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ABSTRAK 

 

Qoni’ Hamidah A (211015011). 2019. Pengaruh Intensitas Penggunaan Internet 

Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam IAIN 

Ponorogo. Skripsi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam  Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Syaiful Arif, M.Pd. 

Kata Kunci: Intensitas Penggunaan Internet, Interaksi Sosial, Mahasiswa. 

Diera globalisasi saat ini, teknologi komunikasi menjadi semakin penting 

perannya di masyarakat. Banyak sekali media komunikasi yang bermunculan 

yang biasanya disebut dengan New media (media baru). Salah satu media baru 

yang digunakan adalah internet, karena kemampuan menyampaikan dan 

menyebarkan informasi secara cepat tanpa hambatan ruang dan waktu. 

Penggunaan media sosial sebagai media komunikasi mengakibatkan individu 

lebih menyukai komunikasi melalui internet dibandingkan komunikasi tatap 

muka, jika penggunaannya berlebihan seringkali dinilai sebagai sesuatu yang 

berbahaya dan akan mendorong kecanduan, pergeseran aktivitas yang lebih 

berguna.  

Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas 

penggunaan internet terhadap interaksi sosial mahasiswa Komunikasi Penyiaran 

Islam IAIN Ponorogo. Penelitian ini menggunakan sampel 80 orang yang diambil 

secara acak. Analisis kuantitatif meliputi uji validitas, uji reliabilitas, mean, 

standar deviasi, analisis regresi linier, uji signifikan dan koefisien determinasi. 

Model persamaan regresi yaitu :  ŷ = b0 + b1x 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dan hasil uji 

statistik yang telah dilakukan dalam penelitian ini pengaruh intensitas penggunaan 

internet terhadap interaksi sosial mahasiswa menunjukkan ada pengaruh yang 

signifikan antara intensitas penggunaan internet (X) terhadap interaksi sosial 

mahasiswa KPI (Y) di IAIN Ponorogo. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan 

hasil uji signifikansi pada tabel ANOVA menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,000. 

Jika dibandingkan dengan = 0,05, nilai Sig. lebih kecil daripada 0,05 (sig. < 0,05), 

yaitu 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis penelitian ini diterima. Dengan demikian, 

hal ini menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel Y. Interpretasi yang didapatkan adalah nilai R square (R2) adalah 0,364 

atau 36,4%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel X terhadap Y adalah sebesar 

36,4%. Jadi kesimpulannya ada pengaruh yang signifikan antara Intensitas 

Penggunaan Internet Terhadap interaksi sosial mahasiswa Komunikasi Penyiaran 

Islam IAIN Ponorogo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi di dunia berkembang dengan pesat, hal 

ini dikarenakan teknologi merupakan suatu kebutuhan. Kemajuan 

teknologi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, segala 

sesuatu menjadi mudah dan cepat berkat kemajuaan teknologi. Salah 

satunya adalah perkembangan teknologi dibidang informasi dan 

komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampain pesan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, 

atau perilaku dengan cara lisan ataupun melalui media.1 

Diera globalisasi saat ini, teknologi komunikasi menjadi semakin 

penting perannya di masyarakat. Banyak sekali media komunikasi yang 

bermunculan yang biasanya disebut dengan New media (media baru). 

Salah satu media baru yang digunakan adalah internet, karena kemampuan 

menyampaikan dan menyebarkan informasi secara cepat tanpa hambatan 

ruang dan waktu. 

                                                           
1
 Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 11. 
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Pemanfaatan internet di Indonesia berkembang sangat cepat karena 

beberapa hal, antara lain menggunakan internet adalah suatu kebutuhan 

untuk mendukung pekerjaan atau tugas, tersedianya fasilitas jaringan, 

koneksi internet, dan tersedianya alat-alat yang semakin canggih dalam 

mendukung seseorang dalam mengakses jaringan internet yaitu seperti: 

Handphone, Tablet, Laptop, dan Komputer. 

 

 Gambar I. 1 
Sumber : APJII 2017 

Data Pertumbuhan Penggunaan Internet 

 

Dari gambar I.1 menunjukkan Penggunaan media baru berupa 

internet semakin meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 

mencapai 143,26 Juta pengguna.2 Kini tidak hanya orang dewasa tetapi 

pengguna internet kini sudah masuk dalam kategori usia remaja bahkan 

anak kecil.  

                                                           
2 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna 
Internet Indonesia 2017,” dalam www.apjii.or.id, (diakses pada tanggal 30 Desember 2018, jam 
14.43).  
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Gambar I. 2 

Sumber APJII 2017 
Komposisi Pengguna Internet Berdasarkan Usia 

 

Komposisi pengguna internet pada gambar I.2 berdasarkan usia 

dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2017 

menunjukan bahwa prosentasi tertinggi 64,25% pada usia 19-34 tahun dan 

terendah 4,42% pada usia lebih dari 54 tahun.  

 
Gambar I. 3 

Sumber APJII 2017 
Pemanfaatan Internet Bidang Gaya Hidup 
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Gaya hidup dapat menggambarkan keseluruhan diri seseorang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan. Layanan yang sering diakses dari 

data APJII 2017 meliputi chatting, sosial media, search engine, foto, 

video, upload file, email, dan pembelian barang.3  

Pola hidup tersebut dapat ditunjukan dalam komunikasi dan 

aktivitasnya, Seperti dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) Tahun 2017 pemanfaatan internet dalam gaya hidup 

prosentase yang paling besar pada sosial media mencapai 87,13%. 

Kecenderungan menggunakan internet sebagai media interaksi merupakan 

kondisi yang memprihatinkan, dengan kebiasaan yang lebih banyak 

menghabiskan waktunya dengan berkomunikasi melalui media, otomatis 

waktu yang mereka gunakan untuk berinteraksi secara langsung akan 

berkurang dan kemahiran dalam berkomunikasi juga akan berkurang. 

Penggunaan media sosial sebagai media komunikasi 

mengakibatkan individu lebih menyukai komunikasi melalui internet 

dibandingkan komunikasi tatap muka, jika penggunaannya berlebihan 

seringkali dinilai sebagai sesuatu yang berbahaya dan akan mendorong 

kecanduan, pergeseran aktivitas yang lebih berguna. Hal tersebut 

berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan menunjukkan masih 

terdapat mahasiswa yang sering mengakses internet sehingga pekerjaan 

                                                           
3 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna 
Internet Indonesia 2017,” dalam www.apjii.or.id, (diakses pada tanggal 30 Desember 2018, jam 
14.43).  
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yang harus dikerjakan menjadi terbengkalai atau waktu melakukan hal 

yang produktif menjadi hilang karena terlalu sering mengakses internet.  

Hal tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari mahasiswa 

Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo angkatan 2016 yang 

bernama Lia Wilujeng, ia menyatakan bahwa “ Ketika saya mengakses 

internet saya sering menjadi lupa akan pekerjaan yang harus saya 

selesaikan karena keasyikan mengakses internet. Ketika asyik memegang 

handpone untuk mengakses internet saya kurang memperhatikan orang 

disekeliling saya, contoh ketika  orang memanggil dan saya sedang main 

hp saya sering tidak merespon ”. 

Tim Peneliti di Carnegei Mellon University menemukan bahwa 

pemakaian internet yang lebih tinggi berkaitan dengan berkurangnya 

hubungan dengan keluarga, dan menurunnya hubungan sosial diluar 

keluarga dan internet dapat menyingkirkan hubungan sosial melalui tatap 

muka langsung.4 

Pada zaman serba cepat ini interaksi sosial dapat dilakukan dalam 

berbagai cara, salah satunya adalah internet. Dengan menggunakan 

internet, interaksi sosial bisa saja dilakukan kapan saja dan dimana saja 

tanpa perlu bertatap muka secara langsung dan memerlukan banyak waktu, 

cukup dari rumah sambil bersantai maka sudah terjalin melalui media yang 

digunakan.  

                                                           
4 Werner J. Severin, James W. Tankard, Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di 
dalam Media Massa (Jakarta:Kencana, 2007), 464.  
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Terdapat juga  mahasiswa yang kurang mampu berinteraksi dengan 

baik dengan temannya. Hal tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh  

dari mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo angkatan 

2015 yang bernama Amalia Mufiddah, ia menyatakan bahwa “Saya 

mampu berinteraksi dengan teman sekelas dan orang yang lebih akrab 

dengan saya. Namun saya mengalami kesulitan berinteraksi dengan 

mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam yang tidak satu kelas dengan 

saya, walaupaun saya kenal tapi tidak terlalu akrab jadi saya terkadang 

sungkan intuk berinteraksi”. 

Diera globalisasi ini mahasiswa sangat mudah melakukan 

aktifitasnya sehari-hari dikarenakan muncul dan berkembangnya teknologi 

internet yang mampu menghubungkan setiap mahasiswa yang 

menggunakannya. Dalam APJII  Tahun 2016 dapat diperoleh data bahwa 

mahasiwa berada di nomor urut pertama dengan prosentase 89,7%.5 

Aktivitas menggunakan internet berbeda-beda pada setiap orang 

tergantung pada frekuensi atau tingkat keseringan saat mengakses konten-

konten di internet. 

  Penulis tertarik dengan mahasiswa pengguna Internet  yang 

berada di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo, dengan 

alasan para mahasiswa tersebut menggunakan internet dalam 

kesehariannya, dengan  terpaan media internet tersebut apakah dapat 

mempengaruhi interaksi sosialnya berupa cara berkomunikasi serta 
                                                           
5
 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna 

Internet Indonesia 2016,” dalam www.apjii.or.id, (diakses pada tanggal 24 Desember 2018, jam 
15.31). 
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sikapnya. Sekarang ini yang sering digunakan mahasiswa dalam 

berinteraksi yaitu media sosial, sehingga menungkinkan mengurangi 

interaksi secara tatap muka. Selain itu mereka, menggunakan media baru 

berupa internet sehari-harinya kemungkinan dapat  mempengaruhi aktifitas 

mereka yang seharusnya dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif. 

Hal ini berkaitan dengan intensitas penggunaan media baru dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap interaksi sosial yang terjadi pada mahasiswa. 

Maka dari itu, peneliti tertarik dan terdorong untuk memunculkan 

topik mengenai pengaruh intensitas penggunaan internet terhadap interaksi 

sosial seseorang dengan mengangkat judul sebagai berikut : 

“PENGARUH INTENSITAS PENGGUNAAN INTERNET 

TERHADAP INTERAKSI SOSIAL MAHASISWA KOMUNIKASI 

PENYIARAN ISLAM IAIN PONOROGO”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tulisan ini difokuskan 

pada pengaruh intensitas penggunaan internet terhadap interaksi sosial 

mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo. Jika 

diajukan dalam bentuk pertanyaan masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan  yaitu : Adakah pengaruh intensitas penggunaan internet 

terhadap interaksi sosial mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

IAIN Ponorogo ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian 

ini Untuk mengetahui pengaruh intensitas penggunaan internet terhadap 

interaksi sosial mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN 

Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Peneliti mempunyai beberapa harapan untuk terealisasinya sebuah 

karya ilmiah yang berguna bagi pembaca, diantaranya:  

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis peneliti berharap dapat memberikan informasi mengenai 

pengembangan keilmuan dalam bidang komunikasi. Khususnya 

mengenai ada atau tidaknya pengaruh intensitas penggunaan internet 

terhadap interaksi sosial mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam. 

Serta dapat menjadi sumber untuk pembaca dan pendidik dalam 

memahami pengaruh Intenssitas penggunaan internet terhadap 

interaksi sosial. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 

wawasan mengenai seberapa besar pengaruh yang diakibatkan oleh 

Intensitas penggunaan Internet terhadap interaksi sosial penggunanya, 

dalam hal ini adalah mahasiswa. Selain itu, peneliti juga berharap agar 

pembaca dapat lebih menggunakan internet secara bijak tanpa 
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mempengaruhi interaksi sosial baik dengan keluarga, sahabat dan 

lingkungan sekitar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Kajian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang senada dan menjadi acuan dari 

penelitian ini : 

Pertama, “Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial 

Mahasiswa Semester V (Lima) Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas 

Islam Negeri (UIN) Jakarta”. Skripsi oleh Kursiwi mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi 

tersebut membahas Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi 

Sosial Mahasiswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak 

negatif penggunaan gadget menyebabkan mahasiswa mengalami disfungsi 

sosial, intensitas interaksi langsung dengan mahasiswa lain berkurang, 

mahasiswa kurang peka terhadap lingkungan sekitar, kualitas interaksi 

langsung sangat rendah, mahasiswa jarang melakukan komunikasi 

langsung (tatap muka). Meski demikian bentuk interaksi yang berlangsung 
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antar mahasiswa cenderung ke arah asosiatif.6 Sedangkan perbedaan dalam 

penelitian ini, peneliti membahas intensitas dan terpaan internet terhadap 

interaksi sosial mahasiswa Komunikasi penyiaran Islam IAIN Ponorogo.  

Kedua, “Hubungan Kematangan Beragama dengan Interaksi Sosial 

Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Uin Walisongo 

Semarang Angkatan 2013 (Analisis Fungsi dan Tujuan Bimbingan 

Konseling Islam)”. Skripsi oleh Miftaun Nafiah mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang. Skripsi 

tersebut bertujuan memperoleh data empiris tentang hubungan kematangan 

beragama dengan interaksi sosial mahasiswa jurusan Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2013 dan 

menganalisis fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam terhadap hasil 

temuan.7 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 

responden mempunyai interaksi sosial sedang yakni sebanyak 66 

responden dengan persentase 74%. Responden dengan kategori tinggi 

hanya 17% yang berjumlah 15 responden, sedangkan 8 responden 

memiliki interaksi sosial rendah dengan persentase 9%. Kemampuan 

interaksi antar mahasiswa termasuk dalam kategori sedang karena mereka 

telah melakukan berbagai aspek interaksi sosial yaitu komunikasi, kontak 

                                                           
6
 Kursiwi, “Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Semester V (Lima) 

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 
Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta,” (Skripsi UIN Jakarta, Jakarta, 2016), 57. 
7
 Miftaun Nafiah, “Hubungan kematangan beragama dengan interaksi sosial mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2013 (Analisis Fungsi dan 
Tujuan Bimbingan Konseling Islam,” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016), 70.  
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sosial, sikap dan tingkah laku kelompok.8 Terdapat hubungan positif 

antara kematangan beragama dengan interaksi sosial mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 

2013.  

Ketiga, “Pengaruh Intensitas Penggunaan Internet Terhadap 

Perilaku Keagamaan Santri Putri (Studi Kasus di Pondok Pesantren 

Raudlatul Ulum Putri desa Kajen Margoyoso Pati)”. Skripsi oleh 

Sumartini mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN 

Walisongo Semarang. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh intensitas penggunaan internet terhadap perilaku keagamaan 

santri putri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara intensitas penggunaan internet terhadap 

perilaku keagamaan santri putri di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Putri 

Desa Kajen Margoyoso Pati.9 Tetapi ada faktor lain dari dalam diri santri 

yang mempengaruhi perilaku keagamaan, misalnya rasa malas dan 

pengaruh buruk dari teman misalnya ajakan untuk tidak mengikuti 

kegiatan di dalam pondok. Sedangkan perbedaannya, peneliti membahas 

intensitas penggunaan internet dan terpaan internet terhadap interaksi 

sosial mahasiswa Komunikasi penyiaran Islam IAIN Ponorogo.  

                                                           
8
 Miftaun Nafiah, “Hubungan kematangan beragama dengan interaksi sosial mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2013 (Analisis Fungsi dan 
Tujuan Bimbingan Konseling Islam,” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016), 71.  
9
 Sumartini, “Pengaruh Intensitas Penggunaan Internet Terhadap Perilaku Keagamaan Santri Putri 

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Putri desa Kajen Margoyoso Pati),” (Skripsi, 
UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017), 117. 
 



13 
 
 

 
 

Keempat, “Intensitas Penggunaan Internet Terhadap Interaksi Sosial 

Antara Teman Sebaya Dan Perilaku Belajar Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar”. Jurnal Pendidikan Fisika Vol. 3 No. 1 oleh 

Ike Julianti, Muhammad Qaddafi, Santih Anggereni Jurusan Pendidikan 

Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh intensitas penggunaan internet terhadap 

interaksi sosial antara teman sebaya dan perilaku belajar mahasiswa 

jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

intensitas penggunaan internet berpengaruh terhadap interaksi soial antara 

teman sebaya dan perilaku belajar mahasiswa yang terjalin baik di jurusan 

pendidikan fisika.10 Semakin baik interaksi sosial antara teman sebaya 

yang terjadi antara dosen dan mahasiswamaka perilaku belajar mahasiswa 

itu juga akan semakin baik. 

Kelima, “Bahaya Kecanduan Internet dan Kecemasan Komunikasi 

terhadap Karakter Kerja Sama pada Mahasiswa”. Jurnal Psikologi Volume 

43, Nomor 3, 2016: 220–230 oleh Noviana Dewi, Stefanus 

Khrismasagung Trikusumaadi, STIKES Nasional. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengetahui hubungan kecanduan internet dan kecemasan 

komunikasi dengan karakter kerja sama pada mahasiswa. Hasil penelitian 

                                                           
10

 Ike Julianti, Muhammad Qaddafi, Santih Anggereni ,“Intensitas Penggunaan Internet Terhadap 
Interaksi Sosial Antara Teman Sebaya Dan Perilaku Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika 
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,” (Jurnal 
Pendidikan Fisika Vol. 3 No. 1), diakses 22 Maret 2019. 
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tersebut terdapat hubungan antara kecanduan internet dan kecemasan 

komunikasi dengan karakter kerja sama pada mahasiswa.11Sedangkan 

perbedaan peneliti membahas intensitas penggunaan internet dan terpaan 

internet terhadap interaksi sosial mahasiswa Komunikasi penyiaran Islam 

IAIN Ponorogo. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Intensitas Penggunaan Internet  

a. Pengertian Intensitas  

Intensitas merupakan suatu keadaan, tingkatan/ukuran.12  

Berdasarkan intensitas penggunaannya The Georgia Institute of 

Technology 2008 menggolongkan pengguna internet menjadi 

tiga.13  

Tabel 2. 1 
                   Kategori Intensitas Penggunaan Internet 

Kategori Durasi 

Heavy user >40 jam perbulan 

Medium user 10-40 jam perbulan 

Light user <10 jam perbulan 

 

Intensitas penggunaan di sini menjelaskan tindakan atau 

keadaan mahasiswa menikmati layanan internet dalam ukuran 

waktu tertentu dan seberapa sering memusatkan perhatiannya 

                                                           
11

 Noviana Dewi, Stefanus Khrismasagung Trikusumaadi,“Bahaya Kecanduan Internet dan 
Kecemasan Komunikasi terhadap Karakter Kerja Sama pada Mahasiswa,” (Jurnal Psikologi 
Volume 43, Nomor 3, 2016: 220–230 oleh STIKES Nasional), diakses 22 Maret 2019. 
12

  Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 383. 
13  http://andinigaluh99.wordpress.com intensitas penggunaannya the Georgia Institute of 
Technology diakses 23 Desember  2018. 
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pada internet. Mahasiswa dianggap secara aktif menggunakan 

media internet untuk memenuhi kebutuhannya. Dimana 

mahasiswa merupakan khalayak yang secara aktif bebas memilih 

kebutuhan dan  keinginannya dalam  menggunakan media internet 

yang pada dasarnya kebutuhan dan keinginan setiap individu 

berbeda-beda. 

Penggunaan adalah cara proses penggunaan pemakaian.14 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 

2017 pemanfaatan internet dalam gaya hidup prosentase yang 

paling besar pada sosial media mencapai 87,13%. 

Dalam hal ini maka frekuensi penggunaan yang dimaksud 

yaitu kekerapan menggunakan atau mengakses internet pada 

setiap harinya (dalam frekuensi seperti sekali, dua kali atau tiga 

kali dan seterusnya dalam rentang waktu seterusnya). Kemudian 

lama waktu akses atau bisa juga disebut durasi. Durasi 

penggunaan media baru berarti lamanya waktu yang dibutuhkan 

untuk menggunakan media baru tersebut, seperti mengakses 

konten-konten yang ada di internet. 15 

 

 

 

                                                           
14

 Departemen Pendidikan Indonesia , Kamus Besar Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 716. 
15

 http://andinigaluh99.wordpress.com intensitas penggunaannya the Georgia Institute of 
Technology diakses pada tanggal 23 Desember  2018. 
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b. Internet  

Saat ini internet sudah sangat mudah diperoleh dan 

dipergunakan, Dengan penggunaan internet yang bisa dilakukan 

dimana saja dan kapan saja, maka pastilah akan memiliki dampak 

kepada kehidupan sehari-hari para pengguna. Bagi pengguna 

internet yang sedang menempuh jenjang pendidikan S1 dapat 

mengakses internet secara bebas karena dalam perkuliahan 

mereka difasilitasi Wifi Kampus.  

Internet merupakan salah satu media komunikasi massa, 

karena berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan 

pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan 

kegembiraan dalam hidup seseorang.16 Tidak dapat dipungkiri 

bahwa internet yang mereka gunakan setiap hari akan 

menimbulkan dampak bagi kehidupan mereka, baik itu negatif 

maupun positif. Seperti misalnya karena terlalu sering dan fokus 

mengakses internet setiap hari, tanpa disadari lupa bahwa ada 

pertemuan dengan teman-teman, atau bahkan sampai mengurangi 

komunikasi dengan adik, kakak, dan orang tua di rumah dan orang 

lain. Akan tetapi meskipun bisa menimbulkan dampak negatif, 

bukan tidak mungkin penggunaan internet juga bisa memberikan 

dampak positif bagi penggunanya. Misalnya tidak selalu jika 

                                                           

16 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 205. 
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seseorang sering mengakses internet memiliki dampak negatif, 

bisa jadi seseorang tersebut bisa menyesuaikan diri dengan baik 

ketika menggunakan internet sehingga tidak akan melupakan 

keadaan sekitar.  

Jenis layanan pada internet mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Makin banyak sumber informasi yang dapat 

diakses secara online sehingga pencarian informasi lebih mudah. 

Pada dasarnya internet memberikan layanan yang meliputi :17 

1). Email 

E-mail merupakan jenis layanan internet yang paling popular. 

Dengan e-mail seorang pemakai dapat mengirim atau 

menjawab berita kepada pemakai yang lain dimanapun ia 

berada.  

2). Internet Relay Chat (Chatting) 

Aplikasi ini semacam konferensi berbasis teks yang dapat 

dilakukan dari bebagai tempat. Dalam chatting, komunikasi 

hanya dilakukandengan menampilkan teks dimana setiap 

orang mengikuti group chatting itu dapat membaca topik dan 

ikut serta dalam forum itu. 

 

 

                                                           
17 Sumartini, “Pengaruh Intensitas Penggunaan Internet Terhadap Perilaku Keagamaan Santri Putri 
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Putri desa Kajen Margoyoso Pati),” (Skripsi, 
UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017), 18. 
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3). Layanan Multimedia (WWW) 

Aplikasi internet yang paling diminati. WWW mencakup 

sumberdaya multimedia, antara lain suara, gambar, gambar 

video dan animasi sehingga aplikasi ini menjadi sarana 

pengetahuan yang interaktif. 

4). Internet Telephone 

Memungkinkan pengguna untuk berbicara melalui internet ke 

beberapa personal komputer di seluruh dunia yang dilengkapi 

dengan peralatan penerima dengan biaya koneksi internet 

biasa. 

Hasil survey Globalwebindex pada penggunaan internet di 

Indonesia menunjukkan bahwa ada beberapa platform media sosial 

yang aktif  digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu:18 

a. Youtube 

Beberapa orang menganggap Youtube bukanlah media 

sosial tetapi lebih kepada hiburan. Pada kenyataannya 

Youtube sering digunakan untuk saling berbagi konten dan 

komentar. Pengguna Youtube di Indonesia sudah mencapai 

50 Juta orang. Media sosial ini menjadi platform media 

sosial yang paling aktif digunakan di Indonesia saat ini. 

 

                                                           
18

 http://databoks.katadata.co.id  Media sosial yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia, 
diakses pada tanggal 21 Maret 2019. 
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b. Facebook 

Situs media sosial yang satu ini memiliki pengguna setia di 

seluruh dunia yang jumlahnya sudah mencapai 2 miliar 

lebih. Dengan berbagai inovasi yang selalu memanjakan 

penggunanya, tidak heran Facebook menjadi salah satu 

media sosial terpopuler di Indonesia saat ini. Tahun 2017 

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna 

Facebook terbanyak di dunia dengan jumlah user 

mencapai 110 juta akun.19  

c. Whatsapp 

Pada tahun 2015, WhatsApp mengumumkan telah 

memiliki lebih dari 900 juta pengguna aktif di seluruh 

dunia. Whatsapp adalah aplikasi pesan lintas platform 

ynag memungkin untuk bertukar pesan dengan 

menggunkan paket data internet.20 Kini sudah ada 1 miliar 

orang yang mengunduh aplikasi ini.  Dengan aplikasi ini 

kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar 

foto dan video. 

d. Instagram 

Media sosial pengguna Instagram di Indonesia sudah 

mencapai 45 juta orang lebih. Situs media sosial berbasis 

                                                           
19

 http://m.bisnis.com/finansial. Media sosial terlaris, Facecook kalahkan Whatsapp dan Instagram,  
diakses pada tanggal 21 Maret 2019. 
20

 http://databoks.katadata.co.id  Media sosial yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia, 
diakses pada tanggal 21 Maret 2019. 
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gambar dan video singkat ini juga merupakan tempat 

beriklan yang sangat efektif bagi para pedagang online. 

Selain itu, content creator, artis, dan pekerja seni lainnya 

sangat aktif menggunakan media sosial ini. 

e. Line  

Line termasuk salah satu aplikasi perpesanan yang banyak 

digunakan. Aplikasi ini dikembangkan oleh Developer 

Line Corporation dan sudah digunakan oleh sekitar 101 

juta orang di 230 negara di dunia.21 Aplikasi tersebut bisa 

digunakan untuk mengirim pesan teks, gambar, video dan 

pesan suara. 

f. Twitter 

Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna 

Twitter terbanyak di dunia. Pada tahun 2016 silam, jumlah 

tweet hanya di Indonesia saja mencapai 4,1 miliar tweet. 

Informasi ini didapat dari keterangan Dwi Ardiansyah 

selaku (Head of Business Development Twitter South East 

Asia and Australia).22 Saat ini Twitter telah mendapat 

persaingan ketat dari situs media sosial lainnya yang 

menawarkan fitur yang berbeda. Namun, Twitter tetap 

memilih keunikan sendiri yang tidak bisa diimbangi oleh 

                                                           
21

 http://www.maxmanroe.com. Media sosial terpopuler di Indonesia, diakses pada tanggal 21 
Maret 2019. 
22

 http://m.bisnis.com/finansial. Media sosial terlaris, Facecook kalahkan Whatsapp dan Instagram,  
diakses pada tanggal 21 Maret 2019. 
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situs media sosial lainnya, yaitu kecepatan dalam berita, 

fitur hashtag, trending. 

g. Google + 

Media sosial yang satu ini terlihat cukup menjanjikan. 

Seharusnya Google+ bisa menjadi jawara media sosial 

mengalahkan Facebook dan media sosial lainnya. 

Alasannya, karena jumlah pengguna email Google sudah 

mencapai 2 miliar lebih saat ini dan menjadi media untuk 

promosi Google+.23 Hal tersebut tidak terjadi karena 

memang tidak semua pengguna Gmail menjadi pengguna 

Google+. Namun, Google+ cukup populer di kalangan 

pengguna internet, khususnya para blogger yang 

menggunakan platform blogging. 

2. Interaksi Sosial 

a. Pengertian Interaksi Sosial  

Interaksi sosial adalah bentuk umum dari proses sosial 

karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya 

aktivitas-aktivitas sosial.24 Secara etimologis, interaksi terdiri dari 

dua kata, yakni action (aksi) dan inter (antara).25 Jadi, Interaksi 

adalah suatu rangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua orang 

                                                           
23

 http://www.maxmanroe.com. Media sosial terpopuler di Indonesia, diakses pada tanggal 21 
Maret 2019. 
24

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar  (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67. 
25 Bernard Raho, Sosiologi Sebuah Pengantar (Surabaya: Sylvia, 2004), cet 1, 33. 



22 
 
 

 
 

atau lebih dari dua atau beberapa orang yang saling mengadakan 

respons secar timbal balik. 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan 

dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi 

sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat 

tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-

aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. 

Segala kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih sudah bisa 

disebut sebagai interaksi sosial.26 Jadi, selama masih hidup di 

dunia, manusia tidak akan lepas dari interaksi sosial dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Beberapa orang sosiolog menganggap bahwa kerja sama 

merupakan bentuk dari interaksi sosial.27 Kerja sama di sini 

dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan 

atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan 

bersama. Di kalangan masyarakat Indonesia dikenal bentuk kerja 

sama tradisional dengan nama gotong-royong, berpartissipasi 

dengan kegiatan karang taruna dan  masyarakat sekitar. 

 

 

 

                                                           
26

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67. 
27

 Ibid., 71.  
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b. Aspek-Aspek Interaksi Sosial  

Soerjono Soekanto mengemukakan dalam bukunya 

Sosiologi Suatu Pengantar bahwa aspek-aspek interaksi sosial 

yaitu:28 

1).  Kontak Sosial  

Aspek kontak sosial, merupakan peristiwa terjadinya 

hubungan sosial antara individu satu dengan lain. Kontak yang 

terjadi tidak hanya fisik tapi juga secara simbolik seperti 

senyum, jabat tangan. Kontak sosial dapat positif atau negatif. 

Kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan 

sedangkan kontak sosial positif mengarah pada kerja sama. 

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu antar 

perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok 

manusia dan antara suatu kelompok dengan kelompok yang 

lain. 

2).   Komunikasi  

Komunikasi adalah menyampaikan informasi, ide, konsepsi, 

pengetahuan dan perbuatan kepada sesamanya secara timbal 

balik sebagai penyampai atau komunikator maupun penerima 

atau komunikan. Tujuan utama komunikasi adalah 

menciptakan pengertian bersama dengan maksud untuk 

                                                           
28

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 79. 
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mempengaruhi pikiran atau tingkah laku seseorang menuju ke 

arah positif.29  

Menurut Sarlito Ada beberapa aspek yang mendasari 

interaksi sosial, yaitu30: 

a). Komunikasi  adalah proses pengiriman berita atau informasi 

dari seseorang kepada orang lainnya. Terdapat lima unsur 

dalam proses komunikasi, yaitu :  Adanya pengirim berita, 

Penerima berita,  Adanya berita yang dikirimkan, ada media 

atau alat pengirim berita,  ada sistem simbol yang digunakan 

untuk menyatakan berita. 

b). Sikap (attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, 

tidak senang atau perasaan biasa–biasa saja (netral) dari 

seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu  bisa benda, kejadian, 

situasi, orang orang, atau kelompok. Sikap dinyatakan dalam 

tiga domain, yaitu : Affect, merupakan perasaan yang timbul, 

Behavior, merupakan perilaku yang mengikuti perasaan itu,  

Cognition, merupakan penilaian terhadap objek sikap 

c). Tingkah Laku Kelompok, Teori yang pertama dikemukakan 

oleh tokoh-tokoh psikologi dari aliran klasik yaitu bahwa 

tingkah laku kelompok merupakan sekumpulan individu dan 

tingkah laku kelompok adalah gabungan dari tingkah laku-

tingkah laku individu-individu secara bersama-sama. Teori 

                                                           
29

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 74. 
30

 Sarlito Sarwono, Pengantar Psikologi umum (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), 185. 
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yang kedua dikemukakan oleh Gustave Le Bon, bahwa 

tingkah laku kelompok yaitu bahwa bila dua orang atau lebih 

berkumpul disuatu tempat tertentu, mereka akan menampilkan 

perilaku yang sama sekali berbeda daripada cirri-ciri tingkah 

laku individu-individu itu masing-masing. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Interaksi Sosial 

 Dalam interaksi sosial terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi interaksi tersebut,yakni faktor ynag menentukan 

berhasil atau tidaknya interaksi tersebut. faktor-faktor 

yangmempengaruhi interaksi sosial yaitu sebagai berikut:31 

1). Situasi sosial, tingkah laku individu harus dapat menyesuaikan   

diri terhadap situasi yang dihadapi. 

2). Kekuasaan norma kelompok. Individu yang menaati norma- 

norma yang ada, dalam setiap berinteraksi individu tersebut tak 

akan pernah berbuat suatu kekacauan, berbeda denganindividu 

yang tidak menaati norma-norma yang berlaku. Individu itu 

pasti akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosialnya 

dan kekuasaan norma itu berlakuuntuk semua individu dalam 

kehidupan sosialnya. 

3). Tujuan pribadi masing-masing individu, adanya tujuan pribadi 

yang dimiliki masing-masing individu akan berpengaruh 

terhadap perilakunya dalam melakukan interaksi. 

                                                           
31

 Santoso Slamet, Dinamika Kelompok  Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara 2004), 12. 
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4). Penafsiran situasi, setiap situasi mengandung arti bagi setiap 

individu sehingga mempengaruhi individu untuk melihat dan 

menafsirkan situasi tersebut. 

d. Hambatan-hambatan dalam Interaksi Sosial 

Dalam interaksi terdapat faktor yang membuat proses 

interaksi menjadi terhambat. Faktor yang menghambat proses 

interaksi yaitu sebagai berikut:32 

1). Perasaan takut untuk berkomunikasi, adanya prasangka   

terhadap individu atau kelompok individu tidak jarang 

menimbulkan rasa takut untuk berkomunikasi. Padahal 

komunikasi merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya 

integritas. 

2). Adanya pertentangan pribadi, adanya pertentangan antar 

individu akan mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada 

pada golongan-golongan tertentu. 

3. Teori Uses dan Gratifications 

Teori uses dan gratifications (kegunaan dan kepuasan) milik 

Blumer dan Kartz mengatakan bahwa pengguna media memainkan 

peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan 

kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses 

komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media 

yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, 

                                                           
32

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 78. 
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teori uses and gratifications mengasumsikan bahwa pengguna 

mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. 

Teori ini menekankan bahwa audience aktif untuk menentukan 

media mana yang harus dipilih untuk memuaskan kebutuhannya dan 

menekankan pada pendekatan manusiawi dalam melihat media massa. 

Artinya, manusia itu mempunyai otonomi, wewenang untuk 

memperlakukan media.33 

Teori penggunaan dan kepuasan atau uses-and-gratifications 

theory disebut – sebut sebagai salah satu teori paling populer dalam 

studi komunikasi massa. Teori ini mengajukan gagasan bahwa 

perbedaan individu menyebabkan audiensi mencari, menggunakan dan 

memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda yang 

disebabkan berbagai faktor sosial dan psikologis yang berbeda diantara 

individu audiensi. Teori ini menilai bahwa audiensi dalam 

menggunakan media berorientasi pada tujuan, bersifat aktif sekaligus 

diskriminatif. Audiensi dinilai mengetahui kebutuhan mereka dan 

mengetahui serta bertanggung jawab terhadap pilihan media yang 

dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut.  

Teori penggunaan dan kepuasan menjelaskan mengenai kapan 

dan bagaimana audiensi sebagai konsumen menjadi lebih aktif atau 

kurang aktif dalam menggunakan media dan akibat atau konsekuensi 

dari penggunaan media itu. Dalam perpekstif teori penggunaan dan 

                                                           
33Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 192. 
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kepuasan audiensi dipandang sebagai partisipan yang aktif dalam 

proses komunikasi, namun tingkat keaktifan setiap individu tidaklah 

sama. Penggunaan media didorong oleh adanya kebutuhan dan tujuan 

yang ditentukan oleh audiensi sendiri. Teori penggunaan dan kepuasan 

menjelaskan mengenai kapan dan bagaimana audiensi sebagai 

konsumen media menjadi lebih aktif atau kurang aktif dalam 

menggunakan media dan akibat konsekuensi dari penggunaan media 

itu.34  

4. Teori Efek Komunikasi Massa  

Secara historis berdasarkan kurun waktunya, efek komunikasi 

massa mempunyai sejarah yang relatif cukup singkat. Keith R. Stamm 

dan John e. Bowes telah mengungkapkan bahwa ada tiga efek media, 

yaitu efek tidak terbatas (unlimited effect), effect terbatas (limited 

effect), efek moderat (not so limited).35  

a. Efek Tidak Terbatas  

Efek yang menjadi perbicangan mengenai komunikasi massa 

mengatakan bahwa media massa mempunyai efek yang besar ketika 

menerpa audience. Efek tidak terbatas ini didasarkan pada teori atau 

model peluru (bullet) atau jarum hipodermik (hypodermic needle). Jadi 

media massa diibaratkan peluru. Jika peluru ditembakkan ke sasaran 

maka sasaran tidak dapat menghindar. Analogi ini menunjukkan 

bahwa peluru memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menembak 
                                                           
34 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), 
508-509. 
35

 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 214. 
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sasaran, begitu pula media yang memiliki kekuatan luar biasa dalam 

mempengaruhi audiencedan mempunyai efek tidak terbatas. Efek ini 

didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:36 

1. Ada hubungan yang langsung antara isi pesan dengan efek yang 

ditimbulkan.  

2. Penerima pesan tidak mempunyai sumber sosial dan psikologis 

untuk menolak upaya persuasif yang dilakukan massa.  

b. Efek Terbatas  

Efek terbatas ini sangat berbeda dengan efek tidak terbatas. 

Jika dalam efek tdak terbatas media massa memiliki pengaruh yang 

luar biasa kepada audience, berbeda dengan efek terbatas dimana 

media massa sangat sedikit pengarunya dalam mengubah perilaku 

audience. Joseph Klaper mendapatkan efek terbatas ini setelah ia 

melakukan kampanye publik, kampanye politik, dan percobaan pada 

desain pesan yang bersifat persuasif dengan hasil penelitian yang 

dikemukakan dalam satu kesimpulan sebagai berikut: “Ketika media 

menawarkan isi yang diberitakan ternyata hanya sedikit bisa mengubah 

pandangan dan perilaku audience”. 

Faktor psikologis dan sosial dari audience menjadi faktor 

penyebab adanya efek terbatas ini. “Joseph Klaper dalam buku The 

Effect of Mass Communication (1960) menunjukkan temuan yang 

menarik, bahwa faktor psikologis dan sosial ikut berpengaruh dalam 

                                                           
36

 Nurudin,  Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 220. 
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proses penerimaan pesan dari media massa. Faktor-faktor tersebut 

antara lain proses seleksi, proses kelompok, norma kelompok, dan 

keberadaan pemimpin opini”.37 

c. Efek Moderat 

Dua efek lainya dianggap terlalu berat sebelah.38 Meskipun 

diakui bahwa munculnya kedua efek itu karena tuntutan zamannya. 

Jadi efek moderat lahir seiring dengan zaman yang terus berubah. 

Dalam menerima pesan dari media massa, manusia memiliki respon 

yang berbeda-beda. Ada beberapa hal yang memengaruhi proses 

penerimaan pesan seseorang, misalnya selective exprosure. Efek 

moderat ini sangat berbeda dengan dua efek sebelumnya yaitu efek 

tidak terbatas dan efek terbatas.39 

Sebab bagaimanapun pesan tetap mempunyai dampak, akan 

tetapi pesan  juga tidak serta merta akan diterima oleh penerima pesan 

secara penuh. Ini artinya efek yang dimiliki media massa tetapi 

penerima efek itu juga dipengaruhi oleh faktor lain (tingkat 

pendidikan, lingkungan sosial, kebutuhan). Jadi, semakin tinggi tingkat 

pendidikan individu, semakin selektif untuk menerima pesan-pesan 

yang berasal dari media massa.40 

 

 

                                                           
37

 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 222. 
38

 Ibid. 
39

 Ibid., 225. 
40 Ibid. 
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5. Efek Penggunaan Internet dengan Interaksi Sosial 

Internet sebagai salah satu sarana komunikasi penunjang gaya 

hidup masyarakat di era sekarang. Gaya hidup pengguna internet yang 

menginginkan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Kehadiran 

internet sebagai media baru memungkinkan para penggunanya 

mengakses berbagai informasi. Sekarang internet semakin banyak 

dipilih sebagai media komunikasi sosial. 

Apa yang didapatkan ketika mengakses internet akan 

memunculkan respon yang berbeda-beda pada setiap penggunanya 

walaupun situs yang diakses antara pengguna satu dengan yang 

lainnya berberda. Seperti halnya mengenai intensitas penggunaan 

internet ini, maka efek yang terjadi adalah tentang interaksi sosial 

seseorang akan beragam. Efek media massa menjadi dua:41 

a. Efek kehadiran media massa sebagai benda fisik.  

1). Efek ekonomis, kehadiran media massa menggerakan berbagai 

bidang usaha produksi, distribusi, dan konsumsi jasa media massa.  

2). Efek sosial, kehadiran media massa merubah interaksi sosial 

individu. 

3). Efek pada penjadwalan kegiatan, setekah kehadiran  media 

massa merubah kebiasaan rutinitas individu.  

4).  Efek pada penyaluran atau penghilangan perasaan  tertentu.  

5).  Efek pada perasaan orang terhadap media.  

                                                           
41 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi ( Bandung: Rosda, 2011), 215. 
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Efek media pada penelitian ini termasuk efek sosial yaitu 

kehadiran media massa merubah interaksi sosial individu. Ketika 

individu diterpa oleh media massa dengan intensitas tertentu maka 

kemudian bisa merubah interaksi sosialnya. Seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya interaksi sosial yang dimaksud adalah interaksi 

langsung secara tatap muka dan dengan terpaan media internet 

seberapa sering berinteraksi langsung secara tatap muka. 

b. Efek pesan media massa  

1). Efek kognitif, Efek ini terjadi apabila ada perubahan pada apa 

yang diterima, diketahui, atau dipahami khalayak. Efek ini 

berkaitan dengan transmisi, pengetahuan, kepercayaan atau 

informasi.  

2). Efek afektif, Efek ini timbul bila ada perubahan pada apa yang 

dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak. Efek ini 

berhubungan dengan emosi, sikap atau nilai. Dalam 

hubungannya dengan sikap, media massa pada umumnya tidak 

memberi efek yang cukup penting kepada khalayak, namun 

faktor perantara dirasa lebih penting. Ketika media massa 

melakukan fungsinya sebagai agen perubahan, akan timbul salah 

satu dari dua keadaan yakni: faktor dalam keadaan lemah 

sehingga efek menjadi langsung serta faktor perantara 

mendorong pengukuhan atau perubahan sehingga efek menjadi 

tidak langsung.  
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3). Efek behavioral, Efek ini merujuk pada perilaku yang nyata 

dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau 

kebiasaan berperilaku. Efek ini mengungkapkan tentang efek 

komunikasi massa pada perilaku khalayak, tindakan-tindakan 

dalam kehidupan manusia.  

Interaksi sosial pada penelitian ini termasuk interaksi sebagai 

keadaan  psikologis yakni interaksi yang timbul dalam kegiatan sehari-

hari. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Mahasiswa Komunikasi 

Penyiaran Islam IAIN Ponorogo melakukan aktivitas sehari-hari dan 

berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. 

Steven M Chaffe mengungkapkan media massa dapat dilihat dari tiga 

pendekatan.42 Pendekatan pertama adalah efek dari media massa yang 

berkaitan dengan pesan ataupun media itu sendiri. Pendekatan kedua 

adalah dengan melihat jenis perubahan sikap, perasaan dan perilaku atau 

dengan istilah lain yang dikenal sebagai observasi terhadap khalayak 

(individu, kelompok, organisasi, masyarakat atau bangsa) yang dikenai 

efek komunikasi massa. Efek pesan media massa yang meliputi efek 

kognitif, efek afektif, efek behavioral. Pendekatan ketiga meninjau satuan 

observasi yang dikenai efek komunikasi massa-individu, kelompok, 

organisasi, masyarakat atau bangsa. 

                                                           
42 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi ( Bandung: Rosda, 2011), 236. 
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Efek kognitif dapat diwujudkan dengan apa yang didapatkan dari 

mengakses internet. Efek afektif dipahami dengan adanya interaksi sosial 

dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Efek behavioral yakni saat 

seseorang mendapat pengaruh dari penggunaan media baru dengan 

interaksi sosial, apakah tingkat kekerapan penggunaan internet 

berpengaruh terhadap interaksi sosial pengguna. 

C. Hipotesis Penelitian 

Secara umum dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah penjelasan atau 

pernyataan yang disarankan tentang suatu fenomena, atau suatu usulan 

penjelasan yang beralasan tentang kemungkinan adanya hubungan antar 

fenomena. Dengan demikian, dari definisi – definisi di atas, satu hal  yang 

dapat ditarik dari pengertian hipotesis adalah bahwa hipotesis merupakan 

proposisi sementara, kebenarannya belum diketahui dan dalam banyak 

kasus menunjukkan suatu hubungan antara dua atau lebih variabel.43 

Menyusun rumusan Hipotesis Ha dan Ho : 

1. Ha : Ada Pengaruh Intensitas Penggunaan Internet Terhadap Interaksi 

Sosial Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN 

Ponorogo. 

2. Ho : Tidak ada Pengaruh Intensitas Penggunaan Internet Terhadap 

Interaksi Sosial Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN 

Ponorogo. 

                                                           
43

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 184. 
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Berkaitan dengan judul penelitian ini, hipotesis yang dikemukakan 

oleh peneliti adalah “Ha” diterima yang berarti ada pengaruhnya intensitas 

penggunaan internet terhadap interaksi sosial mahasiswa. Sedangkan “Ho” 

ditolak yang berarti tidak ada pengaruhnya intensitas penggunaan internet 

terhadap interaksi sosial mahasiswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.44 Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian kuantitatif yang membutuhkan statistik sebagai alat 

bantu dalam analisis data. Terdapat berbagai macam bentuk analisis data 

dalam penelitian kuantitatif, salah satunya dengan menggunakan analisis 

regresi linier sederhana. 

Regresi linier sederhana ini hanya menguji satu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas adalah intensitas penggunaan internet 

dan variabel terikat adalah interaksi sosial. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Di dalam istilah penelitian, variabel bebas (independent 

variables) merupakan variabel untuk mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahan, variabel terikat disebut sebagai (dependent variables) 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Oleh karena itu, variabel bebas adalah suatu 

penyebab yang bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu 

                                                           
44

 Sugiono, Statistik untuk Penelitian  (Bandung: Alfabeta, 2013), 1. 
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fenomena atau situasi. Sedangkan variabel terikat adalah dampak atau 

hasil yang diperoleh akibat adanya perubahan dari variabel bebas.45 

Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu : 

a. Intensitas penggunaan Internet sebagai variabel bebas (independent) 

b. Interaksi sosial mahasiswa Komunikasi Penyiaran IAIN Ponorogo 

sebagai variabel terikat (dependent) 

C. Instrumen Penelitian 

Pada dasarnya, segala sesuatu yang dapat menjadi sarana dalam 

pengumpulan informasi disebut sebagai alat penelitian atau instrumen 

penelitian. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel penelitian yang 

ditetapkan untuk diteliti.46 Dari variabel-variabel ditentukan indikator yang 

akan diukur, dari indikator tersebut akan dijabarkan menjadi butir-butir 

pertanyaan atau pernyataan. 

Tab el 3.1 
Matrik Instrumen Penelitian 

Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Definisi Operasional Indikator Subjek 

Nomor 

soal 

PENGARUH 

INTENSITAS 

PENGGUNAA

N INTERNET 

 

 

 

Intensitas 

Penggunaa

n Internet 

(X) 

Intensitas Penggunaan 

internet keadaan atau 

tingkat tinggi rendahnya 

seseorang menggunakan 

fasilitas yang ada di internet 

dengan kata lain seberapa 

sering dan lama waktu yang 

a. Frekuensi 

 
Mahasiswa 

1,2,3,4,

5,6,7,8. 

 

b. Durasi 

 
Mahasiswa 

9,10,11

,12, 

13. 

c. Jenis Mahasiswa 14,15,1

                                                           
45 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 164. 
46

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) 
(Bandung: Alfabeta, 2015), 148. 
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TERHADAP 

INTERAKSI 

SOSIAL 

MAHASISWA 

JURUSAN 

KOMUNIKASI 

PENYIARAN 

ISLAM IAIN 

PONOROGO 

digunakan oleh seseorang 

untuk memanfaatkan 

fasilitas internet dan 

pemahaman seseorang 

tentang internet. 

 

Layanan 

 

6,17,18

,19,20,

21,22,2

3,24,25

,26,27,

28,29,3

0. 

Interaksi 

sosial 

mahasiswa 

(Y) 

Interaksi sosial sebagai 

hubungan timbal balik yang 

terjadi antara individu, 

individu dengan kelompok 

atau kelompok dengan 

kelompok, di mana setiap 

mahasiswa dapat berhubungan 

baik dengan sesama dan 

senantiasa berhubungan secara 

langsung. 

 

a. Cara 

berkomunik

asi 

 

Mahasiswa 1,2,3,4,

5,6,7,8, 

9,10. 

 

b.Sikap 

 

Mahasiswa 11,12,1

3,14,15

,16,17,

18,19,2

0,21,22

,23,24 

c. Kontak 

sosial 

 

Mahasiswa 30,31,3

2,33,34

,35,36,

37,38,3

9, 

40. 

d. Frekuensi 

 

Mahasiswa 25,26,2

7, 

28,29. 
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D. Lokasi, Populasi dan Sampel 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

lingkungan  kampus IAIN Ponorogo, tepatnya di Jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam. Alasan pemilihan jurusan ini dikarenakan Mahasiswa 

Komunikasi penyiaran  Islam IAIN Ponorogo secara keseluruhan 

menggunakan internet dalam kesehariannya. Penggunaan internet 

tersebut yang secara berlebihan kemungkinan besar akan 

mempengaruhi interaksi sosial. Selain itu dengan  terpaan media 

internet seperti sekarang membuat orang menyukai berkomunikasi 

melalui media internet yang kemungkinan membuat cara 

berkomunikasi berbeda dan  mengurangi kontak sosial dengan orang 

lain. 

2.  Populasi 

Kata populasi (population universe) dalam statistika merujuk 

pada  sekumpulan  individu  dengan  karakteristik khas yang menjadi 

perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan).47 Populasi dalam  

penelitian  ini adalah  mahasiswa Jurusan Komunikasi penyiaran  

Islam IAIN Ponorogo yang aktif berjumlah 342 orang.48 

 

 

                                                           
47Ating Somantri, Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian (Bandung: Pustaka   
Setia, 2011),  61. 
48

 Staff Administrasi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, “Statistika Data 
Mahasiswa Program Studi S1 Komunikasi Penyiaran Islam,” Pada tanggal 14 Januari 2019. 
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Tabel 3.2 
Populasi mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorgo 

 

Tahun 
masuk 

Jumlah 
total 

Jenis 
kelamin 

Ke-aktifan 

2013= 1 

391 

L P Aktif  Cuti  Tidak aktif 

2014= 42 

191 248 342 1 96 

2015= 51 

2016= 82 

2017= 101 

2018= 129 

 
3. Sampel 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan simple random sampling. Populasi dianggap homogen 

(sama), sehingga pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi.  

Dengan demikian peneliti memberi hak yang sama kepada 

setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel 

dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Untuk menentukan 

jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin 

dengan perkiraan tingkat kesalahan 10% sebagai berikut:  

n = 
2)(1 eN

N

  

n = jumlah sampel  

N = jumlah populasi  
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e = margin of error adalah persen kelonggaran ketidaktelitian karena 

kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (10%). 

Menurut rumus di atas, dari jumlah populasi yang berjumlah 

342 dapat dihitung jumlah sampel sebagai berikut: 

n= 2)1,0(3421

342

  

 = 
42,4

342
  = 77.37 

Sampel yang diperoleh sebanyak 77.37 dibulatkan menjadi 

80 orang. Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 80 mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam IAIN 

Ponorogo.  

E. Tahap- Tahap Penelitian 

1. Tehnik Pengumpulan Data 

Ada dua metode utama dala, pengumpulan informasi 

tentang situasi masyarakat, masalah atau fenomena. Kadang-

kadang informasi yang diperlukan telah tersedia dan hanya perlu 

diambil dan dianalisis. Tetapi seringsekali informasi yang 

diperlukan tersebut harus dikumpulkan sendiri oleh peneliti. 

Berdasarkan cara pengumpulan informasi tersebut, maka ada dua 

kategori metode pengumpulan dara yautu data sekunder dan data 

primer. 
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Dalam  penelitian  ini, untuk memperoleh data-data yang 

dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data yaitu : 

a) Kuisioner  

Mengumpulkan data primer menggunakan kuisioner yang 

dibagikan kepada objek penelitian yaitu mahasiswa. Kuisioner 

merupakan daftar tertulis pernyataan yang harus dipilih oleh 

responden. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala Likert. Skala Likert adalah skala pengukuran yang 

digunakan untuk mengukursikap seseorang, dengan 

menempatkan kedudukan sikapnya pada kesatuan perasaan 

kontinum yang berkisar dari “sangat positif” hingga ke “sangat 

negatif” terhadap sesuatu (objek psikologis).49 Setiap jawaban 

yang diberikan responden akan diberikan skor menurut skala 

Likert teknik penentuan skor 1- 4. 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Suatu tes atau instrument pengukur dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang 

sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Tes 

yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan 

                                                           
49Ating Somantri, Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian (Bandung: Pustaka 
Setia, 2011), 38. 
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pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas 

rendah.50 

Adapun cara menghitungnya yaitu menggunakan korelasi 

Product Moment dengan rumus:51 

��� =
�Σ�� − Σ�Σ�

�{�Σ�� − (Σ�)�}{�Σ�� − (Σ�)�} 

Keterangan : 

rxy   =  Angka Indeks korelasi Product moment 

∑x = Jumlah seluruh nilai x (total skor masing-masing 

item) 

∑y   = Jumlah seluruh nilai y (skor total seluruh responden) 

∑xy = Jumlah hasil kali skor antara x dengan y 

n  = Jumlah data 

Analisis dilakukan terhadap semua butir instrumen 

dengan cara membandingkan r tabel dengan r hitung dengan taraf 

signifikansi 5% dikarenakan data yang digunakan adalah data 

hasil di lapangan yang berhubungan dengan sosial. Mencari nilai 

r tabel dengan  Jumlah responden untuk uji validitas berjumlah 20 

mahasiswa, dengan taraf signifikansi 5%, ditemukan r tabel sebesar 

0,444 pada jumlah responden 20. Jika hasil perhitungan 

menunjukkan r hitung > r tabel, maka butir instrumen dianggap 

valid, sebaliknya jika r hitung <  r tabel maka dianggap tidak valid.  

                                                           
50 Saifudin Azwar, Reliabilitas dan Validitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 6. 
51 Tukiran taniredja, Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif sebuah pengantar (Bandung: 
Alfabeta, 2012),  134. 
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a. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti 

keterpercayaan, keterandalan, kestabilan, konsistensi, dan 

sebagainya, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep 

reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya.52 

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas alpha 

cronbach untuk menetukan instrument tersebut reliabel atau 

tidak. Berikut Rumus koefisien alpha cronbach: 

��� = �
�

� − 1
� �1 −

Σ��²

��
� � 

Keterangan:  

r11     = koefisien reliabilitas tes 

k       = banyaknya butir item 

Σ��²   = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

��
�     = varian total 

1       = bilangan konstanta 

Setelah itu untuk mendapatkan informasi reliabilitasnya, 

nilai koefisien alpha cronbach (�11) dibandingkan dengan nilai  

r tabel dengan responden berjumlah 20 orang pada taraf signifikan 

5% sebesar 0,444. Apabila nilai (�11) ≥ r tabel, maka instrumen 

penelitian dinyatakan reliabel.53 

                                                           
52 Saifudin Azwar, Reliabilitas dan Validitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 5. 
53

 JokoWidiyanto, SPSS For Windows (Surakarta : Badab Penerbit FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012), 43. 
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1. Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan analisis 

regresi sederhana. Untuk mengetahui bentuk hubungan digunakan 

analisis regresi. Analisis regresi dipergunakan untuk menelaah 

hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk 

menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan 

sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu 

fenomena yang kompleks. Regresi linier sederhana digunakan 

untuk mencari pola hubungan antara satu variable dependen 

dengan variable independen.54 Untuk mempermudah penelitian ini 

dibantu dengan program SPSS 22.0 dalam proses perhitungannya. 

Persamaan umum pada regresi linier sederhana adalah 

sebagai berikut:55 

y = ß0+ β1x1 + ε (model untuk populasi) 

ŷ = b0 + b1x (model untuk sampel) 

Keterangan:  

y  = variabel terikat/dependen 

x  = variabel bebas/independen 

ß0  =intercept (titik potong) populasi 

β1=slope (kemiringan garis lurus) populasi 

ε  =error/residual        ε = (y- ŷ) 
                                                           
54

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis dengan 
Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 122. 
55

 Ibid. 
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ŷ  = estimasi/taksiran dari nilai y 

b0 = estimasi/taksiran dari intercept populasi (harga konstan atau harga 

ŷ bila x = 0) 

b1= estimasi/taksiran dari slope populasi (angka atau arah koefisien 

regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan 

variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen bila 

b0 (+) maka naik dan bila b1 (-) maka turun) 

Jika nilai koefisisen regresi bernilai minus (-). Maka mempunyai 

nilai negatif atau berpengaruh negatif.  

 



 

47 
 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah 

Beralihnya status Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel 

menjadi STAIN pada tanggal 30 Juni 1997 bertepatan dengan 25 Safar 

1418.56 Sejak alih status tersebut Sekolah Tinggi Agaam Islam Negeri 

Ponorogo menyelenggarakan pendidikan akademik dan professional 

dengan  membuka tiga jurusan yaitu : Syari’ah, Tarbiyah dan Ushuluddin. 

Pada tahun 2017 Sekolah Tinggi Agaam Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo beralih status menjadi IAIN Ponorogo.57 Kemudian yang 

awalnya Jurusan Ushuluddin berpindah menjadi Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah dan mempunyai tiga jurusan yaitu Ilmu Al-qur’an dan 

Tafsir (IAT), Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Badan Penyuluhan 

Islam (BPI). Jurusan IAT dibuka pada awal mulanya berdirinya jurusan 

Ushuluddin, sedangkan KPI dibuka pada tahun 2012 dan BPI dibuka pada 

tahun 2016. 

                                                           
56

 Pedoman Penyelenggara Pendidikan Tahun Akademik 2015/2016, STAIN Ponorogo, 3. 
57

 Ibid. 
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2. Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

Visi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam “Menjadi 

program studi yang menghasilkan sarjana Komunikasi dan Penyiaran 

Islam yang unggul dan kompetitif dalam bidang jurnalistik dan 

broadcasting pada tahun 2021”.58 

Misi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam : 

a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan 

kompetitif di bidang jurnalistik dan broadcasting baik teori maupun 

praktek. 

b. Melaksanakan penelitian untuk memperkuat kompetensi yang 

unggul dan kompetitif di bidang jurnalistik dan broadcasting. 

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang jurnalistik dan 

broadcasting. 

d. Melaksanakan kerjasama baik dengan lembaga dalam negeri maupun 

luar negeri untuk memperkuat kompetensi yang unggul dan 

kompetitif di bidang jurnalistik dan broadcasting. 

Tujuan Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam :59 

a. Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan 

kompetitif di bidang jurnalistik dan broadcasting baik teori maupun 

praktek. 

b. Terlaksananya untuk memperkuat kompetensi yang unggul dan 

kompetitif di bidang jurnalistik dan broadcasting. 
                                                           
58

 Staff Administrasi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, “Profil Program 
Studi Komunikasi Penyiaran Islam”, Pada tanggal 15 April 2019. 
59

 Ibid. 
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c. Terlaksananya pengabdian masyarakat di bidang jurnalistik dan 

broadcasting. 

d. Terjalin kerjasama yang baik dengan lembaga dalam negeri maupun 

luar negeri untuk memperkuat kompetensi yang unggul dan 

kompetitif di bidang jurnalistik dan broadcasting. 

B. Hasil Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

Dalam perhitungan rekapitulasi instrumen variabel X (Intensitas 

Penggunaan Internet) ada 30 item, pernyataan  yang valid berjumlah 11 

dan  tidak valid 19. Sedangkan untuk variabel Y (Interaksi Sosial 

Mahasiswa KPI IAIN Ponorogo) ada 40 item, pernyataan yang valid 

berjumlah 20 dan tidak valid berjumlah 20. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 
Validitas Instrumen Variabel X 

 

No. item r  hitung r tabel Keterangan 

1 0.288 0,444 Tidak valid 

2 0,577 0,444 Valid 

3 0,087 0,444 Tidak valid 

4 0,497 0,444 Valid 

5 0,204 0,444 Tidak valid 

6 0,678 0,444 Valid 

7 0,107 0,444 Tidak valid 

8 0,541 0,444 Valid 

9 0,451 0,444 Valid 

10 0,277 0,444 Tidak valid 

11 0,301 0,444 Tidak valid 
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12 0,545 0,444 Valid 

13 0,173 0,444 Tidak valid 

14 0,225 0,444 Tidak valid 

15 0,027 0,444 Tidak valid 

16 0,227 0,444 Tidak valid 

17 0,410 0,444 Tidak valid 

18 0,191 0,444 Tidak valid 

19 0,105 0,444 Tidak valid 

20 0,022 0,444 Tidak valid 

21 0,408 0,444 Tidak valid 

22 0,172 0,444 Tidak valid 

23 0,452 0,444 Valid 

24 0,477 0,444 Valid 

25 0,125 0,444 Tidak valid 

26 0,342 0,444 Tidak valid 

27 0,497 0,444 Valid 

28 0,098 0,444 Tidak valid 

29 0,682 0,444 Valid 

30 0,549 0,444 Valid 

 

Tabel 4.2 
Validitas Instrumen Variabel Y 

 

No. item r  hitung r tabel Keterangan 

1 0.606 0,444 Valid 

2 0,434 0,444 Tidak valid 

3 0,442 0,444 Tidak valid 

4 0,517 0,444 Valid 

5 0,284 0,444 Tidak valid 

6 0,576 0,444 Valid 

7 0,689 0,444 Valid 

8 0,426 0,444 Tidak valid 

9 0,446 0,444 Valid 
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10 0,538 0,444 Valid 

11 0,187 0,444 Tidak valid 

12 0,654 0,444 Valid 

13 0,107 0,444 Tidak valid 

14 0,332 0,444 Tidak valid 

15 0,598 0,444 Valid 

16 0,612 0,444 Valid 

17 0,613 0,444 Valid 

18 0,351 0,444 Tidak valid 

19 0,203 0,444 Tidak valid 

20 0,386 0,444 Tidak valid 

21 0,355 0,444 Tidak valid 

22 0,738 0,444 Valid 

23 0,472 0,444 Valid 

24 0,317 0,444 Tidak valid  

25 0,548 0,444 Valid 

26 0,009 0,444 Tidak valid 

27 0,048 0,444 Tidak valid 

28 0,044 0,444 Tidak valid 

29 0,711 0,444 Valid 

30 0,275 0,444 Tidak valid 

31 0,528 0,444 Valid 

32 0,660 0,444 Valid 

33 0,050 0,444 Tidak valid 

34 0,355 0,444 Tidak valid 

35 0,484 0,444 Valid 

36 0,479 0,444 Valid 

37 0,335 0,444 Tidak valid 

38 0,686 0,444 Valid 

39 0,542 0,444 Valid 

40 0,438 0,444 Tidak valid 
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Nomor item soal yang valid tersebut kemudian dipakai untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini. Berikut tabel instrument 

pengumpulan data yang sudah valid : 

Tabel 4.3 

Instrumen Pengumpulan Data Valid 

Variabel Indikator Tehnik No.Angket 

Intensitas 
Penggunaan 

Internet 

a. Frekuensi 

Angket 

2,4,6,8 
b. Durasi 9,12 
c. Jenis Layanan 23,24,27,29 

30 
Interaksi Sosial a. Cara 

berkomunikasi 

Angket 

1,4,6,7,9,10 

b. Sikap 12,15,16,17,
22,23 

c. Kontak sosial 31,32,35,36,
38,39 

d. Frekuensi 25,29 
 

2.Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mempunyai arti keterpercayaan, keterandalan, 

kestabilan, konsistensi. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan  teknik cronbanch alfa dan penghitungannya menggunakan 

bantuan SPSS versi 22.0. Uji reliabilitas dapat dilakukan bersama-sama 

terhadap seluruh item pernyataan. Responden berjumlah 20 orang pada 

taraf signifikan 5% sebesar 0,444. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai 

Alfa > 0,444. Hasil pengujian dengan SPSS versi 22.0 sehingga diperoleh 

hasil output: 
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Tabel 4.4 
Hasil output reliabilitas variabel X 

 

 
 
 
 
 

Tabel 4.5 
Hasil output reliabilitas variabel Y 

 

 

 

Hasil data reliabilitas instrumen variabel X sebesar 0,696, jadi 0,696 

> 0,444 maka instrumen variabel  intensitas penggunaan internet (X) 

dikatakan reliabel. Sedangkan hasil data reliabilitas instrumen variabel 

interaksi sosial (Y) sebesar 0,875, jadi 0,875 > 0,444 maka instrumen 

variabel Y dikatakan reliabel. 

C. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Variabel X 

Data variabel X yaitu Intensitas Penggunaan Internet. Untuk 

mendapat skor jawaban dari data “X” tersebut menggunakan angket, 

yang disebar kepada mahasiswa KPI IAIN Ponorogo yang berjumlah 80 

orang. Skor tertinggi untuk variabel Intensitas penggunaan internet 

adalah 44 dan skor terendah 11. Masing-masing peryataan diukur dengan 

skor 1 sampai 4 sehingga diperoleh nilai harapan terendah 11 (hasil 
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perkalian  skor 1 dengan banyak jumlah pernyataan 11 butir) dan 

tertinggi 44 (hasil perkalian skor 4 dengan jumlah peryataan 11 butir). 

Tabel 4.6 
Distribusi frekuensi Intensitas Penggunaan Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai yang paling tinggi jumlah 

skor soal dari variabel X adalah 44 sedangkan skor paling rendah adalah 

22 dan jumlah responden sebanyak  80 orang. 

2. Data Variabel Y 

Data Y adalah Interaksi Sosial Mahasiswa KPI IAIN Ponorogo. 

Skor tertinggi untuk variabel Y adalah 80 dan skor terendah 20. Masing-

masing peryataan diukur dengan skor 1 sampai 4 sehingga diperoleh 
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nilai harapan terendah 20 (hasil perkalian  skor 1 dengan banyak jumlah 

pernyataan 20 butir) dan tertinggi 80 (hasil perkalian skor 4 dengan 

jumlah peryataan 20 butir). 

Tabel 4.7 
Distribusi frekuensi 

 Interaksi Sosial Mahasiswa KPI IAIN Ponorogo. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 35 1 1.3 1.3 1.3 

36 2 2.5 2.5 3.8 

37 2 2.5 2.5 6.3 

38 1 1.3 1.3 7.5 

39 3 3.8 3.8 11.3 

40 2 2.5 2.5 13.8 

41 3 3.8 3.8 17.5 

42 1 1.3 1.3 18.8 

43 2 2.5 2.5 21.3 

44 3 3.8 3.8 25.0 

45 3 3.8 3.8 28.8 

46 7 8.8 8.8 37.5 

47 3 3.8 3.8 41.3 

48 2 2.5 2.5 43.8 

49 3 3.8 3.8 47.5 

51 1 1.3 1.3 48.8 

53 2 2.5 2.5 51.3 

54 1 1.3 1.3 52.5 

55 4 5.0 5.0 57.5 

56 1 1.3 1.3 58.8 

57 2 2.5 2.5 61.3 

58 6 7.5 7.5 68.8 

59 2 2.5 2.5 71.3 

60 1 1.3 1.3 72.5 

61 3 3.8 3.8 76.3 
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62 1 1.3 1.3 77.5 

63 3 3.8 3.8 81.3 

64 2 2.5 2.5 83.8 

65 2 2.5 2.5 86.3 

66 2 2.5 2.5 88.8 

68 3 3.8 3.8 92.5 

71 1 1.3 1.3 93.8 

72 1 1.3 1.3 95.0 

73 3 3.8 3.8 98.8 

74 1 1.3 1.3 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

Tabel di atas menjelaskan bahwa bahwa nilai yang paling tinggi 

jumlah skor soal dari variabel Y adalah 74 sedangkan skor paling rendah 

adalah 35 dan jumlah responden sebanyak  80 orang. 

3. Analisis Data Variabel Intensitas Penggunaan internet dan Variabel 

Interaksi sosial 

Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui tingkat intensitas 

penggunaan internet dan Interaksi sosial mahasiswa KPI IAIN 

Ponorogo. Kategori kedudukan atas tiga tingkatan yaitu tinggi, sedang 

dan rendah, dengan cara mencari mean (M) dan standart deviasi (SD).  

Tabel 4.8 
Output Mean dan Standart Deviasi Variabel X dan Y 

 di SPSS 22.0. 
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a.  Analisis Kategori Intensitas Penggunaan Internet 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mₓ = 38,14 dan SDₓ = 5,312. 

Untuk menentukan kategori Intensitas penggunaan internet tinggi, 

sedang dan rendah, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mₓ + 1. SDₓ adalah Intensitas penggunaan internet 

termasuk kategori tinggi. 

b. Skor kurang dari Mₓ - 1. SDₓ adalah Intensitas penggunaan internet 

termasuk t kategori rendah. 

c. Dan skor antara Mₓ - 1. SDₓ sampai dengan Mₓ + 1. SDₓ adalah 

Intensitas penggunaan internet termasuk  kategori sedang. 

Mₓ + 1. SDₓ₁   = 38,14 + 1(5,312) 

= 38,14 + 5,312 

= 43,452 

= 42 (dibulatkan) 

Mₓ - 1. SDₓ      = 38,14 − 1(5,312) 

= 38,14 − 5,312 

= 32,828 

= 33 (dibulatkan) 

Untuk mengetahui lebih jelas hasil dari kategori Intensitas 

penggunaan internet mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.9 
Kategori Intensitas penggunaan Internet 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 
1 > 42 14 17,50% Tinggi 
2 42-33 54 67,50% Sedang 
3 < 33 12 15,00% Rendah 

Jumlah 80 100%  
 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 42 

dikategorikan Intensitas penggunaan internet mahasiswa Komunikasi 

Penyiaran Islam tinggi, sedangkan skor 42-33 dikategorikan Intensitas 

penggunaan internet mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam sedang dan 

skor kurang dari 33 dikategorikan Intensitas penggunaan internet 

mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam rendah. 

b. Analisis Kategori Interaksi Sosial 

Variabel interaksi sosial mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, 

Dari (tabel 4.8) dapat diketahui My = 52,89 dan SDy = 10,718. Untuk 

menentukan kategori interaksi sosial tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

d. Skor lebih dari My + 1. SDy adalah interaksi sosial termasuk kategori 

tinggi. 

e. Skor kurang dari My - 1. SDy adalah interaksi sosial termasuk 

kategori rendah. 

f. Dan skor antara My - 1. SDy sampai dengan My + 1. SDy adalah 

interaksi sosial termasuk kategori sedang. 

My + 1. SDy   = 52,89 + 1(10,718) 
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= 52,89 + 10,718 

= 63,608 

= 64 (dibulatkan) 

Mₓ - 1. SDₓ      = 52,89 − 1(10,718) 

= 52,89 − 10,718 

= 42,172 

= 42 (dibulatkan) 

Untuk mengetahui lebih jelas hasil dari kategori interaksi sosial 

mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.10 
Kategori interaksi sosial 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 
1 > 64 13 16,25% Tinggi 
2 64-42 53 66,25% Sedang 
3 < 42 14 17,50% Rendah 

Jumlah 80 100%  
 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 64 

dikategorikan interaksi sosial mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam 

tinggi, sedangkan skor 64-42 dikategorikan interaksi sosial mahasiswa 

Komunikasi Penyiaran Islam sedang dan skor kurang dari 42 

dikategorikan interaksi sosial mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam 

rendah. 
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4. Analisis Pengaruh Intensitas Penggunaan Internet Terhadap 

Interaksi Sosial Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam IAIN 

Ponorogo 

Analisis data yang digunakan analisis regresi linier sederhana. 

Dalam melakukan analisis regeresi menggunakan SPSS 22.0. 

a. Regresi Linier Sederhana 

Analisis Regresi Linier Sederhana adalah hubungan secara 

linier antara satu variabel independen intensitas penggunaan internet 

(X) dengan variabel dependen interaksi sosial mahasiswa KPI IAIN 

Ponorogo (Y). 

Tabel 4.11 
Hasil output SPSS 22.0 Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

Nilai R yang merupakan simbol dari koefisien. Melalui tabel 

di atas juga diperoleh nilai R Square atau koefisien Determinasi 

(KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang 

dibentuk oleh variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang 

diperoleh 0,364 diprosentase menjadi 36,40%.  
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Tabel 4.12 
Hasil output SPSS 22.0  

Uji Nilai Signifikan antara Variabel X dan Variabel Y 
 

. 

 

 

 

 

Tabel uji signifikansi di atas, digunakan untuk menguji 

hipotesis berdasarkan signifikansi. Menentukan taraf signifikasi atau 

linieritas dari regresi. Dapat ditentukan tingkat signifikansi 

menggunakan 0,05.60 Alasan memakai tingkat  signifikansi 0,05 

adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan (tabel 4.12) diperoleh nilai Signifikansi sebesar = 

0,000. Kriteria pengujian hipotesis :61 

Ha diterima jika nilai signifikansi < 0,05 

Ha ditolak jika nilai signifikansi > 0,05 

Selanjutnya membandingkan nilai signifikansi 0,000 (tabel 

4.12)  dengan tingkat signifikansi 0,05. 

Menentukan Hipotesis 

Ha :  Ada pengaruh intensitas penggunaan internet terhadap interaksi 

sosial mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN 

Ponorogo. 

                                                           
60

 Duwi Priyatno, SPSS Handbook (Yogyakarta:Mediakom, 2016), 92. 
61

  Ibid., 
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Ho : Tidak ada pengaruh intensitas penggunaan internet terhadap 

interaksi sosial mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

IAIN Ponorogo. 

Tabel 4.13 
Hasil Output Persamaan Regresi Linier Sederhana 

 

 

 

 

Tabel Coefficients menginformasikan model persamaan regresi 

yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang 

ada di kolom Unstandardized Coefficients B. berdasarkan tabel ini 

diperoleh model persamaan regresi :  

ŷ = b0 + b1x sehingga ŷ = 99,326 +(-1,218)x 

ŷ  = 99,326 -1,218x 

Interpretasi dari persamaan regresi linier sederhana di atas adalah 

sebagai berikut:  

b0 = angka konstan dari Unstandardized Coefficients. Dalam penelitian 

ini nilainya sebesar  99,326. Angka ini merupakan angka konstan yang 

mempunyai arti bahwa jika tidak ada intensitas penggunan internet (X) 

maka nilai konsisten interaksi sosial (Y) adalah sebesar 99,326. 
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b1= angka koefisien regresi. Nilainya sebesar – 1,218. Angka ini 

mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat intensitas 

penggunaan internet (X), maka interaksi sosial (Y) akan meningkat 

sebesar -1,218. Jika di misalkan nilai X sebesar 35 dan 36  maka :   

ŷ = 99,326 – (1,218)x            

ŷ = 99,326 – (1,218) 35 

ŷ = 99,326 – 42,63 

ŷ = 56,696 

ŷ = 99,326 – (1,218)x            

ŷ = 99,326 – (1,218) 36 

ŷ = 99,326 – 43,848 

ŷ = 55,478 

Maka X sebesar 36 - X sebesar 35 

 

= 55,478-56,696  

= - 1,128 

 

Nilai koefisien regresi bernilai minus (-), maka dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa Intensitas penggunaan internet (X) berpengaruh 

negatif terhadap Interaksi sosial (Y). 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Interpretasi 

Dari hasil Analisis data variabel intensitas penggunaan internet 

dan variabel interaksi sosial dapat diketahui mengenai kategori prosentase 

intensitas penggunaan internet  mahasiswa Komunikasi Penyiaran islam 

IAIN Ponorogo. Pertama, pada kategori tinggi dapat diketahui untuk 

frekuensinya terdapat 14 responden dengan prosentase 17,50%, lalu pada 

kategori sedang dapat diketahui frekuensinya sebanyak  54 responden 

dengan prosentase 67,50%, dan pada kategori rendah dapat diketahui 

untuk frekuensinya sebanyak 12 responden dengan prosentase 15,00%.  

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa intensitas penggunaan 

internet  mahasiswa Komunikasi Penyiaran islam IAIN Ponorogo 

termasuk dalam kategori sedang yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu 

54 responden dengan prosentase sebanyak 67,50%. 

Dapat diketahui juga mengenai kategori prosentase Interaksi sosial 

mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo. Pertama, pada 

kategori tinggi dapat diketahui untuk frekuensinya terdapat 13 responden 

dengan prosentase 16,25%, lalu pada kategori sedang dapat diketahui 



65 
 
 

 
 

frekuensinya sebanyak  53 responden dengan prosentase  66,25%, dan 

pada kategori rendah dapat diketahui untuk frekuensinya sebanyak 14 

responden dengan prosentase 17,50%.  

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Interaksi sosial mahasiswa 

Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo termasuk dalam kategori 

sedang yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu 53 responden dengan 

prosentase sebanyak 66,25%. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, didapatkan 

intensitas penggunaan internet ini berpengaruh  36,40% terhadap 

interaksi sosial mahasiswa dan sisanya yaitu 63,60% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Dari hasil data pada Tabel uji signifikansi, yang digunakan untuk 

menguji hipotesis berdasarkan signifikansi. Dengan hipotesis : 

Ha :  Ada pengaruh intensitas penggunaan internet terhadap interaksi 

sosial mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN 

Ponorogo. 

Ho : Tidak ada pengaruh intensitas penggunaan internet terhadap 

interaksi sosial mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

IAIN Ponorogo. 

Ditentukan tingkat signifikansi menggunakan 0,05.62 Berdasarkan 

tabel uji signifikansi diperoleh nilai signifikansi sebesar = 0,000. 

 

                                                           
62

 Duwi Priyatno, SPSS Handbook (Yogyakarta:Mediakom, 2016), 92. 



66 
 
 

 
 

Pengujian hipotesis : 

Ha diterima : jika nilai signifikansi < 0,05 

Ha ditolak   : jika nilai signifikansi > 0,05 

Hasil analisis data ditemukan ada pengaruh yang signifikan antara 

intensitas penggunaan internet terhadap interaksi sosial dengan 

membandingkan tingkat signifikansi (0,05) dengan hasil uji signifikansi 

(0,000). Maka 0,000 < 0,05.,  sehingga Ha diterima yang berbunyi 

bahwa ada pengaruh intensiats penggunaan internet terhadap interaksi 

sosial mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo. 

Hasil analisi regresi ditemukan Model regresi ŷ = 99,326 -1,218x , 

dari model tersebut dapat diketahui bahwa Angka ini mengandung arti 

setiap penambahan 1% tingkat intensitas penggunaan internet (X), 

maka interaksi sosial (Y) akan meningkat sebesar -1,218.  Nilai 

koefisien regresi bernilai minus (-), maka dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa Intensitas penggunaan internet (X) berpengaruh 

negatif terhadap Interaksi sosial (Y). Intensitas penggunaan internet 

akan menurun apabila interaksi sosial ditingkatkan dan sebaliknya, 

intensitas penggunaan internet akan meningkat apabila interaksi sosial 

menurun. 

Berdasarkan hasil perhitungann menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat intensiats penggunaan internet maka akan menjadikan 

mahasiswa semakin rendah dalam interaksi sosial. Perkembangan 

teknologi menyebabkan dunia semakin tanpa batas. Internet dapat 
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diakses dengan mudah dimana pun dan kapan pun sebagai sarana 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Namun demikian 

dengan kecanggihan teknologi tersebut menyebabkan antara individu 

yang satu dengan individu yang lain justru semakin jarang berinteraksi 

secara langsung karena lebih nyaman berinteraksi melalui dunia maya 

dengan menggunakan internet. 

Intensitas penggunaan internet yang tinggi dapat mengakibatkan 

kecanduan.  Kecanduan internet berpotensi melumpuhkan kepribadian 

individu. Individu yang sebenarnya mampu berinteraksi dengan baik 

dalam dunia nyata cenderung memilih berinteraksi melalui dunia maya. 

Akibatnya, kemampuan individu untuk berinteraksi dan bersosialisasi 

menjadi tumpul.63 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63

 Noviana Dewi, Stefanus Khrismasagung Trikusumaadi,“Bahaya Kecanduan Internet dan 
Kecemasan Komunikasi terhadap Karakter Kerja Sama pada Mahasiswa”, (Jurnal Psikologi 
Volume 43, Nomor 3, 2016: 220–230 oleh STIKES Nasional), 3. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berangkat dari permasalahan yang diajukan dalam bab 

pendahuluan pada skripsi ini serta didukung oleh data hasil penelitian 

yang telah diolah dan dianalisis dengan menggunakan regresi linier 

sederhana maka skripsi ini dapat disimpulkan bahwa : 

Ada pengaruh yang signifikan antara variabel intensitas 

penggunaan internet (X) terhadap variabel interaksi sosial mahasiswa (Y) 

di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo. Hal ini 

berdasarkan hasil analisis dari tabel Anova digunakan untuk menentukan 

taraf signifikansi diperoleh nilai sig. 0,00 yang berarti < 0,05, dengan 

demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian ini  

signifikan dengan kata lain hipotesis diterima.  

Besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat diketahui 

dengan melihat nilai R2 pada tabel Model Summary. Interpretasi yang 

didapatkan adalah nilai R square (R2) adalah 0,364 atau 36,4%. Nilai ini 

menunjukkan bahwa pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 36,4% dan 



69 
 
 

 
 

variabel lain yang mempengaruhi variabel Y sebesar 63,6% yang 

dijelaskan oleh faktor lain. 

B. Saran 

Pada akhir skripsi ini penulis memberikan saran kepada pihak pihak 

sebagai berikut : 

1. Bagi pengguna internet yang cukup intens, lebih baik menggunakan 

secara bijak. Menggunakan internet dalam keseharian sekarang ini 

memang sudah menjadi kebutuhan apalagi dengan adanya media 

sosial tetapi jangan sampai interaksi sosial seacara langsung menjadi 

menurun karena sudah tergantikan melalui media sosial sehingga 

kemahiran dalam berkomunikasi dan bersosialisasi menurun. 

2. Bagi mahasiswa yang menggunakan internet secara intens, jangan 

sampai hal tersebut mempengaruhi interaksi sosial dengan orang lain, 

dan gunakan layanan internet secara bijak,jangan sampai penggunaan 

internet menghambat aktifitas yang seharusnya dapat digunakan untuk 

hal yang produktif. 

3. Internet memiliki pengaruh yang positif dan negatif, maka dari itu 

semua tergantung karakter para penggunanya untuk memanfaatkan 

intenet.  
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