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RINGKASAN 
 

Aktifitas komunikasi dalam situs facebook oleh civitas akademis 
perguruan tinggi dengan kebiasaan para mahasiswa, dosen dan staf 
dalam menginformasikan masing-masing aktivitas dan situasi diri 
ataupun instansinya merupakan fenomena perubahan cara komunikasi 
yang sangat menarik. Perubahan budaya komunikasi ini juga sudah 
mewabah di kalangan akademis di Indonesia, sebagai studi kasus 
penyebaran informasi yang bersifat akademis di Universitas Ciputra 
sudah menggunakan media komunikasi jejaring sosial situs Facebook. 
Studi ini akan mencoba mencari tahu apakah facebook juga membentuk 
pola baru dalam hubungan sosial masyarakat Indonesia khususnya 
civitas akademis perguruan tinggi di Universitas Ciputra. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti perilaku 
civitas akademis Universitas Ciputra (UC) dalam mengakses dan 
menggunakan situs facebook berdasarkan segregasi social dan socio 
demographic. Ketertarikan ini dilandasi asumsi bahwa civitas akademis 
UC memiliki perbedaan pola dan respon antara mahasiswa, dosen dan 
staf dalam mengakses situs facebook. 
Perumusan masalah yang diajukan bagaimana perilaku civitas akademis 
Universitas Ciputra dalam menggunakan situs facebook; apa sajakah 
bentuk-bentuk dan pola-pola aktivitas interaksi yang dilakukan civitas 
akademisi terhadap teman jejaring sosialnya, bagaimana penggunaan 
situs facebook dan layanan apa saja yang paling sering digunakan oleh 
mereka, bagaimana respon civitas akademis terhadap pemanfaatan 
facebook sebagai media komunikasi di kampus berkaitan dengan 
aktifitas mereka di kampus. Dengan latar belakang dan rumusan masalah 
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk; Mendeskripsikan bentuk-bentuk 
dan pola-pola aktivitas interaksi yang dilakukan civitas akademisi 
terhadap teman jejaring sosialnya, Menggambarkan pola-pola 
mengakses dan respon pengakses situs facebook, Mendeskripsikan 
respon civitas akademis terhadap pemanfaatan facebook sebagai media 
komunikasi di kampus berkaitan dengan aktifitas mereka di kampus. 
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Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Peneliti melakukan 
metode Focus Group Discussion (FGD) dengan membentuk 3 grup 
diskusi yaitu grup mahasiswa, dosen dan staf/karyawan yang dipilih 
secara purposive samplin. Penggunaan metode FGD dengan 3 grup yang 
berbeda ini bertujuan untuk melihat perilaku civitas akademisi UC 
dalam menggunakan atau mengakses situs facebook berdasarkan 
segregasi sosial dan socio demografic di lingkungan akademis UC. 
Dengan anggota yang berbeda di masing-masing grup, dengan 
pemisahan dan demografis sosial yang berbeda antara mahasiswa, dosen 
dan karyawan atau staf. Dengan memberikan isu-isu permasalahan yang 
akan diteliti yaitu perilaku pengakses situs facebook di lingkungan 
akademis perguruan tinggi, melakukan diskusi yang terarah dan fokus 
pada masalah penelitian, mencatat dan merekam segala pernyataan dan 
transkrip, lalu menganalisanya diharapkan dapat memberikan jawaban 
dari permasalah penelitian yang diangkat yaitu perilaku pengakses situs 
facebook di lingkungan akademis perguruan tinggi berdasarkan 
segregasi sosial dan socio demografic dengan studi kasus civitas 
akademis Universitas Ciputra sebagai pengakses situs facebook.  
Masing kelompok diskusi terarah atau FGD dilakukan secara terpisah 
dan rata-rata waktu atau durasi berlangsungnya FGD selama 60 menit 
atau 1 jam. Fasilitator dilakukan oleh peneliti dengan dibantu 1 orang 
sekretaris yang bertugas mencatat dan merekam segala bentuk jawaban, 
pendapat dan diskusi. Hasil diskusi berbentuk catatan (transkrip) dan 
rekaman suara yang berguna untuk mendukung data catatan atau 
transkrip hasil FGD. Bahan diskusi dicatat dalam transkrip yang 
lengkap, semua percakapan dicatat sebagaimana adanya, termasuk 
komentar peserta terhadap peserta lain, dan kejadian-kejadian khusus 
saat diskusi.  
Kesimpulan yang didapat adalah, mahasiswa sebagai pengakses situs 
facebook dapat dianggap sebagai heavy user dikarenakan pola 
mengakses mahasiswa yang jauh lebih aktif dan responsif dibandingkan 
pola mengakses staf dan dosen, terhitung mahasiwa mengakses facebook 
tiap hari, tiap saat dan dengan rentang waktu akses atau durasi akses 
yang lama. aplikasi-aplikasi atau layanan menu di facebook digunakan 
secara aktif berinteraksi dengan teman jejaring sosialnya. Itu 
menunjukkan bagaimana perkembangan dan kemajuan tersebut 
mendorong terjadinya perubahan-perubahan sistem komunikasi 
masyarakat kampus. Masyarakat Informasi seperti civitas UC adalah 
sebuah fenomena terkini pada masyarakat jaringan modern. Trend 
masyarakat informasi yang terjadi di lingkungan civitas akademis 
perguruan tinggi seperti Universitas Ciputra ternyata juga telah 
meningkatkan rasa saling keterikatan antar individu civitas akademis 
(interconnectedness). 
Perubahan yang terjadi pada masyarakat seperti civitas perguruan tinggi 
Universitas Ciputra belakangan ini membawa pengaruh kepada sistem 
media. Ada dorongan yang kuat dari masyarakat untuk menekan dan 
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meminimalisir segala bentuk pengawasan yang tidak terbuka atau tidak 
transparan dari pihak-pihak tertentu. diperlukan perubahan-perubahan 
cara komunikasi formal di lingkungan kampus atau civitas UC. Dengan 
adanya tuntutan civitas khususnya mahasiswa untuk dapat mengontrol 
secara kolektif dan personal terhadap bentuk media yang digunakan 
dalam rangka melindungi kepentingan individual yang cenderung lebih 
lemah dan membatasi kekuatan dari pihak penguasa kebijakan instansi 
atau universitas,  mahasiswa tetap membutuhkan sarana komunikasi 
formal diluar facebook guna memberikan batasan-batasan penggunaan 
media informasi formal kampus. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

This study examines the behaviors of Universitas Ciputra academic 
social with use of Facebook, a popular online social network site. In 
addition to assessing bonding and bridging social capital, researcher 
explores a dimension of social capital at Universitas Ciputra that 
assesses one's ability to access facebook with academic community. 
Focused Group Discussion with three types group (students, lectures, 
and staff) and analyses conducted on results suggest a strong association 
about academic social behaviors with use of Facebook such as access 
pattern, users responses, social segregation and socio demographics of 
users, with the strongest relationship being to bridging social capital. In 
addition, Facebook usage was found to interact with measures of 
psychological well-being, suggesting that it might provide how social 
behaviors of academic social capital for facebook users experiencing.  
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