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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.     Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas Facebook 

Terhadap Penyebaran Informasi Akademis Pada Mahasiswa UMN Program Studi 

Sistem Informasi Angkatan 2011, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

a. Efektivitas Media Sosial Facebook  

Facebook terhadap penyebaran informasi akademis pada mahasiswa UMN 

program studi sistem informasi angkatan 2011 masuk kedalam kriteria efektif  

yang dapat diukur menggunakan EPIC Model. Dari total 13 pertanyaan dalam 

kuesioner terdapat 1 pertanyaan yang memiliki respon cukup efektif, yaitu pada 

pertanyaan nomor 2 yang merupakan dimensi impact, pertanyaan ini mendapat 

nilai 2,33 yang berada dalam rentang skala 1,6 – 2,4 yang berarti cukup efektif. 

Ke 12 pertanyaan lainnya mendapat nilai diatas 2,4 yang berada dalam rentang 

skala 2,4 – 3,2 yang berati efektif. Dari keempat dimensi tersebut, nilai tertinggi 

terdapat pada dimensi Communication dengan nilai 2,73 yang membahas tentang 

pemahaman dan kejelasan dalam informasi yang disampaikan. Dengan demikian 

Facebook mungkin lebih mudah diakses dan lebih cepat dalam proses penyebaran 

informasi.  

 

b. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan EPIC model, dapat 

disimpulkan dimensi Communication atau komunikasi mendapat nilai tertinggi 

yang berarti, penyebaran informasi yang dilakukan melalui Facebook lebih jelas, 

dan mudah diakses daripada melalui media lain seperti EUIS, ataupun 

pengumuman tertulis. 
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5.2.Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adapun saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 

a. Program Studi Sistem Informasi disarankan untuk tetap melakukan serta 

meningkatkan penyebaran informasi akademis melalui media sosial Facebook. 

Alasan yang mendukung saran ini adalah, hasil perhitungan penelitian yang 

berada pada skala 2,4 – 3,2 yang berkategori efektif sehingga informasi yang 

diberikan dapat terpapar dengan jelas dan baik, dan juga perkembangan zaman 

dimana media sosial bukan lagi hal yang asing bagi para mahasiswa/mahasiswi. 

b. Informasi akademis yang disebarkan melalui mediasosial Facebook 

memiliki pengaruh terhadap mahasiswa. Oleh karena itu, penyebaran informasi 

sebaiknya terus memberikan dan meningkatkan penyebaran informasi melalui 

media sosial Facebook yang mampu menarik perhatian responden dan mudah 

diakses. Selain itu penyebaran informasi akademis dan non akademis memiliki 

kedudukan yang sama pentingnya dalam penyebaran informasi.  

c. Penelitian ini memiliki batas ruang lingkup, antara lain penelitian ini 

hanya melihat efektivitas media sosial Facebook dalam penyebaran informasi 

pada mahasiswa UMN jurusan Sistem Informasi angkatan 2011. Oleh karena itu, 

untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang memiliki ruang 

lingkup lebih besar. 
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