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RINGKASAN 

Fitur interaktifitas pada media sosial memunculkan aspek krusial dalam era user 
generated content, dimana pengguna internet berperan sebagai produsen sekaligus konsumen 
konten media, khususnya media sosial dan media digital yang mengalami pertambahan 
pengguna setiap tahunnya.  

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektifitas operasionalisasi akun Instagram 
@UMYogya dan akun Twitter @UMYogya sebagai sumber informasi akademik para 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu sendiri. Peneliti akan melakukan 
analisis terhadap sejumlah konten unggahan akun @UMYogya, pada periode kuartal ketiga 
dan keempat tahun 2019, yang merupakan periode perkuliahan aktif semester gasal tahun 
akademik 2019-2020, serta kuartal kedua tahun 2020, yang merupakan periode perkuliahan 
aktif semester genap tahun akademik 2019-2020, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan proses analisis data menggunakan piranti 
social media analytics untuk memperoleh data berdasarkan kata kunci spesifik atau topik yang 
sedang tren, unggahan yang menjadi topik viral, persebaran/distribusi konten media sosial dan 
menyajikan data tersebut pada grafik dan angka statistik, serta menyajikan tingkat efektifitas 
akun Instagram dan Twitter @UMYogya secara deskriptif kualitatif. 

Kata kunci: Social Media Analytics, Engagement Rate, Instagram, Twitter, Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang    

Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan digital warga masyarakat Indonesia, 

termasuk platform media digital yang menawarkan lebih banyak keuntungan terlebih jika 

dibandingkan dengan media konvensional yang muncul lebih dulu. Keuntungan yang didapat 

dari memanfaatkan media digital antara lain adalah kecepatan akses informasi, yang juga 

berdampak pada semakin luas dan mudah sifat jangkauan media digital, maka sejalan dengan 

hal tersebut makin intensif pula sifat terpaan media digital. Tidak hanya simultan dalam 

menjangkau khalayaknya, media digital juga menawarkan kelebihan akselerasi persebaran 

informasi, sehingga khalayak bisa menerima informasi dalam waktu sekejap, nyaris instan. 

Media digital sendiri juga menawarkan banyak format, antara lain, media sosial, portal berita 

dalam jaringan (online), media kolaborasi digital seperti yang ditampilkan Wikipedia dengan 

fitur-fiturnya, dan media digital lain. 

Penelitian ini berfokus pada media sosial dengan merujuk data yang dihimpun oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018, tercatat sebanyak 19,1% dari total 

pengguna internet yang berjumlah 171,17 juta jiwa, menyatakan kebutuhan utama untuk 

terhubung dengan internet adalah untuk dapat mengakses media sosial, terhitung sejumlah 32,7 

juta pengguna internet, aktivitas utamanya adalah akses media sosial (Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia, 2019). Ditilik dari faktor latar belakang pendidikan, tercatat sebanyak 

92,6 % pengguna internet yang tengah mengenyam bangku pendidikan tinggi, merupakan 

pengguna internet, sementara sisanya, sejumlah 7,4 % bukan pengguna internet, hal tersebut 

menandakan komposisi pengguna internet terbanyak, yang terindikasi dari tingkat penetrasi 

internet, ada pada usia dimana pengguna internet tengah mengenyam Pendidikan tinggi.  

Berbicara dari konteks pendidikan tinggi, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan 

provinsi dengan jumlah perguruan tinggi swasta terakreditasi A terbanyak di Indonesia, 

terhitung sebesar 12 %, yaitu sejumlah 6 (enam) institusi dari total 50 perguruan tinggi swasta 

yang terdapat di Yogyakarta, menurut data Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia tahun 2018, 

disusul oleh DKI Jakarta dengan 8 % capaian akreditasi A untuk, yaitu 8 (delapan) institusi 

dari 99 perguruan tinggi swasta, dan Jawa Timur dengan 3,1 % capaian akreditasi A, sejumlah 

6 (enam) institusi dari 193 perguruan tinggi swasta (Nirmala, Naser, & Alami, 2019).   
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 Data terakhir yang dihimpun oleh media lokal Yogyakarta, terkait tentang reputasi 

Perguruan Tinggi yang meraih nilai akreditasi A, terdapat 6 (enam) perguruan tinggi swasta, 

yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Sanata Dharma (USD), 

Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Universitas 

Ahmad Dahlan (UAD), dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) (Jogja, 2019). Data 

terakhir yang dihimpun tim peneliti, mengindikasikan jumlah program studi yang meraih 

akreditasi A, dari ke-enam perguruan tinggi swasta tersebut, ditampilkan dalam tabel 1.1 

sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

Perbandingan Jumlah Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta Berakreditasi A  

di Yogyakarta (per November 2019) 

 
Perguruan Tinggi Jumlah Prodi (Akreditasi A) 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 23 program studi 

Universitas Islam Indonesia 22 program studi 

Universitas Ahmad Dahlan 17 program studi 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta 13 program studi 

Universitas Sanata Dharma 13 program studi 

Universitas Kristen Duta Wacana 5 program studi 

  Sumber: Peneliti (2019) diolah dari berbagai sumber 

 Reputasi dari suatu Universitas secara umum diharapkan sejalan dengan pelayanan 

akademik yang ditawarkan kepada civitas akademikanya, selain mendapat penilaian akreditasi 

institusi A sesuai dengan Keputusan dari Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi No. 

5237/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 (http://umy.ac.id,  2019) , Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta juga memperoleh akreditasi internasional 3 (tiga) bintang dari QS Stars 

Universities Ratings pada tahun 2019 pada elemen teaching, employability, facilities, 

inclusiveness, dan social responsibility (http://umy.ac.id, 2019). Pelayanan akademik yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini dibahas dalam konteks efektifitas peran media sosial yang 

dimiliki Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya Instagram dan Twitter dalam 

menawarkan ketersediaan informasi kegiatan akademik yang terselenggara terkait dengan 

civitas academia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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 Akun Instagram Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (@UMYogya) beroperasi 

sejak 14 Oktober 2014, hingga November 2019 telah mengantongi pengikut (followers) 

berjumlah kurang lebih 38.900, dengan konten berjumlah 586 unggahan, sebagimana 

ditunjukkan gambar 1.1 berikut. 

Gambar 1.2 

Profil Akun Instagram Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (@UMYogya) 

 

     Sumber: https://www.instagram.com/umyogya/ (2019) 
 

Akun Twitter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (@UMYogya), beroperasi sejak 

Oktober 2009, hingga November 2019, telah mengantongi sejumlah kurang lebih 24.300 

pengikut, dengan konten (Tweet) sejumlah kurang lebih 19.700 konten, sebagaimana 

ditunjukkan gambar 1.2 berikut. Akun Instagram dan Twitter (@UMYogya) yang bertautan 

dengan situs web http://umy.ac.id/. Ketiga digital platform tersebut dikelola oleh Biro Humas 

dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (http://bhp.umy.ac.id/) secara 

terintegrasi, bekerjasama dengan Biro Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (http://bsi.umy.ac.id/)dalam pengelolaan situs web, sebagai bagian dari 

pengelolaan brand dan informasi terkait dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu 

sendiri. 

 

 

Gambar 1.3 
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Profil Akun Twitter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (@UMYogya) 

 

 Sumber: https://twitter.com/UMYogya (2019) 
 

Instagram adalah aplikasi jejaring sosial yang dibuat untuk berbagi foto dan video dari 

smartphone, yang dibuat oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger (Burbn.Inc) dirilis pada tanggal 

6 Oktober 2010, dan telah bergabung dengan Facebook sejak April 2012 dengan nominal 

transaksi 1 miliar US$ (Pratama, 2018). 

Instagram menjadi social media platform yang berkembang pesat di Indonesia, karena 

ditandai dengan tren penggunaan gawai mobile yang lebih banyak digunakan, ketimbang gawai 

berupa laptop. Data yang dihimpun Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 

2018, pengguna internet yang melakukan akses internet dalam basis harian, didominasi oleh 

pengguna gawai telepon cerdas (smartphone) yaitu sebanyak 93,9 % pengguna internet. 

(APJII, 2018). Tercata sejumlah 17,8 % pengguna internet Indonesia yang mengakses media 

sosial Instagram, sementara sejumlah 1,7 % pengguna internet Indonesia mengakses media 

sosial Twitter. (APJII, 2018), membuat Instagram menjadi media sosial terpopuler kedua, dan 

Twitter menjadi media sosial terpopuler keempat di kalangan pengguna internet Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektifitas operasionalisasi akun Instagram 

@UMYogya dan akun Twitter @UMYogya sebagai sumber informasi akademik para 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu sendiri. Peneliti akan melakukan 

analisis terhadap sejumlah konten unggahan akun @UMYogya, pada periode kuartal ketiga 
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dan keempat tahun 2019, yang merupakan periode perkuliahan aktif semester gasal tahun 

akademik 2019-2020, serta kuartal kedua tahun 2020, yang merupakan periode perkuliahan 

aktif semester genap tahun akademik 2019-2020, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah  

       Penelitian ini memiliki rumusan masalah sbb:  

Bagaimana efektifitas peran akun Instagram dan Twitter @UMYogya sebagai 

Sumber Informasi Kegiatan Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta? 

C. Tujuan Khusus (Fokus Penelitian) 

Fokus penelitian ini adalah monitoring konten akun Instagram & Twitter 

@UMYogya yang tindak lanjutnya, peneliti akan mendeskripsikan tingkat 

efektfitas kedua akun media sosial tersebut, dinilai dari aspek post, reach, dan 

engagement. Aktivitas yang dimonitor adalah konten yang diunggah pada periode 

kuartal ketiga dan keempat tahun 2019, yang merupakan periode perkuliahan aktif 

semester gasal tahun akademik 2019-2020, serta kuartal kedua tahun 2020, yang 

merupakan periode perkuliahan aktif semester genap tahun akademik 2019-2020, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

D. Urgensi Penelitian  

 Penelitian ini terselenggara berlandaskan pada urgensi yang dikelompokkan dalam 

beberapa kajian, yaitu sbb: 

1. Perguruan Tinggi dapat dimaknai dari perpektif yang menghubungkan antara 

reputasi perguruan tinggi dan layanan yang diberikan kepada stakeholder 

perguruan tinggi terkait, menilik dari hal tersebut, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta yang telah berhasil meraih beberapa standar evaluasi reputasi yang 

populer, mencakup, Akreditasi A untuk Institusi oleh BAN-PT, pada tahun 

2017, dan QS Stars Universities Rating pada tahun 2019, maka Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta diharapkan memiliki expected values, nilai atau 

standar yang diharapkan muncul dalam pelayanan terhadap stakeholder.  

2. Pendidikan sebagai Layanan Jasa 
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Menilai Pendidikan berdasarkan penyelenggaraannya, maka pendidikan 

termasuk dalam kategori layanan jasa (service) yang dilaksanakan oleh 

lembaga penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan bagi dan untuk 

kepentingan masyarakat.  

Pendidikan sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, 

namun dapat memenuhi kebutuhan konsumen, diproses dengan menggunakan 

atau tidak menggunakan bantuan produk fisik, dimana proses yang terjadi 

merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang 

mempunyai sifat yang tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.  

3. Studi efektifitas media sosial @UMYogya dalam penelitian akan dikaji dalam 

konteks pelayanan jasa, dengan terlebih dahulu memahami bahwa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta adalah pihak yang menyediakan/menawarkan 

jasa terkait pendidikan, yang dalam prosesnya mencakup ketersediaan 

informasi akademis melalui media sosial, yaitu akun Instagram dan akun 

Twitter @UMYogya, kepada mahasiswa sebagai stakeholder utama, maka 

dimensi pelayanan jasa yang ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:  

a. Reliabilitas, merujuk pada elemen post. 

b. Responsivitas dan Empati, merujuk pada dimensi interaktifitas yang 

dapat diamati pada interaksi pengelola media sosial dengan para 

pengikutnya yang meninggalkan jejak digital berupa comments.  

c. Jaminan (assurance), merujuk pada pemilihan kata (diksi) yang 

digunakan dalam penyampaian informasi.  

d. Bukti fisik (tangible), merujuk pada hasil dari implementasi social 

media analytics tool yang digunakan untuk mengidentifikasi intensitas 

reach dan engagement pada konten media sosial @UMYogya. 

 

5. Manfaat Penelitian 

1. Akademis: Mendeskripsikan efektifitas media sosial (Instagram & Twitter) 

@UMYogya secara deskriptif kualitatif. 

2. Praktis: Mendeskripsikan hasil implementasi social media analytics tool pada 

konten Instagram & Twitter @UMYogya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
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A. Kerangka Teori   
 

1. Media Sosial  

Internet semakin berkembang, yang awalnya digunakan oleh kalangan tertentu 

saja, kini dapat dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih luas, penggunanya meliputi 

individu dari beragam strata sosial. Penyebaran internet lebih merata, dari yang semula 

hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat perkotaan, kini tersebar hingga ke area 

terpencil. Biayanya yang semula terhitung tinggi, kini semakin terjangkau. Layanan 

yang ditawarkan oleh internet pada awalnya terbatas dan hanya bersifat satu arah, kini 

sudah semakin beragam dan interaktif. Salah satu digital platform yang tersedia sebagai 

bagian dari implementasi teknologi internet adalah Media Baru (New Media), yang 

mengandalkan crowdsourcing dari penggunanya untuk menerapkan fitur user-

generated-content dalam menjamin ketersediaan konten digital platform tersebut. 

Media Baru adalah istilah yang digunakan untuk berbagai teknologi komunikasi 

yang berbagi karakteristik yang sama, yang dimungkinkan oleh digitalisasi dan 

ketersediaan luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. (McQuail, 2010) 

Menurut Denis McQuail, fitur utama dari media baru adalah keterkaitan, akses ke 

khalayak individu sebagai penerima dan pengirim pesan, interaktivitas, penggunaan 

media yang lebih beragam dan bersifat terbuka, memungkinkan terjadinya 

interaktivitas dimanapun dan kapanpun.  

Media sosial, dipahami sebagai media yang mewadahi kerjasama di antara 

pengguna yang menghasilkan konten (user generated content), sekaligus melayani 

fungsi sekaligus sebagai konvergensi antara komunikasi pribadi dalam Batasan saling 

berbagi antar individu, juga berfungsi layaknya media public untuk berbagi kepada 

siapa saja tanpa ada kekhususan individu (Nasrullah, 2015).  

Media sosial adalah salah satu hasil dari perkembangan internet, dengan 

mengutamakan konsep sosial dan interaktivitas antar penggunanya. Media sosial 

menjadi salah satu layanan yang paling banyak dimanfaatkan di internet (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Iindonesia, 2017).  

Media sosial memiliki lanskap yang cukup kompleks, dimana pengelompokkan 

media sosial dilakukan berdasar fungsi yang dijalankan masing-masing media sosial 

tersebut, salah satunya adalah social networking atau Jejaring Sosial yang dipahami 

sebagai media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, 
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dimana interaksi bisa dilakukan pada pertukaran pesan (teks), juga terjadinya interaksi 

atas foto dan video, dimana unggahan tersebut bersifat real time. (Nasrullah, 2015). 

Media sosial sebagai media baru memiliki penciri khusus yang 

membedakannya dengan media konvensional, karakter utama dari media sosial yang 

meruntuhkan dikotomi antara produsen dan penerima informasi adalah fitur 

interaktivitas, mendorong penggunanya untuk memproduksi konten, yang kemudian 

berkembang menjadi aktivitas content sharing.  

Perkembangan media sosial dimulai pada era Web 2.0. merupakan read and 

write web yang menghubungkan antar pengguna internet, yang juga dikenal sebagai 

social web, kemudian berkembang pada era Web 3.0 merupakan execute web, 

merupakan wadah untuk kolaborasi antar pengguna internet, dimana kreator web hanya 

menyediakan wadah atau platform saja, sedangkan pengguna internet yang lain, 

berkontribusi dengan menyediakan konten, yang memungkinkan pengembangan 

managemen data, men-support akses pada perangkat mobile, bahkan mensimulasikan 

kreativtas serta inovasi dari para pengguna internet, memfasilitasi terjadinya kolaborasi 

dalam social web. (Choudhury, 2014).  

Karakter dari media sosial, salah satunya adalah content sharing, melayani 

beberapa fungsi mendasar, dikemukakan oleh (Nasrullah, 2015) sebagai: 

1. Upaya membagi informasi yang dinggap penting kepada anggota komunitas 

(media) sosial lainnya. 

2. Menunjukkan posisi atau keberpihakan khalayak terhadap sebuah isu atau 

informasi yang disebarkan. 

3. Konten yang disebarkan merupakan sarana untuk menambah informasi atau 

data baru lainnya sehingga konten menjadi semakin lengkap. 

Penggunaan Media Sosial yang dibahas dalam penelitian ini, terkait dengan 

konten dalam akun Instagram dan Twitter @UMYogya, baik yang menggunakan 

penanda (hashtag) seperti #UMYogya #MudaMendunia #UnggulIslami #Youthand 

Global maupun yang menggunakan location tag bertempat di kampus terpadu 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dimana penyebaran informasi-informasi 

tersebut merupakan bagian dari pelayanan akademik yang disediakan oleh pihak 

pengelola kampus. 
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2. Social Media Analytics 

Internet memiliki sifat, bahwa apapun data yang tersimpan dalam internet tidak 

akan pernah hilang, sebagaimana dikemukakan oleh Schὂnberger dari Oxford Internet 

Institute, digital trace yang ditinggalkan oleh pengguna internet, hanya akan tertimbun 

hingga hampir tak tampak, namun tidak akan pernah hilang, ’internet never forget.’  

Berbeda dengan obrolan yang sering terjadi diantara manusia, dimana informasi setelah 

diskusi (obrolan) itu berakhir, maka informasi tersebut tidak dapat disimpan dalam 

jangka waktu yang lama, sedangkan ’percakapan’ yang terjadi di media sosial akan 

selalu tersimpan dan dapat diakses kembali dengan mudah, datanya bersifat statis 

(tetap) dan sahih. (Mayer-Schönberger, 2011). 

Sistem ‘percakapan’ atau content sharing dan crowdsourcing inilah yang 

kemudian diadopsi oleh media social platform pada umumnya, tidak terkecuali 

Instagram dan Twitter, karena adanya potensi pengukuran dampak media sosial yang 

digunakan untuk tujuan tertentu, seperti intensitas interaktifitas yang dapat 

diterjemahkan dalam engagement rate, yang pada akhirnya akan dapat 

mengkuantifikasikan efektifitas penggunaan media sosial sebagai piranti pendukung 

kampanye (campaign).  

Penelitian ini akan memanfaatkan social media analytics tool yang akan 

membantu peneliti dalam merumuskan statistik masing-masing konten (unggahan) 

dalam social media platform, diantaranya merumuskan jumlah impression (exposure) 

yang dipahami sebagai jumlah terpaan pesan terhadap audiens (viewers), sementara 

reach adalah jangkauan konten (pesan/informasi) yang ditandai dengan jumlah viewers 

(audiens) yang menerima pesan (konten) tersebut dalam suatu waktu. Perbedaan antara 

keduanya adalah, exposure (impression) akan menghitung jumlah konten dari satu akun 

media sosial, dalam penelitian ini dalalam satu akun media sosial yang di-follow atau 

diikuti, sementara reach akan menghitung jumlah akun perseorangan yang berstatus 

sebagai followers yang menerima/melihat konten yang diunggah, dimana indikator-

indikator tersebut, akan berfungsi sebagai penanda tingkat efektifitas pemanfaatan 

media sosial, khususnya untuk penyebarluasan informasi di lingkungan akademik. 

 

 

3. Pendidikan sebagai Layanan Jasa 
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Perguruan Tinggi dapat dimaknai dari perpektif yang menghubungkan antara 

reputasi perguruan tinggi dan layanan yang diberikan kepada stakeholder perguruan 

tinggi terkait, menilik dari hal tersebut, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang 

telah berhasil meraih beberapa standar evaluasi reputasi yang populer, mencakup, 

Akreditasi A untuk Institusi oleh BAN-PT, pada tahun 2017, dan QS Stars Universities 

Rating pada tahun 2019, maka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diharapkan 

memiliki expected values, nilai atau standar yang diharapkan muncul atau menjadi 

karakter penciri dalam memberikan pelayanan terhadap stakeholder. 

Menilai Pendidikan berdasarkan penyelenggaraannya, maka pendidikan 

termasuk dalam kategori layanan jasa (service) yang dilaksanakan oleh lembaga 

penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan bagi dan untuk kepentingan 

masyarakat. Pendidikan sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, 

namun dapat memenuhi kebutuhan konsumen, diproses dengan menggunakan atau 

tidak menggunakan bantuan produk fisik, dimana proses yang terjadi merupakan 

interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang mempunyai sifat yang tidak 

mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.  

Jasa bisa diartikan sebagai “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible 

(tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”, walaupun 

demikian produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak (Tjiptono, 

2014). Merujuk pada kajian pemasaran jasa, terdapat dimensi kualitas yang sering 

menjadi acuan, (Tjiptono & Chandra, 2012) yaitu:  

a. Reliabilitas, yakni kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat, dan memuaskan.  

b. Responsivitas, yaitu keinginan dan kesediaan para karyawan untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap.  

c. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan; bebas dari bahaya fisik, resiko atau 

keragu-raguan.  

d. Empati, meliputi kemudahan dalam menjalin hubungan, komunikasi yang efektif, 

perhatian personal, dan pemahaman atas kebutuhan individual para pelanggan.  

e. Bukti fisik (tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan dan sarana 

komunikasi. 
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B. Roadmap Penelitian 
Bagan 1.4 

Roadmap Penelitian  

 
Sumber: Peneliti (2019) 

 
 

C. Kajian Terdahulu 
 

Artikel Journal of Electronic Commerce Research vol.15, no. 3, 2014 oleh Wang, 

Xuequn yang berjudul Trust, Psychological Need, and Motivation to Produce User-

Generated Content: a Self-determination Perspective yang mendeskripsikan 

penggunaan media sosial untuk melayani kebutuhan psikologis penggunanya, yaitu 

untuk menunjukkan kompetensi, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. 

(Wang & Li, 2014).   

Artikel ilmiah dalam proceedings pada International Conference on Social Politics 

yang berjudul ‘Marking Social Issue on Social Media: Case Study of Social Media’s 

Trending Topics representing Urban Issue in Yogyakarta on Twitter’ tahun 2016, ditulis 

oleh Ayu Amalia dan Mohammad Sani Suprayogi, dimana artikel ilmiah ini meng-

highlight pembahasan terkait dengan reach dan exposure suatu konten media sosial 

yang menandakan derajat impact terhadap viewers atau audiens, dengan social media 

platform yang berbeda, yaitu Twitter. (Amalia & Suprayogi, 2016). 

Artikel ilmiah dalam Channel: Jurnal Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta berjudul Social Media Chatbots for Collaborated Engagement Marketing 

tahun 2019, ditulis oleh Ayu Amalia dan Mohammad Sani Suprayogi, membahas 

tentang operasionalisasi bot yang digunakan sebagai auto-responder pada fitur direct 
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message yang terdapat pada Twitter, yang mendukung kampanye digital terkait dengan 

brand sustainability dari Danone Aqua yang terintegrasi dengan Twitter, GoJek, 

Indomaret dan Alfamart (Amalia & Suprayogi, 2019).  

Hasil penelitian Ayu Amalia dan Erwan Sudiwijaya, tahun 2019, yang bertajuk 

Promosi Pariwisata Yogyakarta, yang (akan) dipublikasikan pada Jurnal Komunikator, 

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 12, No. 

1, tahun 2020, yang mengetengahkan tentang studi akun pariwisata Yogyakarta yang 

dikelola oleh komunitas wisatawan berjuluk @explorejogja, yang mendeskripsikan pola 

dinamika dan karakter interaktivitas yang ditunjukkan pengikut @explorejogja 

menanggapi unggahan akun tersebut (Amalia & Sudiwijaya, 2020).* 

*akan terbit 
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METODE PENELITIAN 

A. Strategi & Bentuk Penelitian 

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh 

Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2017) penelitian kualitatif adalah “prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar 

belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, 

melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil 

penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.  

Penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif, sebagaimana dikemukakan 

oleh Whitney, bahwa metode deskriptif mengupayakan pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat, mempelajari masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang 

berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. (Nazir, 2014).  

Penelitian ini akan memanfaatkan alat bantu social media analytics tool yang 

akan mengklasifikasi serta mengkuantifikasikan data unggahan akun Instagram dan 

Twitter @UMYogya sehingga menghasilkan data statistik, yang dapat digunakan 

sebagai indikator evaluasi efektivitas akun-akun media sosial tersebut. 

 

B. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah sejumlah konten unggahan akun Instagram dan 

Twitter @UMYogya, pada periode kuartal ketiga dan keempat tahun 2019, yang 

merupakan periode perkuliahan aktif semester gasal tahun akademik 2019-2020, serta 

kuartal kedua tahun 2020, yang merupakan periode perkuliahan aktif semester genap 

tahun akademik 2019-2020, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi konten 

unggahan akun Instagram dan Twitter @UMYogya pada periode penelitian yang telah 

ditentukan. 
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D. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan 

data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi 

hipotesis. Analasis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. “Analisis telah mulai 

sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.” (Sugiyono, 2015). Analisis data 

merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna 

terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti.  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan 

menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan 

rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul (Sugiyono, 2015). Tiga jenis 

kegiatan utama analisis data merupakan proses siklus dan interaktif.  

Prosedur dalam penelitian ini mencakup tahapan sebagai berikut:  

1. Tahap pengumpulan data à peneliti akan melakukan klasifikasi data, 

berdasarkan indikator sebagai berikut: 

a. Tipologi media sosial, yaitu Instagram dan Twitter  

b. Periodesasi pengumpulan data, yaitu kuartal ketiga dan kuartal keempat 

tahun 2019, serta kuartal pertama tahun 2020  

c. Penanda tertentu yang disajikan dalam unggahan media sosial 

@UMYogya, seperti penggunaan hashtags, sebagai contoh: 

#UMYogya, #UMY, #MudaMendunia, #UnggulIslami, 

#Youthandglobal, dan hashtags lain yang teridentifikasi dalam 

unggahan media sosial Instagram dan Twitter @UMYogya. 

2. Tahap analisis data à peneliti akan melakukan analisis terhadap data unggahan 

media sosial Instagram dan Twitter @UMYogya  yang telah terkumpul, dan 

dengan memanfaatkan social media analytics tool, peneliti akan dapat 

mendapat hasil statistik pembacaan data media sosial @UMYogya. 

 

Aspek-aspek yang akan dianalisis dengan menggunakan social media analytics 

tool adalah sebagai berikut:  
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a. Post, merupakan unggahan yang muncul dalam rentang waktu tertentu. 

b. Comments, merupakan fitur interaktifitas yang ditandai dengan jumlah 

balasan oleh followers.  

c. Likes, merupakan fitur interaktifitas yang ditandai dengan jumlah tanda 

hati yang diberikan oleh followers yang menandakan preferensi. 

d.  Impression (exposure) yang dipahami sebagai jumlah terpaan pesan 

terhadap audiens (viewers).  

e. Reach adalah jangkauan konten (pesan/informasi) yang ditandai dengan 

jumlah viewers (audiens) yang menerima pesan (konten) tersebut dalam 

suatu waktu. 

3. Tahap penarikan kesimpulan à berbekal hasil statistik pembacaan data konten 

unggahan media sosial @UMYogya, selanjutnya peneliti akan menghitung 

tingkat efektivitas performa media sosial @UMYogya dengan menggunakan 

rumus yang dapat menentukan engagement rate. 

 

E. Kredibilitas Penelitian 

Kredibilitas penelitian erat kaitannya dengan validitas data. Penelitian ini 

mengandalkan data organik yang bersumber dari pengguna internet personal yang 

mewakili suatu institusi, bukan hasil rekayasa teknologi, seperti bot, untuk menciptakan 

percakapan berdasarkan kata kunci tertentu dengan menggunakan teknologi kecerdasan 

buatan.  

Data (unggahan) yang bersifat organik disediakan oleh akun Instagram dan Twitter 

yang dikelola oleh Biro Humas dan Protokol, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

yang memuat konten bertemakan informasi kegiatan kampus, maupun informasi 

akademik, diunggah dengan menggunakan kata kunci tertentu yang identik dengan 

identitas ataupun brand yang direpresentasikan oleh Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, maka dapat dikatakan data yang diperoleh adalah data organik, data yang 

valid, bukan merupakan hasil rekayasa pengunggahan data yang disesuaikan dengan 

tujuan penelitian ini. 

 

F. Diagram Alir Penelitian 
Bagan 1.5 

Diagram Alir Penelitian 
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Prosedur dalam penelitian dan pembagian tugas tim peneliti: 

1. Tahap pengumpulan data à Anggota tim penelitian akan melakukan pengumpulan, 

pengelompokan dan reduksi data dengan berpedoman pada panduan yang ditetapkan 

oleh ketua pelaksana berdasarkan batasan penelitian. Ketua pelaksana melakukan 

monitoring atas aktivitas yang dilakukan anggota tim penelitian. 

2. Tahap analisis data à ketua pelaksana melakukan analisis data dengan memanfaatkan 

social media analytics tool yang didapatkan dari penyedia alat bantu analisis digital 

platform yaitu Suite.id dan PT. Generasi Digital Internasional (GDILab.) 

3. Tahap penarikan kesimpulan à ketua pelaksana melakukan penarikan kesimpulan 

berdasarkan hasil perhitungan engagement rate, dengan lebih dulu menentukan rumus 

engagement rate yang tepat digunakan untuk akun media sosial institusional, dengan 

turut memperhitungkan aspek yang dapat menentukan efektifitas performa sebuah akun 

media sosial, seperti jumlah followers, post, dan reach (impression).   

 

G. Indikator capaian dan luaran Penelitian 

Periode kuartal kedua tahun 2020, tim peneliti diharapkan selesai melakukan 

pengumpulan, klasifikasi, reduksi, dan analisis data, menghasilkan laporan penelitian 

tertulis, yang nantinya akan diajukan sebagai artikel ilmiah bagian dari jurnal 

terakreditasi nasional (min. SINTA 3) atau prosiding terindeks SCOPUS, dengan sitasi 

sebagai dampak penelitian. 

 

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
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A. Jadwal Penelitian 

No Nama Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 

1 Pengumpulan, klasifikasi, reduksi data        

2 Analisa data        

3 Penyusunan Laporan        

4 Upload laporan kemajuan         

5 Finalisasi Laporan        

6 Upload laporan tahunan/akhir         

7 Ekspo dan Seminar Hasil Penelitian /Penilaian luaran         

 
 

B. Biaya Penelitian 
 

I. Honor     

Honor Honor/Jam (Rp.) Waktu 
(Jam/Minggu) 

Minggu Honor per tahun atau per 
bulan (Rp.) 

Ketua 9.000 15 28 3.780.000 

Anggota 1 9.000 15 8 1.080.000 

SUB TOTAL 
(Rp.) 

4.860.000 

 

II. Peralatan Penunjang 

Material Pemakaian Kuantitas Harga Satuan (Rp.) Harga Peralatan Penunjang 
per tahun atau bulan (Rp.) 

Pembayaran 
Social Media 
Analytics 

1 2 1.500.000 3.000.000 

SUB TOTAL 
(Rp.) 

3.000.000 
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III. Bahan Habis Pakai 

Material Pemakaian Kuantitas Harga Satuan (Rp.) Biaya per tahun atau bulan 
(Rp.) 

Kuota Internet 1 5 100.000 500.000 

SUB TOTAL 
(Rp.) 

500.000 

IV. Perjalanan dan Pertemuan 

Material Pertemuan Kuantitas Harga Satuan 
(Rp.) 

Biaya per tahun 
atau bulan (Rp.) 

Proses Analisis Data Biaya Harian 3 100.000 300.000 

Rapat Koordinasi Biaya konsumsi 
rapat 

3 100.000 300.000 

Penulisan Laporan HR Penulisan 
Laporan 

2 100.000 200.000 

SUB TOTAL (Rp.) 800.000 

V. Pelaporan Luaran 

Material Pemakaian Kuantitas Harga Satuan (Rp.) Harga Peralatan Penunjang 
per tahun atau bulan (Rp.) 

Biaya proofread 1 1 340.000 340.000 

Publikasi ke 
Jurnal 
Terakreditasi 
Nasional 

1 1 500.000 500.000 

SUB TOTAL 
(Rp.) 

840.000 



   19 

 
Perkiraan Total Biaya Penelitian 

 

I. Honor   4.860.000 

II. Peralatan Penunjang   3.000.000 

III. Bahan Habis Pakai   500.000 

IV. Analisis Data   800.000 

V. Pelaporan Luaran   840.000 

TOTAL (Rp.)   10.000.000 
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