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1. Masalah Penelitian. 

Apakal1 ada perbekm p,:.l a Jaringan komunikasi ant ..... 
mahasiswa angkatan yi,mg lebih lama dengan Y.'19 baru .dal.am 
penerimaan mataajaran di bid.ang lImu Komunikasl. 

Hipotesis. 

Terdapat perbeda,n pc,l a Jar ingan komun i kasi ahtara 
m..ahasiswa ang",,,,tan yaL!') lebih lama dengan yang barLt. 

2. Tujuan Penelitian. 

a. Mengetah~'i perb"ndirrgan struktLtr polo. jaringan 
kc.munikasi m,,,hasis"I. ',",flq lebih lama dengan yang baru.- . 


b. Mengetahui kece"derungan pengelompokan Indeks Prestasi· 
(IP) mahasiswa dalam ;truktur pola jarlngan komunikasi. ' 

3. Metodologi. 

Sampel dLllmbil s".:",ra total sampling, sehingga tid....k 
member i pel ~\ang ke',:ungk inan terputusnya hubungan ant""r' 
anggota sistem. Lo~ ,,,.i penelitian di FISIP Unive~sitas 
Airlangga. nata prim,y diperoleh melalui wawancara langsun~ 
dt?ng~n ped~)m':ln kLlf?st· ':::Iner y~ng telah dipersiapka.n, dan dat~'~"'.,"<;,,':::::;q:~, 
SekLtrlder diporoleh da· i bagian akademik FISIP UA. 

Analisis data l~bih mengLttamakan pen~gunaan konsep-konse. 
struktuy pola jayinga~; komunikasi~ 
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4. Ke!l>impulaM. 

;,~, 

Mahasiswa angkatan yang lebih lama, t.rnyata lebih 
dantingkat kstel"hubtlilgannya lebih' tinggi, Malllun di 
pihak terny,~ta ,:enderct<1g lebih terpecah/tlllrbagi ke dal<lllll 
yang tidak terhctbungk.", satu sa.ma lain. Sementara itu, 
Pendapat pada kedua c'o(~katan tersebut cenderung melnpup~'ny.a 
IP Tinggi. sedangkanF0mencii mempunyai IP Rendah. 

5.. Saran. 

Terhadap maI1a,;i.. wa yang ber-IP Rendah dan t 
tergabung dal.m klik yang sama (Hinterlocking") 
mend.pat perhatian khuSUB dari para dosennya. 

Ke$impulan-hesill'i'ulan yang yang diperoleh, 51 fatny~" 
adalah Hsesaat" Baja, yakni dari data yang diperoleh sekital"" 
bulan Okto;:ober/November 1'3'92. Dengan demikian, perlu dilakukan. 
penel itian I utan sehingga dapat diperoleh gambaran dar~,' 
adanya peluang plllrub,1han pc,Ia jar ingan pada suatu ",aktLc 
tertentu terhadap waktu yang lain; 
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KATA PENGANTAR 


Metoda penelitian yang menggunakan anal isis jaringan 

komunikasi, eli Indonesia umumnya mas~h dapat dikatakan Jauh 

lebih sedikit daripada penelitian-penelltian survei. 

Dasar teor-Itik penelitian ini ddc,lah Te,:.ri f<onyergen 

dari Rogers dan Kincaid yang relatiy baru .aauk ke I ••donesia 

pada awal dekade 80-an. 

Berawal dari keinginan untuk menguasai Jenis ~nalisi5 

Jaring.n komunikasi, Tim Peneliti mencoba menerapkan teorl 

dan anal isis ter-sebut dalam suatu penelitian dengah SasaY2n 

mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UA~ 

I':el emaha.n dan kekuyangan dar I pr osedur' mdupLln has i 1. 

penel!tian Inl, mungkin saj. teyjadi di sana sini. Dleh 

kan;ma itu saran dan kritik dari pembaca akan karni ter-ima 

dengan terbuka. 

Akhirnya kami mengtJcapkan teyimakasih ~tas segala 

bantuannya dari be.bagai pihak sehingga penelitian ini 

selesal sesuai deng~n jadwcll. 

SUF abayd, Feby' ua}'" i 1. (.:"f::J3 

Tim P,mel it] 
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