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ABSTRACT

T h e  p u r p o se  o f  t h i s st u d y  w a s t o  d et er m i n e  t h e  c h a r a c t er i st i c s a n d  beh a vi o u r  p a t t er n s a m o n g f a c e-
bo o k u ser s a t  S t u d en ts U n i ver si t y  o f  M a l a n g.  T h i s d esc r i p t i ve t y p e o f  r esea r c h  u sed  t h e sa m p l e o f  100
r esp o n d en ts . A  n o n -p r o ba bi l i t y  sa m p l i n g t ec h n i q u e u sed  ju d gm en ta l  sa m p l i n g.  T h e sc a l e w a s ba sed  o n

th e L i ker t  m ea su r em en t  a n d  t h i s a n a l y si s i n c l u d e :  t h e va l i d i t y  a n d  r e l i a bi l i t y .  T h e a n a l y si s o f  t h e d a ta

o bt a i n ed  u sed  a  va r i a bl e f r e q u en c y  d i st r i bu t i o n  a n a l y si s c o n si st i n g o f  D em o gr a p h i c  ( gen d er ,  i n c o m e

l eve l ),  p sy c h o gr a p h i c  ( a c t i vi t i es,  i n ter ests,  o p i n i o n s) a n d  beh a vi o u r  ( ben ef i t s,  a t t i t u d es).  T h e  r esu l t s o f

t h e  a n a l y si s o f  t h e  d i st r i bu t i o n  o f  t h e  r esp o n d en t s c l a ssi f y  ba sed  o n  t h e  f r e q u en c y  o f  d em o gr a p h i c ,

p sy c h o gr a p h i c ,  a n d  beh a vi o u r  w h i c h  t h ey  c l a i m  t h a t  f a c e-bo o k p r o vi d es en t er t a i n m en t  a s a n  a l t e r -
n a t i ve t o  i n  t h ei r  sp a r e t i m e .  In fo r m a t i o n  o bt a i n ed ,  su c h  a s t h e l a test  n ew s bo th  l o c a l l y  a n d  i n t er n a -
t i o n a l l y ,  i n f o r m a t i o n  o n  l ec t u r es ,  jo b l i st i n gs ,  bu y i n g a n d  se l l i n g.  T h ey  a l so  i n t er a c t  o r  c o m m u n i c a t e

w i t h  t h e c o m m u n i t y  gr o u p .

Keywords:  F r e q u en c y  D i st r i bu t i o n  A n a l y si s ,  B eh a vi o u r  P a t t e r n s ,  Ch a r a c t er i st i c s

PENDAHULUAN

 Kemajuan teknologi yang serba moderen saat
ini ternyata juga menyebabkan kemajuan cara ber-
fikir manusia untuk memanfaatkan hasil teknologi

tersebut, salah satunya adalah melalui media

internet. Di internet bisa mengetahui dan mem-
peroleh apapun yang diinginkan dengan cara sing-
kat. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri

dari elemen-elemen individual atau organisasi. Je-
jaring menunjukan jalan di mana mereka ber-
hubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari

mereka yang dikenal sehari-hari.
F acebook merupakan salah satu situs jejaring

sosial yang sangat popular di dunia. F a c ebo o k

adalah situs web jaringan sosial dimana para peng-
guna dapat bergabung dalam komunitas seperti

kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan

koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Orang

atau pengguna f a c ebo o k dapat menambahkan

teman-teman mereka, mengirim pesan, dan mem-

perbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat

tentang dirinya (Wikipedia; diakses maret, 7,
2012). Sejak 2 februari 2012, menurut data

statistik dan sosial bakers terbaru. Indonesia

menduduki peringkat ketiga 43,06 juta setelah

Amerika 155,7 juta dan India 43,49 juta di Dunia

dalam pemakaian jejaring f a c ebo o k (Budi

Prasetiyo; maret, 7, 2012).
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,

fungsi f a c ebo o k sekarang bukan hanya menjadi

situs jejaring pertemanan saja, tetapi sudah ber-
tambah menjadi salah satu media yang digunakan

untuk memasarkan atau mempromosikan produk,
dan produk yang paling banyak adalah produk

fashion, mulai dari pakaian, topi, sepatu, sampai

perhiasan atau asesoris yang lain. Setiap kita yang

mempunyai akun, tidak jarang kita melihat foto-
foto yang di-u p l o a d  oleh teman kita dan foto-foto

itu tidak hanya foto mereka sendiri, tapi terkadang

juga foto-foto produk yang mereka tawarkan.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ka-
rakteristik adalah ciri-ciri khusus atau mempunyai

sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu dan

bawaan seseorang yang menentukan berbagai

karakteristik yang disebut temperamen. Berbagai

teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk

menjelaskan berbagai kunci karakteristik manusia.
Karakteristik diartikan sebagai ciri-ciri individu yang

terdiri dari geografi, demografi, psikografi, dan

perilaku.
Perilaku konsumen online di Indonesia mena-

rik untuk terus dicermati. Pengguna internet Indo-
nesia banyak menyumbang perkembangan bebe-
rapa situs jaringan sosial dunia, seperti facebook.
Pengguna internet Indonesia semakin lama semakin

banyak karena mendapat kemudahan dan kenya-
manan dimana-mana, antara lain dengan perangkat

handphone cerdasnya, membuat para pemilik si-
tus dari luar negeri juga para penyedia perangkat

keras melirik Indonesia sebagai pasar berprospek.
Perilaku konsumen online yang beragam macam-
nya ini menarik untuk terus dicermati. Karakteristik

konsumen yang jelas dapat digunakan oleh para

wirausahawan berbasis teknologi informasi untuk

mengembangkan bisnisnya dijalur ini.
Pola penggunaan jejaring sosial dikalangan

remaja dapat dipengaruhi oleh keluarga, ling-
kungan, dan karakteristik individu remaja. Remaja

yang memiliki latar belakang ekonomi menengah

ke atas dapat dengan mudah mengakses jejaring

sosial baik melalui telepon genggam atau fasilitas
internet yang tersedia, baik di rumah, sekolah dan

warung internet. Menjalin hubungan yang erat dan

harmonis dengan teman sebaya sangatlah penting

pada masa remaja. Pengaruh teman sebaya pada

sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan

perilaku lebih besar daripada pengaruh keluarga.
Demikian halnya dengan jejaring sosial, infor-

masi jejaring sosial yang diperoleh remaja melalui

teman sebaya dapat mempengaruhi pola penggu-
naan jejaring sosial oleh remaja. Pola perilaku peng-
gunaan pada penelitian ini adalah cara atau tindakan

yang biasanya dilakukan mahasiswa dalam meng-
gunakan facebook. Pola perilaku tersebut, terda-
pat beberapa hal perlu diteliti antara lain, intensitas

penggunaan, frekuensi penggunaan, tempat meng-
gunakan, dan motif penggunaan.

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Malang merupakan salah satu pengguna facebook

untuk berbagai macam kebutuhan disela akti-
vitasnya. Facebook selain dijadikan alat ber-
komunikasi juga dijadikan alat untuk melakukan

jual beli transaksi on-linedalam memenuhi kebutu-
hannya. Mahasiswa beranggapan bahwa face-
book merupakan situs yang digemari oleh banyak

orang. Berdasarkan pemaparan permasalahan yang

telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan ma-
salah pada penelitian ini adalah bagaimana

karakteristik dan pola perilaku Pengguna facebook

dikalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Malang. Sedangkan tujuan penelitian dalam studi

ini yang pertama adalah mengetahui karakteristik

pengguna facebookdi kalangan mahasiswa UMM,
kedua adalah mengetahui pola perilaku pengguna

facebook di kalangan mahasiswa UMM.

TINJAUAN PUSTAKA

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tobing

(2010) dengan judul, pola penggunaan facebook

di kalangan mahasiswa Universitas Sumatera

Utara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis

data tabel tunggal untuk mengetahui pola

penggunaan facebook di kalangan mahasiswa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon maha-
siswa Universitas Sumatera Utara terhadap situs

jejaring sosial Facebook sangat baik. Mereka

menyatakan bahwa situs Facebook memberikan

hiburan dan sebagai alternatif lain dalam mengisi

waktu luang. Hal tersebut didapat dari berbagai

aplikasi serta fasilitas yang disediakan di dalam si-
tus, seperti: Wall, up-date status, chat room, mes-
sage, dan game.

Responden menyatakan bahwa banyak sekali

informasi yang didapat memalui situs Facebook,

seperti: Berita-berita terbaru baik lokal maupun

internasional, jadwal kegiatan yang akan dan ber-
langsung, informasi mengenai perkuliahan, lo-
wongan pekerjaan, jual beli, dan lain sebagainya.
Bahwa motif mahasiswa USU dalam mengakses

Facebook adalah, untuk medapatkan informasi

antar sesama pengguna dan memiliki account di

Facebook, menjalin hubungan dengan orang lain
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dan sebagai sarana untuk pelepasan emosi (relak-
sasi tubuh). Kebutuhan dalam mengakses yaitu,
Mencari informasi serta kegiatan para pengguna

lain, ingin mengetahui jadwal acara di wilayah

pengguna, serta berita-berita terbaru lainnya.
Kombinasi antara penghargaan dan kesulitan

dapat membuat pengalaman online dapat memiliki

jangkauan dari sangat menyenangkan sampai

sangat mengecewakan. Dengan adanya kese-
imbangan antara tantangan dan keahlian pengguna

akan mengalami kepuasan dan hiburan, dimana

keseimbangan online dapat membantu dalam kese-
nangan konsumen terhadap media internet. Menu-
rut Hanson (2000) perilaku konsumen internet me-
nunjukan bahwa pengguna berhubungan langsung

dengan informasi sebenarnya dengan banyak

karakter dan kecenderungan manusia yang sama

seperti yang mereka lakukan di dunia nyata.
Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong

(2001) menyatakan bahwa para pengguna media

internet yang lebih muda cenderung menggunakan

internet sebagai hiburan dan sosialisasi, tetapi 45
persen pengguna yang berusia 40 tahun lebih mem-
fokuskan pemakain internet untuk investasi dan

masalah-masalah yang lebih serius. Misalnya, 24
persen orang berusia 50 sampai 64 menggunakan

internet sebagai keperluan investasi dibandingkan

dengan hanya 3 persen orang yang berusia 25 sam-
pai 29 tahun dan hanya 5 persen pengguna diatas

65 tahun pengguna internet, 42 persen dari peng-
guna itu telah melakukan pembelian sesuatu secara
on-line.

Selanjutnya mengenai karakteristik adalah ciri
khas seseorang dalam meyakini, bertindak ataupun

merasakan. Berbagai teori pemikiran dari karak-
teristik tumbuh untuk menjelaskan berbagai kunci

karakteristik manusia. Variabel-variabel utama da-
lam mensegmentasikan pasar konsumen adalah

(Kotler & Amstrong 2008), yaitu a) Geografis.
yaitu membag pasar menjadi unit-unit geografis

yang berbeda-beda seperti negara bagian, kabu-
paten, kota, atau pemukiman, b) Demografis atau
upaya membagi pasar menjadi sejumlah kelompok

berdasarkan variabel-variabel seperti usia, gender,
ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pen-
dapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan

kebangsaan, c) Psikografis, Yaitu upaya membagi

pembeli, menjadi kelompok-kelompok yang ber-
beda berdasarkan kelompok sosial, gaya hidup

atau karakteristik kepribadian, d) Segmentasi peri-
laku membagi kelompok-kelompok berdasarkan

ilmu pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggap-
an mereka terhadap sebuah produk.

Pola penggunaan merupakan kecenderungan

seseorang untuk menggunakan suatu fasilitas yang

telah ada sesuai dengan fungsi dan kegunaanya de-
ngan seharusnya. Tentu saja sesuai kalau kita

menggunakan sesuatu dengan kegunaan yang

dimilikinya, tapi hal ini sudah dikesampingkan oleh

beberapa orang yang cenderung keluar dari fungsi

awal fasilitas yang telah diberikan, dalam hal ini

F a c eb ook sebagai fungsi Social Networking.
Banyak orang yang tidak mengunakan situs jejaring

sosial ini sesuai dengan dampak postif nya, tetapi

belakangan ini penggunaannya cenderung lebih ke

ke arah yang bersifat negatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kampus Universitas

Muhammadiyah Malang, yang berada di Jl. Raya

Tlogomas 246 Malang. Jenis penelitian ini bersifat

deskriptif, data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data dari hasil pengisian kuisioner yang

di distribusikan kepada responden mengenai

informasi tentang karakteristik dan pola perilaku

pengguna fa c eb ook .
Populasi dalam penelitian ini adalah para

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang,
baik laki-laki maupun perempuan yang mengguna-
kan F a c eb ook . Sedangkan Sampel yang diambil

dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 mahasiswa,
baik laki – laki maupun perempuan yang mengguna-
kan F a c eb ook . Keputusan ini dilandasi oleh pen-
dapat Roscoe dalam Widayat (2004) yang menga-
takan bahwa pada setiap penelitian, ukuran sampel

berkisar antara 30 sampai 500 responden. Selan-
jutnya, yang mendasari banyaknya responden ber-
jumlah 100 adalah pendapat Fraenkel dan Wallen

dalam (Widayat, 2004) yang mengatakan bahwa

besarnya sampel minimum untuk penelitian yang

bersifat deskriptif yaitu sebanyak 100 responden.
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Peneliti menggunakan teknik nonprobability sam-
plingdalam memilih informan-informannya. Teknik

nonprobability sampling terdiri dari beberapa ma-
cam teknik sampling secara umum, kemudian di-
khususkan menggunakan judgement sampling.

Judgement sampling adalah sampel yang

dipilih berdasarkan penilaian terhadap beberap ka-
rakteristik responden yang sesuai dengan penelitian

ini. Pada penelitian ini peneliti memberikan kuisioner

off-line kepada mahasiswa Universitas Muham-
madiyah Malang yang aktif menggunakan

facebook, dalam hal aktif disini yaitu sudah mem-
buka dan menggunakan facebook.

Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu tabulasi frekuensi, yang diguna-
kan untuk menjawab rumusan masalah tentang ka-
rakteristik dan pola perilaku pengguna facebook.

Tabulasi frekuensi dilakukan dengan menge-
lompokkan data dengan cara mentabulasikan data

yang diperoleh. Tabulasi frekuensi merupakan salah
satu ukuran dalam statistik deskriptif yang menun-
jukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki

kesamaan kategori. Frekuensi suatu data distribusi

penelitian dinyatakan dengan ukuran absolut (f) atau
populasi (%). Penyajian statistik deskriptif yang

menggunakan ukuran frekuensi dapat menggunakan

tabel numerik atau grafik (Irianto dan Supomo,
2002).

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan

menyebarkan 100 kuesioner dari jumlah 100 res-
ponden yaitu mahasiswa Universitas Muhamma-
diyah Malang yang menggunakan facebook se-
bagai sampel diperoleh diskripsi mengenai karak-
teristik responden, sebagai berikut a) Jenis Kelamin

Responden paling banyak adalah wanita yaitu

sebanyak 64 responden atau 64% dan 36 respon-
den atau 36% adalah pria. Hasil tersebut dapat

membuktikan bahwa jenis kelamin wanita meru-
pakan kelompok responden yang lebih banyak

mengunakan facebook disela aktivitasnya apabila

dibandingkan dengan kelompok responden pria.
Hal tersebut dikarenakan kelompok responden

tersebut selalu berupaya untuk menggunakan me-
dia facebook untuk menambah relasi atau teman

mereka. b) Jumlah pendapatan per-Bulan Respon-
den, dibagi menjadi tiga kelompok responden dan

jumlah pada masing-masing jumlah kiriman per

bulan.
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Malang yang menggunakan facebook yang paling

banyak adalah mempunyai jumlah pendapatan per-
bulan yaitu sebesar Rp. 500.000,- – Rp. 1.000.000,-
yaitu sebesar 62 responden atau 62%. Hasil terse-
but menunjukkan bahwa responden dalam pene-
litian ini lebih banyak kelas menengah ke atas meng-
ikuti standar kategorisasi Bank dunia kriteria

penggolongan pengeluaran yang digunakan res-
ponden. c) Lama Akses Dalam Sehari Responden,
yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Malang menunjukkan minat responden untuk

menggunakan fasilitas facebook, yang

menggunakan facebook sebanyak 72 responden

atau 72% mengakses dalam sehari yaitu selama

1-3 jam/akses dan sebanyak 3-5 jam/akses dengan

28%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa selama

ini sebagian besar responden lama mengakses da-
lam sehari yaitu selama 1-3 jam/ hari, lamanya

akses tersebut menunjukkan tingkat minat res-
ponden terhadap keberadaan facebook untuk

memenuhi berbagai kebutuhan jalinan pertemanan

yang dilakukan. d) Tingkat Keseringan Responden

Menggunakan Facebook, yaitu mahasiswa Uni-
versitas Muhammadiyah Malang yang meng-
gunakan facebook yang paling banyak tingkat ke-
seringan dalam melakukan akses facebook yaitu

sebanyak 5-6 kali/minggu dengan jumlah respon-
den sebesar 49 responden atau 49%. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa tingkat keseringan para

responden tersebut dapat memberikan gambaran

atas besarnya minat responden terhadap keber-
adaan facebook. e) Diikaitkan dengan tempat res-
ponden dalam menggunakan facebook maka

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

yang menggunakan facebook dapat diketahui

bahwa sebagian besar responden menggunakan

facebook di rumah/kost yaitu sebesar 50 respon-
den atau 50%.
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa tempat

atau lokasi tersebut benar-benar memberika ke-
nyamanan dalam melakukan akses facebook.
Sehingga akses yang dilakukan sesuai dengan ke-
inginan atau harapan para responden. Mengenai

tujuan menggunakan facebook para responden

yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Malang yang menggunakan facebook dapat dike-
tahui bahwa tujuan paling banyak responden yaitu

untuk mencari informasi sebanyak 64 responden

atau 64%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa res-
ponden disini untuk mencari informasi tentang

belanja berbagai jenis produk, lowongan peker-
jaan dan lain-lain dapat menciptakan minat untuk

menggunakan facebook. K em u d i an  perasaan

Setelah Mengunakan Facebook, dapat mencer-
minkan tingkat kepuasan responden terhadap fasi-
litas yang ditawarkan oleh facebook, dan jumlah

untuk masing-masing perasaan para responden ter-
hadap facebook. Mahasiswa Universitas Muham-
madiyah Malang yang menggunakan facebook

yang paling banyak menyatakan puas yaitu sebesar

82 responden atau 82%. Adanya perasaan puas

tersebut menunjukkan minat responden terhadap

berbagai fasilitas dan keunggulan yang ditawarkan

sehingga tetap menggunakan facebook sebagai

media komunikasi.
Deskripsi jawaban responden dapat meng-

gambarkan tanggapan responden atas kuesioner

yang telah diberikan kepada mahasiswa Universi-
tas Muhammadiyah Malang yang menggunakan

facebook yaitu mengenai Karakteristik Dan Pola

Perilaku Pengguna Facebook (Studi pada ma-
hasiswa Universitas Muhammadiyah Malang).
Untuk mengetahui deskripsi jawaban responden

tersebut maka secara lengkap dapat diuraikan yang

pertamaAktivitas X
1
yaituTanggapan responden

mengenai variabel aktivitas (akti vi ty) dapat

diketahui melalui empat indicator yang prtama ang-
gapan responden atas pernyataan bahwa melaku-
kan chati n g menggunakan facebook (X

1.1
).

Menunjukkan bahwa responden yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 3 (3%), sebanyak 67 atau
67% menyatakan setuju dan responden yang

menyatakan netral sebanyak 30 (30%) responden.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa se-

bagian besar responden menyatakan setuju bahwa

melakukanchati n gmenggunakan facebook. Hasil

tersebut dapat membuktikan bahwa responden

lebih memilih facebook untuk melakukan chati n g

dibandingkan dengan menggunakan fasilitas yang

lain.
Mengenai tanggapan responden atas pernya-

taan mengenai menggunakan facebook saya u p-
d ate status (X

1.2
). Menunjukkan bahwa tempat

parkir yang rapi menurut responden yang menyata-
kan sangat setuju sebanyak 4 (4%), sebanyak 64
atau 64% menyatakan setuju dan responden yang

menyatakan netral sebanyak 32 (32%) responden.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar

responden menyatakan setuju bahwa menggu-
nakan facebook saya u pd ate status. Dengan demi-
kian dapat dikatakan bahwa para responden selalu
aktif untuk menggunakan facebook termasuk untuk

melakukan u pd ate status.
Responden menanggapi atas pernyataan

bahwa u pload foto disaat menggunakan face-
boook (X

1.3
). Menunjukkan bahwa responden

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 (4%),
sebanyak 69 atau 69% menyatakan setuju dan

responden yang menyatakan netral sebanyak 27
(27%) responden. Dengan demikian dapat disim-
pulkan bahwa sebagian besar responden menya-
takan setuju menanggapi pernyataan tersebut, yaitu

u pload foto disaat menggunakan faceboook. Hasil

itu dapat membuktikan bahwa para responden

selalu melakukan u pload foto agar pertemanan

yang dilakukan dapat terjalin lebih erat.
Tanggapan responden atas pernyataan

mengenai berbelanja menggunakan facebook

(X
1.4

). Menunjukkan bahwa responden yang

menyatakan sangat setuju sebanyak 6 (6%), se-
banyak 73 atau 73% menyatakan setuju dan res-
ponden yang menyatakan netral sebanyak 21
(21%) responden. Hasil tersebutmenyatakan bah-
wa sebagian besar responden menyatakan setuju

menanggapi pernyataan bahwa berbelanja meng-
gunakan facebook. Dengan demikian dapat di-
simpulkan bahwa selama ini para responden meng-
gunakan fasilitas facebook untuk melakukan

proses transaksi atas produk atau barang yang di-
inginkan.
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 Tanggapan responden mengenai variabel

minat (interest) dapat diketahui melalui dua indi-
kator yaitu, Tanggapan responden atas pernyataan

mengenai sering berkomunikasi dengan komuni-
tasnya menggunakan facebook (X

2.1
). Menunjuk-

kan bahwa responden yang menyatakan sangat se-
tuju sebanyak 8 (8%), sebanyak 67 atau 67%
menyatakan setuju dan responden yang menyata-
kan netral sebanyak 25 (25%) responden. Berda-
sarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa se-
bagian besar responden menyatakan setuju bahwa

berkomunikasi dengan komunitasnya menggunakan

facebook. Dari hasil tersebut dapat membuktikan

bahwa selama ini para responden selalu berupaya

untuk menjaga hubungan baik melalui fasilitas

facebook terutama untuk pertemanan dengan para

komunitas mereka.
Mengenai tanggapan responden atas per-

nyataan mengenai Facebook media yang sering

saya pergunakan dalam berinteraksi di dunia maya

(X
2.2

). Menunjukkan bahwa responden yang

menyatakan sangat setuju sebanyak 6 (6%),
sebanyak 65 atau 65% menyatakan setuju dan res-
ponden yang menyatakan netral sebanyak 28
(28%) responden sedangkan sebanyak 1 res-
ponden atau 1% menyatakan tidak setuju. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar res-
ponden menyatakan setuju bahwa Facebook me-
dia yang sering dipergunakan dalam berinteraksi

di dunia maya. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa para responden selalu menggunakan me-
dia facebook untuk berinteraksi dunia maya

mengingat berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh

media tersebut.
Kemudian Opini yakni tanggapan responden

mengenai variabel opini (opinion) dapat diketahui

melalui dua indikator. Tanggapan responden atas
pernyataan mengenai Facebook sebagai media

yang tepat untuk berinteraksi (X
3.1

). Menunjukkan

bahwa responden yang menyatakan sangat setuju

sebanyak 6 (6%), sebanyak 66 atau 66% menyata-
kan setuju dan responden yang menyatakan netral

sebanyak 28 (28%) responden. Berdasarkan hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar

responden menyatakan setuju bahwa Facebook

sebagai media yang tepat untuk berinteraksi. Hasil

tersebut dapat membuktikan bahwa selama ini para

responden menyatakan bahwa facebook menjadi

pilihan utama untuk melakukan interaksi antar

teman. Responden menanggapi atas pernyataan

mengenai Dalam berbelanja di dunia maya face-
book media yang tepat (X

3.2
). Menunjukkan bah-

wa responden yang menyatakan sangat setuju se-
banyak 7 (7%), sebanyak 64 atau 64% menya-
takan setuju dan responden yang menyatakan

netral sebanyak 29 (29%) responden. Hasil ter-
sebut menunjukkan bahwa sebagian besar res-
ponden menyatakan setuju bahwa dalam ber-
belanja di dunia maya facebook media yang tepat.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama

ini para responden selalu menggunakan facebook

untuk memenuhi kebutuhan akan produk yang di-
inginkan.

Adapun tanggapan responden mengenai

variabel perilaku dapat diketahui melalui tiga indi-
kator, Tanggapan responden atas pernyataan

mengenai mendapatkan banyak teman setelah

menggunakan facebook (X
4.1

). Menunjukkan bah-
wa responden yang menyatakan sangat setuju

sebanyak 6 (6%), sebanyak 64 atau 64% menyata-
kan setuju dan responden yang menyatakan netral

sebanyak 30 (30%) responden. Berdasarkan hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar

responden menyatakan setuju bahwa mendapatkan

banyak teman setelah menggunakan facebook.
Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa selama

ini para responden banyak diuntungkan melalui

fasilitas yang ditawarkan oleh media facebook

tersebut.
Responden memberikan tanggapan atas per-

nyataan mengenai sering menggunakan facebook

disela aktivitas sehari – hari (X
4.2

). Menunjukkan

bahwa responden yang menyatakan sangat setuju

sebanyak 6 (6%), sebanyak 67 atau 67% menya-
takan setuju dan responden yang menyatakan

netral sebanyak 27 (27%) responden. Hasil ter-
sebut menunjukkan bahwa sebagian besar res-
ponden menyatakan setuju bahwa sering meng-
gunakan facebook disela aktivitas sehari – hari.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para

responden selalu menggunakan fasilitas facebook

untuk mendukung aktivitas yang dilakukan.
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Tanggapan responden atas pernyataan sikap

terhadap facebook menjadi pertimbangan untuk

menggunakan facebook (X
4.3

). Menunjukkan

bahwa responden yang menyatakan sangat setuju

sebanyak 9 (9%), sebanyak 69 atau 69% menya-
takan setuju dan responden yang menyatakan

netral sebanyak 22 (22%) responden. Dengan de-
mikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar

responden menyatakan setuju menanggapi pernya-
taan bahwa sikap terhadap facebook menjadi

pertimbangan untuk menggunakan facebook. Hasil

tersebut dapat membuktikan menurut responden

selalu memiliki sikap yang positif terhadap keber-
adaan fasilitas facebook sehingga mereka tetap

menggunakan facebook disela aktivitas.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis dan pem-
bahasan pada bab sebelumnya maka dapat dike-
tahui karakteristik dan pola perilaku pengguna

faebook pada mahasiswa Universitas Muhamma-
diyah Malang. Adapun kesimpulan yang dapat di-
ambil adalah yang pertama respon mahasiswa Uni-
versitas Muhammadiyah Malang terhadap situs

facebook sangat baik. Mereka menyatakan bahwa

situs facebook memberikan hiburan sebagai alter-
natif lain dalam mengisi waktu luang. Hal tersebut

di dapat dari berbagai aplikasi serta fasilitas yang

disediakan di dalam situs, seperti: Up-date status,
chatting, upload foto. Banyak sekali informasi

yang didapat memalui situs facebook, seperti:
Berita-berita terbaru baik lokal maupun inter-
nasional, informasi mengenai perkuliahan, lowongan

pekerjaan, jual beli.
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Malang juga melakukan interaksi berkomunikasi

dengan para komunitas atau grup mereka dalam

menggunakan facebook. Motif mahasiswa Uni-
versitas Muhammadiyah Malang dalam mengakses

facebook adalah, untuk medapatkan informasi

antar sesama pengguna facebook, melakukan tran-
saksi online dan sebagai sarana untuk menambah

atau memperbnyak teman. Kebiasaan mengakses

para mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Malang rata-rata selama 1-3 jam setiap hari dan 5

– 6 kali/ minggu yang dilakukan dilakukan di kost/
rumah. Selain itu responden sebagian besar merasa

puas atas semua fasilitas facebook sehingga maha-
siswa Universitas Muhammadiyah Malang tetap
menggunakan media facebook dalam aktivitas

sehari-hari.
Beberapa saran sebagai berikut, satu yaitu

saran bagi Perusahaan Online, yakni sebaiknya

perusahaan memberikan fasilitas khusus dalam

proses transaksi berbelanja. Hasil dari penelitian

ini responden menggunakan faebook untuk ber-
transaksi online (Berbelanja).Apabila disediakan

fasilitas khusus pengguna dapat memenuhi kebu-
tuhan konsumen untuk belanja online dan juga bisa

menarik calon pengguna baru untuk melakukan

transaksi belanja secara online.Yang kedua, bagi

Pihak Lain yakni dalam hal ini adalah kalangan aka-
demisi yang berminat untuk melanjutkan penelitian

ini diharapkan untuk menyempurnakannya yaitu de-
ngan menggunakan variabel lain dalam karakteristik

dan pola perilaku serta penambahan jumlah sampel

yang diambil. Selain itu juga diharapkan untuk

menggunakan alat analisis yang berbeda dalam

melakukan analisis terhadap karakteristik dan pola

perilaku dengan harapan penelitian ini dapat lebih

berkembang.
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