18,32

191

100,00

Dari hasil survey, mayoritas responden sering
mengakses Facebook yaitu sejumlah 67 orang
(35,08%)
3.

1.

35

Apakah secara umum, Facebook bermanfaat
bagi anda?

Manfaat

Jumlah

Sangat tidak bermanfaat

Prosentase

6

3,14

Tidak Bermanfaat

13

6,81

Biasa

59

30,89

Bermanfaat

79

41,36

Sangat bermanfaat

34

17,80

191

100,00

Total

Dari hasil survey, mayoritas responden menganggap
jejaring sosial Facebook bermanfaat yaitu sejumlah
79 orang (41,36%)
4.

Seberapa seringkah anda mengakses grup
"BSI Karawang"?

Sangat Jarang

10

5,24

Jarang

23

12,04

Intensitas

Biasa

56

29,32

Sangat Jarang

10

5,24

Sering

67

35,08

Jarang

15

7,85

Jumlah

Prosentase

Proceedings SNIT 2013: Hal. A-127

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2013

Biasa

62

32,46

Sering

81

42,41

Sangat sering

23

12,04

191

100,00

Total

Dari hasil survey, mayoritas responden menganggap
bahwa informasi akademik yang disampaikan
melalui grup “BSI Karawang” berguna bagi mereka,
yaitu sejumlah 88 orang (46,07%)
8.

Seberapa
pentingkah
informasi
yang
disampaikan melalui grup "BSI Karawang"?

Dari hasil survey, mayoritas responden sering
mengakses grup “BSI Karawang” yaitu sejumlah 81
orang (42,41%)

Nilai Informasi
Sangat penting

2

1,05

5.

tidak penting

8

4,19

Biasa

30

15,71

Penting

90

47,12

Sangat penting

61

31,94

191

100,00

Seberapa seringkah
informasi akademik
Karawang"?

Intensitas
Sangat Jarang

anda mendapatkan
dari grup ""BSI
Jumlah

Prosentase

7

3,66

Jarang

18

9,42

Biasa

67

35,08

Sering

72

37,70

Sangat sering

27

14,14

191

100,00

Total

Dari hasil survey, mayoritas responden sering
mendapatkan informasi akademik dari grup “BSI
Karawang” yaitu sejumlah 72 orang (37,70%)
6.

Apakah
setiap
informasi
akademik
disampaikan melalui grup "BSI Karawang"?

Intensitas
Sangat Jarang

Jumlah

Prosentase

4

2,09

Jarang

21

10,99

Biasa

50

26,18

Sering

93

48,69

Sangat sering

23

12,04

191

100,00

Total

Dari hasil survey, mayoritas responden menganngap
bahwa informasi akademik sering disampaikan
melalui grup “BSI Karawang” yaitu sejumlah 93
orang (48,69%)

Total

Seberapa
bergunakah
informasi
yang
disampaikan melalui grup "BSI Karawang"?

Manfaat

Jumlah

Prosentase

Sangat tidak berguna

4

2,09

Tidak berguna

9

4,71

Biasa

36

18,85

Berguna

88

46,07

Sangat berguna

54

28,27

191

100,00

Total

Secara keseluruhan, berdasarkan data kuesioner yang
berhasil dikumpulkan, mayoritas responden dalam hal
ini anggota ataupun pengunjung grup ”BSI
Karawang” menyebutkan bahwa keberadaan Grup
”BSI Karawang” bermanfaat dan mampu memberikan
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Prosentase

Dari hasil survey, mayoritas responden menganggap
bahwa informasi akademik yang disampaikan
melalui grup “BSI Karawang” adalah informasi yang
penting, yaitu sejumlah 90 orang (47,12%)
9.

Apakah saran/pertanyaan yang dusampaikan
melalui Grup BSI Karawang mendapatkan
tanggapan dari Admin grup "BSI Karawang"?

Intensitas

Jumlah

Prosentase

Sangat Jarang

12

6,28

Jarang

21

10,99

Biasa

61

31,94

Sering

74

38,74

Sangat sering

23

12,04

191

100,00

Total

Dari hasil survey, mayoritas responden menyatakan
bahwa saran/pertanyaan yang mereka sampaikan
melalui grup “BSI Karawang” sering mendapatkan
tanggpan dari admin grup “BSI Karawang”, yaitu
sejumlah 74 orang (38,74%)
10. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya
Grup BSI Karawang?
Manfaat

7.

Jumlah

Jumlah

Prosentase

Sangat tidak terbantu

4

2,09

Tidak terbantu

7

3,66

33

17,28

102

53,40

45

23,56

191

100,00

Biasa
Terbantu
Sangat terbantu
Total

Dari hasil survey, mayoritas responden merasa
terbantu dengan adanya grup “BSI Karawang”, yaitu
sejumlah 102 orang (53,40%)
informasi akademik secara baik dan konsisten.
Pengunjung ataupun anggota merasa terbantu dengan
adanya Grup ”BSI Karawang”, karena dengan adanya
grup ini kebutuhan akan informasi akademik dapat
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mereka dapatkan dengan cepat melalui media yang
sering mereka akses, yaitu jejaring sosial Facebook.
Dengan demikian tujuan dari dibangunnya Grup
facebook ”BSI Karawang” sebagai media penyampai
informasi akademik bagi civitas akademik dalam hal
ini dosen dan mahasiswa ataupun calon mahasiswa
dan masyarakat umum dapat dikatakan tercapai dan
cukup efektif, ini dapat dilihat data hasil penelitian
dan juga banyaknya pengguna facebook yang
mengakses grup ”BSI Karawang” untuk mencari
informasi dan berkomunikasi dengan admin atau
pengelola grup mengenai AMIK BSI Karawang dan
kegiatan pembelajarannya ataupun hal lain yang
berhubungan dengan BSI Karawang.
6.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kuesioner dari 191
responden, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
jejaring sosial, khususnya grup ”BSI Karawang” di
Facebook, berguna dan efektif untuk media
penyampaian informasi akademik perguruan tinggi,
dalam hal ini AMIK BSI Karawang. Dengan
dimanfaatkannya facebook sebagai media penyampai
informasi
akademik,
pihak
kampus
dapat
menyampaikan informasi lebih cepat dengan cakupan
yang luas, sedangkan pihak yang membutuhkan
informasi dapat mendapatkannya dengan cepat
melalui situs yang sering mereka akses yaitu facebook
melalui media komputer, laptop ataupun secara mobile
melalui telepon selular, smart phone ataupun media
lainnya.
Setelah mengetahui hasil penelitian ini, diharapkan
agar pengelola dapat memaksimalkan penggunaan
jejaring sosial khususnya grup ”BSI Karawang” di
Facebook untuk memeberikan informasi akademik
secara cepat, tepat, up-to-date dan konsisten. Interaksi
antara anggota atau pengunjung dengan pengelola atau
admin harus lebih ditingkan kembali. Pertanyaan atau
kebutuhan anggota ataupun pengunjung terhadap
informasi akademik harus dapat direspon dengan
cepat sehingga dapat menjawab permasalahan yang

disampaikan dan pengunjung ataupun anggota akan
merasa puas.
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