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Abstract 

The internet has become part of people's daily lives, along with the times, 

many things have become easier to do because the use of the Internet has helped. 

Besides that the internet is also something that cannot be separated from humans, 

the Internet has grown to be so large and useful as an information and 

communication tool in this modern era that cannot be ignored. (Ardianto dkk, 2005: 

150-151).  

This study aims to analyze the effect of communication effectiveness and 

the use of new media on the need for information on new student candidates at 

Sebelas Maret University (UNS) in 2020. This study uses a quantitative method 

with data collection using a questionnaire method of 100 respondents, selective 

questions using a scale likert. The data analysis used was descriptive statistical test, 

normality test, classic assumption test, multiple linear regression test, hypothesis 

test. 

The results of this study were found to determine the effectiveness of 

communication and the use of new media affecting the need for information by 

66.9% of the information needs of new student candidates in seeking information 

on new UNS admissions in 2020. The calculation results show that partially 

"communication effectiveness" can affect "Need for information" with a value of t 

count 4.7> t table 1.98 which means that H0 is rejected and H1 is accepted and 

partially "use of new media" can affect "need for information" with a value of t 

count 1.98> t table 5.19 where H0 is rejected and H2 be accepted.  
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Pendahuluan 

Internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, seiring 

perkembangan zaman banyak hal yang menjadi semakin mudah dilakukan karena 

terbantu dengan penggunaan Internet. Selain itu internet juga merupakan sesuatu 

yang tidak bisa lepas dari manusia, Internet telah tumbuh menjadi sedemikian besar 

dan berguna sebagai alat informasi dan komunikasi di era modern ini yang tak dapat 

diabaikan (Ardianto dkk, 2005: 150-151).  

Karena telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, internet sendiri 

bahkan telah dianggap sebagai bagian dari tubuh yang tidak dapat ditinggalkan, 

bahkan dalam bukunya yang berjudul The shallow Nicholas carr mengatakan 

bahwa penggunaan intensif dari Internet tidak hanya mengubah  "Software " dari 

aktivitas otak kita seperti keterampilan intelektual, pengetahuan dan kemampuan. 

Tetapi melalui perubahan ini, otak manusia mengalami mutasi dan restrukturisasi 

yang mendalam yang memicunya, salah satunya yaitu mengubah sirkuit dan fungsi 

otak sebagai organ tubuh. (George Emil Palade, 2020). 

Jika berbicara mengenai internet, tidak akan terlepas dari sosial media yang 

menjadi salah satu media masyarakat dalam bertukar informasi atau sekedar 

berkomunikasi. Media sosial merupakan konvergensi antara komunikasi personal 

dalam arti saling berbagi antar individu dan media publik untuk berbagi kepada 

siapa saja tanpa ada kekhususan Individu (Nasrullah, 2015: 11). Sedangkan, 

menurut Mayfield media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia 

biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan 

kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang lain untuk menjadi teman, pasangan 

dan membentuk sebuah komunitas (Jasmadi, 2007: 16-17).  

 Selain untuk bertukar informasi dan berkomunikasi, media sosial juga 

memiliki peran yang membuat arus komunikasi menjadi lebih interaktif, dimana 

yang sebelumnya komunikasi melalui media bersifat broadcast media monologue 

(Komunikasi satu arah) menjadi ke social media dialogue (Komunikasi dua arah). 

Selain itu dengan kemajuan teknologi arus informasi, sosial media dan internet 



membuat beberapa pelayanan publik menjadi mudah, seperti: call center IndiHome, 

Telkomsel, Indosat, hingga pelayanan publik dari pemerintah dan instansi pun 

terbantu dengan adanya internet.  

Di tahun 2020, dunia sedang mengalami musibah pandemi COVID19 yang 

mengakibatkan kehidupan sehari-hari masyarakat berubah total, dimana 

masyarakat dibatasi dalam beraktivitas di luar rumah dan berkomunikasi langsung 

satu sama lain, oleh karena itu salah satu media dalam berkomunikasi yang sangat 

penting digunakan adalah internet dan sosial media, dimana banyak pekerjaan dan 

kepentingan masyarakat yang harus tetap berlangsung dengan protokol baru new 

normal dan physical distancing dengan bantuan internet.  

Tidak hanya cara berkomunikasi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

masyarakat juga harus tetap berjalan dan memiliki cara yang berbeda, instansi 

pemerintahan dan perekonomian di Indonesia pun mengalami perubahan cara 

dengan menerapkan protokol new normal, salah satu badan yang harus tetap 

berjalan di tengah situasi pandemi dari COVID19 yang juga terjadi di Indonesia 

adalah Badan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret 

(SPMB UNS), yaitu salah satu badan di akademik UNS yang mengatur dan 

mengurus perihal penerimaan mahasiswa untuk tahun ajaran baru. Dikarenakan 

SPMB UNS tidak bisa melakukan pelayanan kepada calon mahasiswa secara 

langsung, penggunaan media daring dengan bantuan Internet sangat penting dan 

vital guna tetap mewujudkan tersampainya informasi. 

Berdasarkan pemaparan diatas dan berdasarkan pada fenomena yang telah 

terjadi maka peneliti bermaksud untuk menguji ‘Efektivitas dan Penggunaan Media 

Sosial SPMB UNS Dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Calon Mahasiswa 

Baru UNS 2020’ 

 

 



Rumusan Masalah 

Pada dasarnya perumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi masalah 

yang akan dibahas, sehingga dapat tersusun secara sistematis. Pembatasan ini pula 

dimaksud pula untuk menetapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk 

memecahkannya. Dengan melihat uraian latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar Pengaruh dari Efektivitas Komunikasi Akun Instagram 

@spmbuns milik Universitas Sebelas Maret Surakarta terhadap Pemenuhan 

Kebutuhan Informasi di Kalangan Followersnya?  

2. Seberapa besar Pengaruh dari Penggunaan Media Baru Akun Instagram 

@spmbuns milik Universitas Sebelas Maret Surakarta terhadap Pemenuhan 

Kebutuhan Informasi di Kalangan Followersnya?  

3. Seberapa besar Pengaruh dari Efektivitas Komunikasi dan Penggunaan 

Media Baru Akun Instagram @spmbuns milik Universitas Sebelas Maret 

Surakarta terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi di Kalangan 

Followersnya?  

Kerangka Teori 

1. Efektivitas Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu proses yang penting dalam menjalani 

kehidupan. Setiap kegiatan yang dilakukan pasti melibatkan komunikasi di 

dalamnya, baik itu komunikasi interpersonal maupun intrapersonal, komunikasi 

kelompok, maupun komunikasi massa. Melihat pentingnya komunikasi dalam 

setiap kegiatannya maka diharapkan keefektifan pada setiap proses komunikasi itu 

sendiri. Jika komunikasi tersebut berjalan efektif, maka tidak akan ada salah 

pengertian dalam komunikasi, sehingga tidak terjadi konflik.  

Efektivitas menurut Susilo Martoyo (2007), yaitu efektivitas sebagai suatu 

kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana 

atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki sudah 



tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang 

memuaskan. Sehingga berdasarkan pemaparan diatas, efektivitas komunikasi 

adalah sebuah bentuk kondisi atau keadaan dimana tujuan dari adanya proses 

komunikasi sudah sesuai dengan kemampuan yang tepat dan dapat berjalan dengan 

yang diinginkan. 

komunikasi efektif (effective communication) merupakan salah satu 

keahlian yang amat penting untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan hidup 

(Schein dalam Tubbs dan Moss, 1996:22). Kemampuan berkomunikasi secara 

efektif merupakan kemampuan istimewa bagi pengembangan kepribadian manusia 

dan juga karirnya di dunia kerja. Oleh karena itu, memahami bagaimana 

komunikasi beroperasi secara efektif sangat penting. Secara sederhana, komunikasi 

itu disebut efektif apabila pemahaman penerima sama dengan pemahaman pengirim 

atas pesan yang disampaikan. Sesungguhnya. Menurut Stuart L. Tubbs dan Sylvia 

Moss, hal ini baru salah satu unsur dari kriteria efektivitas komunikasi. Menurut 

mereka, apabila komunikasi yang efektif terjadi, paling tidak akan memiliki lima 

ciri-ciri, yaitu: membangun pengertian yang sama(Pemahaman), mengembangkan 

rasa senang (Kesenangan), mengubah sikap ke arah yang 

dikehendaki(Mempengaruhi sikap), membangun hubungan sosial yang baik, dan 

menimbulkan tindakan sesuai yang diharapkan (Tubbs dan Moss, 1996:23-28). 

2. Media Baru 

Istilah media baru atau new media sampai saat ini masih menimbulkan 

perdebatan di kalangan ilmuwan. Kesan awal yang muncul dari konsep new media 

sering diartikan sederhana sebagai interaktif yang menggunakan perangkat dasar 

komputer (Kurnia; 2005: 292). Pengertian new media yang selanjutnya 

memberikan cakupan yang lebih luas seperti yang diungkapkan oleh Croteau 

menyatakan bahwa media baru yang muncul akibat motivasi teknologi dalam 

bidang media meliputi televisi kabel, satelit, teknologi optic fiber, dan komputer 

(Kurnia, 2005: 292). Dengan teknologi seperti ini, memungkinkan terjadinya 

komunikasi timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain, sehingga 

tercipta komunikasi yang efektif dan meningkat. Dan pengguna bisa secara 



interaktif membuat pilihan serta menyediakan respon produk media secara 

beragam. Salah satu media baru di abad 21 adalah internet. 

Menurut Rogers (1984), terdapat karakteristik dari media baru yaitu 

diantaranya:  

1. Interaktivitas (Interactivity), kemampuan sistem komunikasi baru ini 

(berupa komputer sebagai komponennya) memfasilitasi individu 

berkomunikasi hampir seperti dalam percakapan tatap muka (face to face). 

Tingkat interaksinya mendekati level komunikasi antarpribadi. Sehingga, 

para partisipannya bisa berkomunikasi secara lebih akurat, efektif, dan lebih 

memuaskan. 

2. Demasifikasi (demassification) maksudnya, suatu pesan khusus dapat 

dipertukarkan secara individual di antara  para partisipan yang terlibat 

dalam jumlah besar. Demassifikasi juga berarti kontrol atau pengendalian 

sistem komunikasi massa berpindah yang biasanya dari produsen pesan, 

kepada konsumen pesan. 

3. Asynchronous, artinya teknologi komunikasi baru mempunyai 

kemampuan mengirimkan dan menerima pesan pada waktu-waktu yang 

dikehendaki oleh setiap peserta. 

3. Kebutuhan Terhadap Informasi 

Menurut Guha (dalam syaffril 2004) ada empat jenis kebutuhan terhadap 

informasi, yaitu Current need approach, Everyday need approach,  Exhaustic need 

approach, dan catching Catching up need approach.  

a. Current need approach, kebutuhan informasi mutakhir yang berarti 

seseorang membutuhkan informasi terbaru dan teraktual setiap harinya. Pengguna 

berinteraksi dengan sistem informasi dengan cara yang sangat umum untuk 

meningkatkan pengetahuannya. Jenis pendekatan ini biasanya ditandai dengan 

adanya interaksi yang bersifat konstan antara pengguna dan pemberi informasi 

(sistem informasi). 



b. Everyday need approach, Kebutuhan informasi rutin yang berarti 

spesifik dan cepat dalam pengelolaan informasi. Pemustaka membutuhkan 

informasi yang spesifik, cepat, dan tepat. Informasi yang dibutuhkan pengguna 

merupakan informasi yang rutin dihadapi oleh pengguna. 

c. Exhaustic need approach. Kebutuhan informasi mendalam yang 

mengisyaratkan adanya ketergantungan untuk menemukan informasi yang akurat, 

spesifik, dan cepat. pendekatan ini dilakukan terhadap kebutuhan pengguna akan 

informasi yang mendalam, pengguna informasi mempunyai ketergantungan yang 

tinggi pada informasi yang dibutuhkan relevan, spesifik, dan lengkap. 

d. Catching up need approach. Kebutuhan informasi sekilas dimana 

informasi yang dibutuhkan sekilas namun memberikan gambaran lengkap tentang 

suatu topik. Pendekatan ini digunakan terhadap pengguna akan informasi yang 

ringkas, tetapi juga lengkap khususnya mengenai perkembangan terakhir suatu 

subyek yang diperlukan dan hal-hal yang sifatnya relevan. 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tujuan adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, penelitian kuantitatif dipilih bertujuan 

untuk menentukan hipotesis variabel independen efektivitas komunikasi 

(Pemahaman, kesenangan, mempengaruhi kehendak, membangun hubungan sosial 

yang baik, dan tindakan) dan penggunaan media baru (interactivity, 

demassification, asynchronous) terhadap variabel dependen kebutuhan terhadap 

informasi (Current need approach, everyday need approach, exhaustic need 

approach, catching up need approach) yang akan diuji. 

Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2013: 130). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2009), populasi adalah wilayah generalisasi yang 



terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas oleh peneliti untuk 

dipelajari oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Penelitian ini mengambil populasinya adalah followers akun instagram 

@spmbuns. Dari Instagram @spmbuns dapat dilihat bahwa ada sebanyak 26.700 

orang yang menjadi followers akun Instagram tersebut. 

Sampel 

Dalam penelitian ini Rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel 

(Siregar 2013). Rumus Slovin sebagai berikut: 

 

n= Sampel yang akan diambil penulis 

N= Jumlah Populasi 

e= Tingkat kesalahan sampel yang di toleransi 

 Peneliti menggunakan tingkat kesalahan  10% dengan jumlah followers 

@spmbuns mencapai 26.700 orang. Dengan populasi sebanyak ini dan 

menggunakan rumus Slovin maka dapat dihitung jumlah sampel penelitian ini 

yaitu:  

 

 

 

N  

n =   

1 + Ne 2 

 n 

= 

26.700 

1 + 26.700 

(0.1 )

2  

 n 

=  

26.700 

268 



 

 Diperoleh jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 

99,63 yang dibulatkan menjadi 100 responden. 

 

Sajian dan Analisis Data 

1. Nilai Statistik Deskriptif Efektivitas Komunikasi 

Tabel 1.1 

Deskriptif Statistics (X1) 

Statistik Nilai  Kategori Persentase 

Mean 4,0460 Sangat Rendah 0,5% 

Median 4,0000 Rendah 3,6% 

Mode 4,0 Sedang 19,5% 

Std. Deviation 0,84085 Tinggi 43,7% 

Variance 0,707 Sangat Tinggi 32,7% 

Minimum 1,0000   

Maximum 5,0000    

Sumber: Data primer penelitian 2020 (diolah) 

Dari hasil analisis deskriptif di atas, diperoleh nilai rata-rata variabel 

X1 sebesar 4,0460. Hasil tersebut juga didukung oleh median atau nilai yang 

sering muncul dalam angka skala likert yaitu 4 (sudah sesuai). Selain itu 

diperoleh Standar Deviasi sebesar 0,84085 dengan indikasi bahwa jawaban 

 n 

=  
99.63 



responden responden paling maksimal tersebar pada nilai selisih 1. 

Efektivitas komunikasi dari dari penyampaian informasi penerimaan 

mahasiswa baru di instagram @spmbuns memperoleh nilai kategori tinggi 

(43,7%). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa responden menilai 

penyampaian informasi yang dilakukan sudah terbilang tinggi pada skala 4 

dari nilai maksimum 5. 

2. Nilai Statistik Deskriptif Penggunaan Media Baru 

Tabel 1.2 

Deskriptif Statistics (X2) 

Statistik Nilai  Kategori Persentase 

Mean 3,9056 Sangat Rendah 0,4% 

Median 4,0000 Rendah 4,6% 

Mode 4,00 Sedang 24,4% 

Std. Deviation 0,84438 Tinggi 45,1% 

Variance 0,713 Sangat Tinggi 25,4% 

Minimum 1,00   

Maximum 5,00    

Sumber: Data primer penelitian 2020 (diolah) 

Hasil temuan dari analisis deskriptif variabel penggunaan media 

baru instagram @spmbuns diperoleh nilai rata-rata sebesar 3.9056. Nilai 

median atau intensitas tertinggi responden dalam memberikan penilaian 

berada pada skala 4. Selain itu diperoleh juga standar deviasi dengan nilai 

0,84438 yang lebih tinggi dari variabel independen pertama yaitu efektivitas 



komunikasi sebesar 0,84085. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

homogenitas responden dalam memberikan jawaban dan penilaian memliki 

perbedaan yang lebih besar. Variabel penggunaan media baru secara 

komprehensif diperoleh nilai pada kategori tinggi sebesar 45,1%. Nilai 

kategori variabel penggunaan media baru lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai pada variabel efektivitas komunikasi (43,7%). Penggunaan media baru 

oleh responden dinilai sudah dirasakan doldengan menggunakan instagram 

sebagai media untuk mencari informasi mengenai penerimaan mahasiswa 

baru. 

3. Nilai Statistik Deskriptif Kebutuhan Terhadap Informasi 

Tabel 1.3 

Deskriptif Statistics Kebutuhan Terhadap Informasi (Y) 

Statistik Nilai  Kategori Persentase 

Mean 3,7575 Sangat Rendah 1,7% 

Median 4,0000 Rendah 9,5% 

Mode 4,00 Sedang 22,5% 

Std. Deviation 0,95888 Tinggi 44,1% 

Variance 0,919 Sangat Tinggi 22,3% 

Minimum 1,00   

Maximum 5,00    

Sumber data primer tahun 2020. (diolah) 

Diperoleh nilai rata-rata dari variabel kebutuhan terhadap informasi 

adalah 3,7575 dengan median 4,00 dan mode 4,00. Nilai tertinggi kategori 



ada pada nilai maksimum tinggi (setuju) sebesar 44,1%, namun terlihat 

bahwa nilai ragu-ragu (netral) dan nilai maksimum (sangat tinggi) 

jumlahnya tidak jauh berbeda. Variabele kebutuhan terhadap informasi 

merupakan dasar teori yang digunakan sebagai landasan pada penelitian ini. 

Gambaran grafik normal dari analisis deskriptif berdasarkan olahan data 

menggunakan SPSS versi 25 dapat dilihat pada gambar 3.x sebagai berikut: 

4. Linieritas antar Variabel 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan data variabel 

independen dan dependen. Jika terdapat hubungan linier maka digunakan 

analisis regresi linier. Sedangkan jika tidak terdapat hubungan linier antara 

dua variabel tersebut maka digunakan analisis regresi non-linier. 

Tabel 1.4 

Linearity Test of Efektivitas Komunikasi and Penggunaan Media Baru 

 

Dari tabel 4.6 diperoleh nilai linearity dengan tingkat signifikansi 

0,000 < 0,05, maka terdapat hubungan linier antara variabel independen 

(X1) dan variabel independen (X2), sehingga model analisis regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi tingkat penggunaan media baru berdasarkan 

efektivitas komunikasi. 

Tabel 1.5 

Linearity Test of Efektivitas Komunikasi and Kebutuhan Terhadap 

Informasi 



 

Dari tabel 4.7 diperoleh nilai linearity dengan tingkat signifikansi 

0,000 < 0,05, maka terdapat hubungan linier antara variabel independen 

(X1) dan variabel independen (Y), sehingga model analisis regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi tingkat kebutuhan terhadap informasi 

berdasarkan efektivitas komunikasi. 

Tabel 1.6 

Linearity Test of penggunaan Media Baru and Kebutuhan Terhadap 

Informasi 

 

Dari tabel 4.8 diperoleh nilai linearity dengan tingkat signifikansi 

0,000 < 0,05, maka terdapat hubungan linier antara variabel independen 

(X2) dan variabel independen (Y), sehingga model analisis regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi tingkat kebutuhan terhadap informasi 

berdasarkan penggunaan media baru. 

5. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi Linear Berganda adalah model regresi linear dengan 

melibatkan lebih dari satu variable bebas atau predictor. Dalam bahasa 

inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression Pada dasarnya 

regresi linear berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan 



menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu 

predictor. 

Y = -1.64 + 0.3914 X1 + 0.654 X2 

   

Dalam analisis yang sudah dilakukan dapat disimpulkan:  

- variable lain bernilai konstan maka nilai Y akan berubah dengan 

sendirinya sebesar nilai konstanta -1.64,  

- Apabila variable lain bernilai konstan maka nilai Y akan berubah 

sebesar 0.3914 setiap satu satuan X1, 

- Apabila variable lain bernilai konstan maka nilai Y akan berubah 

sebesar 0.654 setiap satu satuan X2. 

 

6. Uji Hipotesis Penelitian 

a. UJI T 

Tabel 1.7 

Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.642 3.424  -.479 .633 

Efektivitas 

Komunikasi (X1) 
.391 .083 .416 4.711 .000 

 

Penggunaan Media 

Baru (X2) 

.654 .126 .458 5.190 .000 

a. Dependent Variable: Kebutuhan Terhadap Informasi 

 



Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel terikat 

(Ghozali, 2006). Pengujian parsial regresi dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain itu konstan. Untuk 

melakukan pengujian t maka dapat digunakan dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

                 t = βn/Sβn 

Dimana : 

t :              mengikuti fungsi t dengan derajat kebebasan (df). 

βn :           koefisien regresi masing-masing variabel. 

Sβn :        standar error masing-masing variabel. 

 

Pengujian hipotesis pertama (H1) Diketahui nilai Sig. untuk 

pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0.00 < 0.05 dan nilai t hitung  4.7 > 

t table 1.98, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti 

terdapat pengaruh X1 terhadap Y, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

Pengujian hipotesis kedua (H2) Diketahui nilai Sig. untuk 

pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0.00 < 0.05 dan nilai t hitung  1.98 

> t table 5.19, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti 

terdapat pengaruh X2 terhadap Y, maka H0 ditolak dan H2 diterima. 

b. UJI F 

Tabel 1.8 

Hasil Uji F 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3370.204 2 1685.102 97.995 .000b 



Residual 1667.986 97 17.196   

Total 5038.190 99    

a. Dependent Variable: Kebutuhan Terhadap Informasi 

b. Predictors: (Constant), Penggunaan Media Baru, Efektivitas Komunikasi 

 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5 %. Apabila nilai F 

hasil perhitungan lebih besar dari nilai F tabel maka hipotesis alternatif yang 

menyatakan bahwa semua variabel independen secara stimultan 

berpengaruh signifikan tehadap variabel dependen (Gunjarati, 2001).  

 

Pengujian hipotesis ketiga (H3) adalah Berdasarkan output diatas 

diketahui nilai Sig. untuk pegaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y 

adalah sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai F hitung 97.995 > F table 3.09, 

sehingga dapat disimpulakn bahwa H3 diterima  yang berarti terdapat 

pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. 

7. Koefisien Determinasi 

Tabel 4.9 

Model Summary 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .818a .669 .662 4.147 

a. Predictors: (Constant), Penggunaan Media Baru, 

Efektivitas Komunikasi 

                  

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

 



Berdasarkan output diatas diketahui nilai R square sebesar 0,0,669, 

hal ini mengandung arti bahawa pengaruh variable X1 dan X2 secara 

simultan terhadap variable Y adalah sebesar 66,9%. 

 

 

Kesimpulan 

 

 Pada penelitian kali ini yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan 

terhadap informasi calon mahasiswa baru yang didasarkan pada efektivitas 

komunikasi dan penggunaan media baru dalam memperoleh informasi penerimaan 

mahasiswa baru UNS tahun 2020. Diperoleh: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan untuk pengaruh Efektivitas Komunikasi 

(X1) terhadap Kebutuhan Terhadap Informasi (Y), dengan perolehan data 

thitung > t table sejumlah 4,7 > 1,98. Sehingga hipotesis yang menyatakan 

terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas komunikasi terhadap 

kebutuhan terhadap informasi dapat diterima. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan untuk pengaruh Penggunaan Media 

Baru (X2) terhadap Kebutuhan Terhadap Informasi (Y), dengan perolehan 

data thitung > t table sejumlah 5.19 > 1,98. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas 

komunikasi terhadap kebutuhan terhadap informasi dapat diterima. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan secara simultan dari Efektivitas 

Komunikasi dan Penggunaan Media baru terhadap Kebutuhan Terhadap 

Informasi sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai F hitung 97.995 >F table 3.09, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipoteses terdapat hubungan antara 

efektivitas komunikasi dan penggunaan media baru terhadap kebutuhan 

terhadap informasi dapat diterima. 

4. Secara determinan efektivitas komunikasi dan penggunaan media baru 

mempengaruhi kebutuhan terhadap informasi sebesar 66,9% terkait 

informasi penerimaan mahasiswa baru. 
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