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Abstrak 

Facebook merupakan media jejaring sosial yang mempunyai andil besar 

dalam berbagi informasi. Oleh karena itu perpustakaan perguruan tinggi yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi sivitas akademika memanfaatkan 

media jejaring sosial ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan 

media jejaring sosial (facebook) perpustakaan sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi pengguna. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 

deskriptif. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Airlangga yang 

dipilih secara purposive yakni mahasiswa Unair yang menjadi anggota aktif atau 

sering mengunjungi beranda facebook perpustakaan Unair minimal 3 kali dalam 1 

bulan terakhir.. Pengumpulan data dilakukan lewat kuesioner. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa motif terbesar memanfaatkan facebook perpustakaan adalah 

untuk mencari informasi tentang perpustakaan. Apabila digolongkan berdasarkan 

tipologi pengguna, responden termasuk pada kategori light users yakni mereka 

menghabiskan waktu kurang dari 10 jam/bulan. Manfaat yang paling banyak 

didapatkan responden adalah mendapatkan informasi tentang kegiatan yang akan 

dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Airlangga. 

Keywords: uses and gratification, facebook, kebutuhan informasi, 

perpustakaan perguruan tinggi 

 

1. Pendahuluan 

Facebook merupakan jejaring sosial yang sangat populer beberapa tahun 

belakangan ini. Media ini sangat diminati semua kalangan dan hampir setiap 

orang diseluruh belahan dunia termasuk Indonesia seperti terjangkit virus 

Facebook. Kemudahan akses internet yang disediakan oleh berbagai provider 

seluler membuat Facebook menjadi lebih populer dibandingkan situs jejaring 

sosial lainnya. Indonesia memang bukan lagi negara dengan pengguna facebook 

terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (digantikan oleh India), namun 

jumlah penggunanya secara keseluruhan tetap besar karena dalam kurun waktu 6 

bulan terakhir jumlah pengguna facebook di Indonesia bertambah sekitar 

3.889.180, artinya kini  jumlah pengguna facebook di Indonesia mewakili 17,72 

%  jumlah penduduk atau  sekitar 45 juta orang. (Tri Wahono, KOMPAS.com, 

Rabu 1 Februari 2012).  

Kehadiran facebook yang telah merambah seluruh aspek kehidupan 

masyarakat tidak terkecuali juga terjadi di lingkungan perpustakaan perguruan 

tinggi, dimana keberadaan media ini dapat memudahkan interaksi diantara 



pemustaka maupun dengan pustakawan, tanpa harus terikat oleh jarak dan sekat-

sekat geografis sehingga memungkinkan mahasiswa mencari informasi yang 

dibutuhkannya dengan mudah dan cepat. Dipilihnya facebook sebagai media 

untuk memenuhi kebutuhan informasi karena adanya fitur yang memungkinkan 

pengguna facebook berinteraksi langsung (real time), seperti chatting, tag foto, 

blog, game, dan update status yang dinilai lebih up date dibandingkan media 

lainnya. 

Keberadaan  facebook  banyak membantu perpustakaan sebagai 

information dan knowledge center dalam menyebarkan informasi secara cepat dan 

tepat. Facebook sebagai salah satu situs di internet dapat dijadikan media 

komunikasi massa yang memiliki fungsi sama dengan media massa lainnya yaitu 

menginformasikan (to inform), mendidik (to educated), menghibur (to entertaint) 

dan mempengaruhi (to influence) orang lain, dalam hal ini pemustaka 

perpustakaan. Di perguruan tinggi, perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis 

(UPT) yang bersama-sama dengan unit lain melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi melalui menghimpun, memilih, mengolah, merawat serta melayankan 

sumber informasi kepada lembaga induk khususnya dan masyarakat akademis 

pada umumnya (Depdiknas, 1994).     

Pada kenyataannya, pemanfaatan media facebook di perpustakaan 

perguruan tinggi negeri di wilayah Surabaya, masih sangat terbatas. Salah satu 

perpustakaan yang memanfaatkan media tersebut adalah perpustakaan Universitas 

Airlangga (Unair) dengan tujuan awal sebagai media untuk  menyampaikan 

informasi kepada penggunanya secara cepat dan akurat. Media tersebut dibentuk 

sejak  tahun 2009 dan hingga tahun 2013 ini masih tetap ada dan dikelola oleh 

bidang hubungan masyarakat (Humas) perpustakaan Unair. Dalam jangka waktu 

sekitar 3 tahun, banyak anggota perpustakaan (civitas akademika Unair) yang 

bergabung menjadi anggota facebook perpustakaan Unair yang tidak hanya 

menerima informasi dari media tersebut, namun juga ikut memberikan infomasi 

terkait kegiatan kepustakawanan didalam dan luar negeri. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

pemanfaatan media jejaring sosial (facebook) perpustakaan perguruan tinggi 

sebagai pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa.  

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

yang digunakan sifatnya deskriptif. Lokasi penelitian ini dipilih di perpustakaan 

Universitas Airlangga. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa 

perpustakaan tersebut merupakan salah satu perpustakaan perguruan tinggi negeri 

di Jawa Timur yang memiliki facebook. Teknik penarikan sampel yang digunakan 

adalah sampel purposive sampling. 

Jumlah anggota sampel menurut Sugiyono sering dinyatakan dengan 

ukuran sampel (2002: 79). Menurut Seymor Sudman (dalam Aaker, 1995: 393) 

“the sample should be large enough so that when it is divided into groups, each 

group will have a minimum sample size of 100 or more.” Atas saran di atas, 



populasi penelitian ini dianggap sama atau 1 kelompok saja, sehingga ukuran 

sampel adalah 100 orang. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: a) 

pengumpulan data primer, yakni dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung 

melalui kuesioner; b) pengumpulan data sekunder, yakni diperoleh dalam bentuk 

yang sudah diolah oleh pihak-pihak tertentu, yakni data dari institusi yang yang 

terkait misalnya data dari facebook perpustakaan Unair, yang digunakan untuk 

keperluan gambaran umum dan analisis kualitatif. Setelah data dikumpulkan, 

tahap selanjutanya adalah pengolahan data. 

 

3. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini menggunakan teori uses and gratifications yang 

dikemukakan oleh Blumer dan Katz (Griffin, 2003) dimana menekankan bahwa 

individu bersikap aktif dalam memilih media untuk memenuhi kebutuhannya, 

dengan kata lain, manusia  memiliki wewenang untuk memperlakukan media. 

Teori ini menyatakan bahwa pengguna media memainkan peran yang aktif dalam 

memilih dan menggunakan media guna memenuhi kebutuhan pribadi dan 

sosialnya. Seseorang termotivasi untuk menggunakan media karena adanya 

kebutuhan individu yang beragam. Kebutuhan individu tersebut dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial yang meliputi karakteristik demografi, ciri-ciri afiliasi 

kelompok dan ciri-ciri kepribadian. Demographic characteristics meliputi usia, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosio-ekonomi dan sebagainya yang 

mempengaruhi alasan seseorang dalam menggunakan media. Faktor tersebut tidak 

hanya mempengaruhi penggunaan media oleh seseorang namun juga 

mempengaruhi apa yang ditemukannya dari media (Rivers, Peterson dan Jensen, 

2004). Sedangkan group afiliations merupakan individu dalam sebuah group 

dalam rangka memenuhi kebutuhan media yang diinginkan. Personality 

characteristics (psychological disposition) berkaitan dengan karakteristik individu 

seseorang yang juga termasuk dalam lingkungan sosial. 

Kebutuhan individu dikategorikan sebagai berikut (Effendy, 2000):  

a. Cognitive needs (Kebutuhan Kognitif); yaitu kebutuhan yang berkaitan 

dengan pemenuhan informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai 

lingkungan. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat untuk memahami dan 

menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa penasaran dan dorongan 

untuk penyelidikan. 

b. Affective needs (Kebutuhan Afektif); yaitu kebutuhan yang berkaitan 

dengan pengalaman-pengalaman yang estetis, menyenangkan dan 

emosional. Dengan adanya hubungan antara pengalaman mereka akan 

sebuah kesenangan atau estetika serta pengalaman emosional individu 

maka akan terwujud sebuah pengalaman baru ketika menggunakan sebuah 

media guna memenuhi kebutuhan. 

c. Personal Intergrative needs (Kebutuhan pribadi secara integratif); yaitu 

kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan, stabilitas, dan status 

individual yang diperoleh dari adanya harga diri. Kebutuhan ini 



berhubungan dengan sebuah kepercayaan atau kredibilitas individu akan 

sebuah status di dalam ruang lingkup setiap individu. 

d. Social integrative needs (kebutuhan sosial secara integratif); yaitu 

kebutuhan yang berkaitan hubungan dengan keluarga, teman, dan dunia, 

yang didasarkan pada keinginan untuk berafiliasi. Kebutuhan ini erat 

kaitannya berhubungan dengan membangun hubungan komunikasi antara 

keluarga, teman secara global sehingga memperkuat jaringan komunikasi 

secara bebas tanpa ada batasan. 

e. Escapist needs (kebutuhan Pelepasan); yaitu kebutuhan yang berkaitan 

dengan keinginan menghindar dari kenyataan, melepaskan emosi dan 

ketegangan serta kebutuhan akan hiburan.  

Kebutuhan individu yang beragam tersebut mendorong seseorang untuk 

memenuhinya melalui sumber informasi/media, antara lain: 

a. Sumber non media, yaitu keluarga, komunikasi interpersonal, hobi, 

minum-minuman keras, dan lain-lain. 

b. Media massa, yaitu dengan memilih media cetak maupun non cetak. 

Penelitian ini menggunakan media massa berupa facebook. Penggunaan 

media dapat diukur dari jumlah waktu yang digunakan pada berbagai media, jenis 

isi media yang dikonsumsi dan berbagai hubungan antara individu (konsumen), 

media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. 

Terkait dengan efek dari sebuah media, maka efek media dapat dioperasionalkan 

sebagai evaluasi kemampuan media untuk memberikan kepuasan. Setelah 

kebutuhan terpenuhi melalui media maka akan menghasilkan kepuasan media 

(media gratification) sehingga dapat dikatakan media memiliki fungsi sebagai 

berikut: 

a. Pengawasan (surveillance), yakni media mampu memberikan informasi 

mengenai sesuatu hal yang mungkin akan berpengaruh terhadap sesuatu 

atau akan membantu seseorang melakukan atau mencapai sesuatu. 

b. Pengalihan/Hiburan (diversion/entertainment), yakni media sebagai 

pelarian diri dari rutinitas dan masalah sehari-hari. 

c. Identitas individu (personal identity), yakni media berfungsi sebagai 

penguatan nilai, penambah keyakinan, pemahaman diri. 

d. Hubungan sosial (sosial relationship), yakni media mampu memberikan 

fungsi sosial informasi dalam percakapan, pengganti media untuk 

kepentingan perkawanan.  

Pemanfaatan media jejaring sosial facebook tersebut termasuk pada 

perilaku penemuan informasi. Pendekatan terhadap perilaku penemuan informasi 

seseorang biasanya dikaitkan dengan adanya kebutuhan informasi yang 

mendorong orang untuk bertindak sesuai dengan tujuannya yaitu mendapatkan 

informasi. Bouza menyebutkan bahwa kebutuhan informasi merupakan 

pengakuan seseorang atas adanya ketidakpastian dalam dirinya (Krikelas, 1983). 

Rasa ketidakpastian ini mendorong seseorang untuk mencari informasi. Dengan 

demikian kondisi yang menyebabkan munculnya kebutuhan informasi adalah 

pada saat seseorang menemui suatu problem yang belum dapat dicari solusinya 

secara pribadi, sehingga ia memerlukan informasi dari sumber-sumber di luar 

dirinya. 



Facebook merupakan media jejaring sosial yang memungkinkan pengguna 

untuk menambah teman, mengirim pesan, dan memperbaharui profil pribadi yang 

dapat dilihat oleh semua orang (Haase dan Young, 2010). Penggunaan utama 

facebook mengarah pada bagaimana menjaga hubungan dengan orang-orang di 

sekitar atau mungkin dengan orang yang sudah lama tidak berjumpa sehingga 

tetap menjalin komunikasi tanpa batas ruang, jarak dan waktu. Pengelola facebook 

pun juga aktif berinovasi dalam hal pengembangan facebook seperti kemasan 

tampilan agar pengguna mudah dalam menggunakan, pengaturan privasi dan 

sebagainya. Facebook juga menyediakan fitur group yang dapat dijadikan 

pengguna untuk bergabung dengan orang yang memiliki tujuan tertentu 

berdasarkan karakteristik seperti tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi atau 

karakteristik lainnya (Rizal dalam Mulkan et.al, 2011). Pada sebuah group 

pengguna bisa mengatur dengan memilih apakah group tersebut bersifat terbuka 

atau tertutup. Namun kebanyakan group disetting tertutup agar tidak diketahui 

oleh public sehingga tidak semua orang bisa bergabung dan melihat segala 

informasi yang ada pada group. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Mayoritas responden dalam penelitian ini berada pada masa remaja, yakni 

usia 19-21 tahun. Pengguna facebook perpustakaan yang berjenis kelamin 

perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Karakteristik responden tersebut 

mempengaruhi motif pemanfaatan media khususnya facebook. Tabel berikut ini 

menunjukkan tujuan responden tergabung menjadi anggota di facebook 

perpustakaan: 

Tabel 1 

Tujuan Responden Mengikuti Friend Facebook Perpustakaan Unair  

 

No.  Tujuan f % 

1.  Mencari Informasi Perpustakaan 58 58 

2.  Mencari Informasi Pekerjaan 2 2 

3.  Mencari Informasi Hobi 1 1 

4.  Mencari Informasi Trend 6 6 

5.  Sosialisasi 31 31 

6.  Eksis Dunia Maya 2 2 

 Total 100 100 

Sumber: Kuesioner no.II.1 

Sebagian besar (58%) alasan responden bergabung dengan facebook 

perpustakaan adalah untuk mencari informasi tentang perpustakaan dengan tujuan 

untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan. Media ini memudahkan responden 

untuk mengetahui layanan yang disediakan di perpustakaan tersebut serta 

kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan perpustakaan dimasa mendatang. 

Alasan responden terbesar berikutnya adalah untuk bersosialisasi, yakni sebesar 

31%. Hal ini sesuai dengan tujuan jejaring sosial (facebook) yakni untuk 



memperluas pertemanan/jejaring, oleh karena itu alasan ini bisa dimanfaatkan 

pihak perpustakaan untuk menjalin hubungan dengan pengguna sehingga 

pengguna akan merasa lebih dekat dan nyaman dengan perpustakaan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian responden mempunyai kebutuhan 

terhadap integrasi sosial. Menurut Katz, Gurevitch dan Hass (Effendi, 2000) 

kebutuhan integrasi sosial (Social integrative needs) yaitu kebutuhan yang 

berkaitan dengan penambahan kontak keluarga, teman dan dunia luar. Facebook 

perpustakaan juga digunakan untuk mencari informasi yang lagi nge-trend (6%). 

Facebook perpustakaan sering juga menginformasikan berita terkini sehingga 

informasi yang disampaikan tergolong up to date. Hal ini karena facebook 

perpustakaan tidak hanya menampilkan seputar perpustakaan saja melainkan juga 

meng-update informasi terkini beserta hiburan seperti film-film yang akan 

diputar. Selain informasi yang lagi nge-trend, responden juga memanfaatkan 

facebook perpustakaan untuk mencari informasi pekerjaan, yakni sebanyak 2%. 

Facebook sebagai tempat bertukar informasi. Tidak jarang responden meng-

update informasi yang mereka ketahui dari beranda perpustakaan. Alasan agar 

tetap eksis juga menjadi pilihan bagi responden sebesar (2%) agar mereka tetap 

terhubung dengan dunia perpustakaan. Tujuan responden bergabung dengan 

facebook perpustakaan untuk mencari informasi berkaitan dengan hobi sebanyak 

1%. 

Sebagian besar responden mengetahui adanya facebook perpustakaan dari 

browsing sendiri (41%) dan teman (37%). Sebagian dari mereka juga ada yang di 

add oleh pihak perpustakaan (17%) dan mengetahui facebook perpustakaan 

karena muncul di halaman home mereka (5%). Sebagian besar responden (93%) 

tidak mengalami hambatan dalam mengakses facebook perpustakaan. Hal ini 

dikarenakan facebook sudah akrab dengan mereka.  

Tabel 2 

Tipologi Pengguna 

No.  Lama  

Intensitas 

< 15 menit 15-30 

menit 

30-45 

menit 

Total 

f % f % f % f % 

1.  Setiap hari 1 

7j/b 

1 0 0 0 0 1 1 

2.  1-2 kali 45 

2j/b 

45 13 

4j/b 

13 0 0 58 58 

3.  3-4 kali 14 

4j/b 

14 2 

8j/b 

2 1 

12j/b 

1 17 17 

4.  5-6 kali 1 

6j/b 

1 1 

12j/b 

1 0 0 2 2 

5.  Lainnya: Jarang 19 19 3 3 0 0 22 22 

 Total 80 80 19 19 1 1 100 100 

Sumber: Tabulasi silang kuesioner no III.1 dan III.2 

Mayoritas (45%) kunjungan responden ke wall facebook perpustakaan 

sebanyak 1-2 kali seminggu dengan lama kunjungan kurang dari 15 menit. 



Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar responden termasuk pada 

kategori light users yakni mereka menghabiskan waktu kurang dari 10 jam/bulan. 

Hanya sebagian kecil responden yang termasuk kategori medium user yankni 

mereka memanfaatkan facebook sekitar 10-40 jam/bulan atau tepatnya responden 

memanfaatkan sekitar 12 jam/bulan. Sebagian besar yang dilakukan responden di 

facebook perpustakaan adalah membaca informasi (90%). Berdasarkan tabel di 

atas diketahui bahwa pengguna mengakses facebook untuk memenuhi kebutuhan 

informasi. Hal ini berarti pengguna memiliki dorongan dan respon untuk 

mengatasi rasa penasaran mereka akan program perpustakaan dengan cara 

mengakses facebook perpustakaan. Aktivitas lain yang dilakukan responden 

antara lain mem-posting informasi sebanyak 6% dan memberikan komentar 

sebanyak 4%.  

Sebagian besar responden sering terpenuhi kebutuhan informasinya di 

facebook perpustakaan. Informasi yang banyak dicari berkaitan dengan kegiatan 

perpustakaan. Menurut responden, kualitas informasi yang di posting di wall 

perpustakaan Universitas Airlangga relevan dengan kebutuhan mereka (76%). 

Berdasarkan hasil temuan ini artinya facebook perpustakaan Unair mampu 

menyediakan  informasi yang dicari oleh responden dengan memperhatikan 

karakteristik sebuah informasi yang berkualitas yaitu relevan dan up to date 

(mutakhir/tepat waktu). Maksud informasi yang relevan, yaitu informasi tersebut 

diterima oleh individu yang memang sedang membutuhkan sebuah informasi atau 

informasi tersebut bermanfaat bagi responden, adapun up to date yaitu informasi 

diterima responden tidak terlambat karena informasi yang tidak tepat waktu sudah 

tidak mempunyai nilai. Sebagian responden menyatakan bahwa ketersediaan 

informasi pada facebook perpustakaan Unair sudah lengkap (42,9%) meskipun 

sebagian responden lainnya menyatakan masih ada informasi yang mereka 

butuhkan namun tidak tersedia di facebook perpustakaan Universitas Airlangga. 

Jenis informasi yang dinyatakan belum ada oleh responden cukup bervariasi, 

namun dua jenis informasi yang paling banyak dibutuhkan misalnya informasi 

mengenai koleksi terbaru dan isu-isu terkini dibidang perpustakaan yang sedang 

ramai dibahas. Sebagian besar responden mengaksesnya di rumah (47%). Dalam 

penelitian ini berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa media yang paling 

sering dipergunakan responden ketika mengakses facebook perpustakaan Unair 

adalah komputer atau laptop pribadi karena dianggap paling fleksibel dan dapat 

dipergunakan sewaktu-waktu dan dimana saja. Disamping itu, ada pula responden 

yang memanfaatkan komputer kampus yang disediakan perpustakaan Unair, 

bahkan ada responden yang menggunakan handphone sebagai media mengakses 

facebook perpustakaan Unair. 

Tabel 3 

Manfaat Yang Diperoleh Setelah Bergabung Menjadi Anggota Facebook 

 

No. Manfaat f % 

1.  Mendapat Informasi Tentang Kegiatan 

Yang Akan Dilakukan Perpustakaan 

65 18.1 

2.  Mendapat Banyak Informasi Tentang 

Perpustakaan 

58 16.2 



3.  Mendapat Banyak Teman 51 14.2 

4.  Memperluas Wawasan Umum 47 13.1 

5.  Bertukar Informasi 46 12.8 

6.  Hiburan 36 10.1 

7.  Melepaskan Diri Dari Kepenatan 21 5.9 

8.  Lebih Dekat Dengan Pepustakaan 13 3.6 

9.  Menjadi Sering Mengunjungi 

Perpustakaan 

8 2.2 

10.  Mendekatkan Pengguna Dengan 

Pustakawan 

6 1.7 

11.  Menunjang Karir 4 1.1 

12.  Meningkatkan Kepercayaan Diri  3 0.9 

 Total 358 100.0 

         Sumber: Kuesioner no IV.1 

 

Responden merasakan banyak manfaat setelah  bergabung menjadi 

anggota facebook perpustakaan Unair, yakni mendapatkan informasi tentang 

kegiatan yang akan dilakukan perpustakaan (18,1%), mendapatkan banyak 

informasi tentang perpustakaan (16,2%), mendapatkan banyak teman (14,2%), 

dan sebagian kecil responden menyatakan dapat memperluas wawasan umum 

(13,1%) dan bertukar informasi (12,8%). Responden memberikan tanggapan yang 

positif terhadap berbagai atribut yang ditampilkan didalam facebook Perpustakaan 

Unair, mulai dari warna dan susunan interface facebook, ketersediaan ruang yang 

cukup besar bagi pengelola facebook perpustakaan Unair untuk meng-up load 

informasi, termasuk pula isi informasi yang memang sesuai dengan kebutuhan 

responden. Hal-hal tersebut tentu saja mampu menciptakan rasa nyaman 

responden ketika mengakses facebook perpustakaan Unair. 

 

5. Simpulan 

Mayoritas responden berada pada masa remaja, yakni usia 19-21 tahun. 

Pengguna facebook perpustakaan yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak 

daripada laki-laki. Motif responden bergabung ke facebook perpustakaan 

Universitas berdasarkan urutan tertinggi sampai terendah adalah untuk mencari 

informasi tentang perpustakaan dengan tujuan untuk mengetahui seluk-beluk 

perpustakaan, bersosialisasi, mencari informasi yang lagi nge-trend, 

menginformasikan berita terkini, tempat bertukar informasi, agar tetap eksis, serta 

mencari informasi terkait hobi. 

Mayoritas kunjungan responden ke wall facebook perpustakaan sebanyak 

1-2 kali seminggu dengan lama kunjungan kurang dari 15 menit, dengan demikian 

dapat diketahui bahwa sebagian besar responden termasuk pada kategori light 

users yakni mereka menghabiskan waktu kurang dari 10 jam/bulan. Hanya 

sebagian kecil responden yang termasuk kategori medium user yankni mereka 

memanfaatkan facebook sekitar 10-40 jam/bulan atau tepatnya responden 

memanfaatkan sekitar 12 jam/bulan. Sebagian besar yang dilakukan responden di 



facebook perpustakaan adalah membaca informasi dan kebutuhan informasinya 

terkait kegiatan perpustakaan dapat dipenuhi oleh facebook perpustakaan.  

Responden merasakan banyak manfaat setelah  bergabung menjadi 

anggota facebook perpustakaan Unair, yakni mendapatkan informasi tentang 

kegiatan yang akan dilakukan perpustakaan, mendapatkan banyak informasi 

tentang perpustakaan, mendapatkan banyak teman, dan sebagian kecil responden 

menyatakan dapat memperluas wawasan umum dan bertukar informasi. 

Responden memberikan tanggapan yang positif terhadap berbagai atribut yang 

ditampilkan didalam facebook Perpustakaan Unair, mulai dari warna dan susunan 

interface facebook, ketersediaan ruang yang cukup besar bagi pengelola facebook 

perpustakaan Unair untuk meng-up load informasi, termasuk pula isi informasi 

yang memang sesuai dengan kebutuhan responden. Hal-hal tersebut tentu saja 

mampu menciptakan rasa nyaman responden ketika mengakses facebook 

perpustakaan Unair.  

  Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian, media facebook dapat 

menjadi rekomendasi bagi perpustakaan lain untuk mengembangkan jenis 

layanannya yang berorientasi pada pengguna. Perpustakaan diharapkan terus 

memperbarui kualitas informasi yang dilayankan melalui media facebook kepada 

penggunanya karena motif utama responden adalah untuk mencari informasi 

tentang perpustakaan sehingga hubungan perpustakaan dengan pengguna akan 

tetap terjalin bahkan meningkat pada taraf yang lebih baik lagi.  

 

 

Daftar Pustaka 

Aaker, David A., V. Kumar, and George S. Day. 1995. Marketing Research. 

Canada: John Wiley and Sons, Inc. 

Baran, Stanley J. & Davis, Dennis K.. 2009. Mass Communication Theory. 5
th

 

Edition. Wadsworth Cengage Learning. Boston, USA. 

Casey, Michael E. and Laura C. Savastinuk. 2007. Library 2.0: A Guide to 

Participatory Library Service. Medford, New Jersey: Information Today, 

Inc. 

Depdiknas: Dirjen Dikti. 1994. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi, 

Edisi Kedua, Jakarta 

Eeva-Liisa, E. 1998. University student’s information seeking behaviour in a 

changing learning environment, diakses tanggal 1 April 2007, tersedia di 

www.shef.ac.uk/infres/isic/eeskola.html 

Effendy, Onong Uchjana. 2000. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Citra 

Aditya Bakti. Bandung. 

Gerungan, W.A. 1991. Psikologi Sosial. Eresco. Bandung 

http://www.shef.ac.uk/infres/isic/eeskola.html


Griffin, EM. 2003. A First Look At Communication Theory. Mcgraw-Hill. London 

Haase, Anabel Quan-Haase dan Alyson L Young (2010) Uses and Gratifications 

of Social Media: A comparison of Facebook and Instant Messaging. 

Bulletin of Sicence Technology & Society tersedia di 

http://bst.sagepub.com/content/30/5/350 (diakses pada 03 Oktober 2012) 

Horrigan, John B. 2002. New Internet Users: What They do Online, What They 

Don’t and Implications for the Net’s future. 

http://www.pewinternet.org/pdfs/New_Users_Report.pdf(9/10/2011) 

 

Krikelas, James. 1983. Information-Seeking Behaviour: Patterns and Concepts. 

Drexel Lib.Quart., 19(2) Spring. 

Kuhlthau, CC. 1993. Seeking Meaning : A Process Approach to Library and 

Information Services, Norwood, N.J. : Ablex. 

Maness, J.M. Library 2.0 Theory: Web 2.0 and its Implication for Libraries, 2006, 

diakses tanggal 20 November 2010, tersedia pada 

http://www.webology.ir/2006/v3n2/a25.html.  

Miller, Katherine. 2002. Communication Theories: Perspective, Process, and 

Context. McGraw Hill. Boston 

Mönks, F.J., A.M.P. Knoers, dan Siti Rahayu Haditomo. 2006. Psikologi 

Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya, Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 

Morissan, Andy Corry Wardhani dan Farid Hamid. 2010. Teori Komunikasi 

Massa. Ghalia Indonesia. Bogor. 

Mulkan, Dede et.al. 2011. Teknologi Komunikasi: perpustakaan Digital. 

Bandung: ARSAD Press. 

 Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 

Prabha, C. et.al. 2007. What is enough? Satisficing information needs, Journal of 

Documentation, 63,1: 74-89, diakses tanggal 2 Desember 2007, tersedia di 

http://www.oclc.org/publications/archive/2007/prabha-satisfacing.pdf 

 Rivers, William L, Theodore P dan Jay W Jensen. 2004. Media Massa dan 

Masyarakat Modern. Jakarta: Kencana. 

Sugihartati, Rahma dan Fitri Mutia. 2010. Masyarakat dan Perpustakaan di Era 

Revolusi Informasi. Surabaya: Departemen Informasi dan Perpustakaan 

FISIP Unair 

Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta. 

Bandung.  

http://www.pewinternet.org/pdfs/New_Users_Report.pdf(9/10/2011)
http://www.webology.ir/2006/v3n2/a25.html
http://www.oclc.org/publications/archive/2007/prabha-satisfacing.pdf


The 2.0 Meme – Web 2.0, Library 2.0, Librarian 2.0, diakses tanggal 20 Oktober 

2010, tersedia pada 

http://www.sirsidynixinstitute.com/viewvideo.php?vid=20060222.wmv 

The Graphic, Visualization & Usability Center, the Georgia Institute of 

Technology (2008). 

 

West, Richard dan Lynn H Tunner. 2010. Pengantar Teori Komunikasi: Analisis 

dan Aplikasi. Salemba Humanika. Jakarta. 

Wilson, T.D., 1981, On User Studies and Information Needs, Journal of 

Librarianship, 37 (1), 3-15, diakses tanggal 16 Maret 2008, tersedia pada 

http://informationr.net/tdw/publ/papers/1981infoneeds.html 

Wilson, T.D., 1999, On User Studies and Information Needs, Journal of 

Documentation 37(1): 3-15, diakses pada tanggal 3 Juli 2008, tersedia 

pada http://inform.nu/articles/vol37/v37n1p3-15.pdf 

Wilson, TD., 2000, Human Information Behaviour, Informing Science. Vol. 3 no. 

20, diakses tanggal 1 April 2007, tersedia pada 

http://inform.nu/Articles/Vol3/v3n2p49-56.pdf 

Yusup, P.M., 1995, Sumber-sumber Informasi, kuliah FIKOM UNPAD, diakses 

tanggal 18 Nopember 2007, tersedia pada 

http://bdg.centrin.net.id/~pawitmy 

Yusup, P.M. 2009. Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan. Jakarta: Bumi 

Aksara 

 

 

 

http://www.sirsidynixinstitute.com/viewvideo.php?vid=20060222.wmv
http://informationr.net/tdw/publ/papers/1981infoneeds.html
http://inform.nu/articles/vol37/v37n1p3-15.pdf
http://inform.nu/Articles/Vol3/v3n2p49-56.pdf
http://bdg.centrin.net.id/~pawitmy

