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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas akun Instagram wargabanua dalam
memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNISKA seputar Kalimantan selatan. Metode
yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif,data dikumpulkan dari membagi kuesioner kepada
responden. Sampel ditentukan menggunakan Rumus slovin dengan sampling error 0.10 dan hasilnya 55
responden dari total populasi 122 orang. Analisis data menggunakan analisis deskriptif Distribusi Frekuensi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Instagram wargabanua efektif dalam memenuhi
kebutuhan informasi responden,dari 14 pertanyaan yang disebar rata-rata menjawab setuju bahwa Instagram
wargabanua telah memenuhi dan juga membantu dalam memenuhi kebutuhan informasi seputar Kalimantan
selatan. karena akun Instagram wargabanua yang dikemas secara interaktif lewat media sosial Instagram
yang memeiliki fitur kolom komentar dan tanda suka,Instagram wargabanua sangat cepat dalam
mengumpulkan dan membagikan informasi kepada khalayak sehingga dapat dengan mudah mengakses
informasi yang beredar disekitar lingkungan khalayak. Selain itu,responden juga menyukai Instagram
wargabanua karena memfasilitiasi masyarakat untuk turut serta membagikan informasi yang tengah mereka
alami atau saksikan.

Kata Kunci : Efektivitas,Instagram,Kebutuhan Informasi

ABSTRACT

This study aims to determine how the effectiveness of the wargabanua Instagram account in meeting the
information needs of UNISKA communication science students around South Kalimantan. The method used
is descriptive quantitative approach, data was collected from distributing questionnaires to respondents.
The sample was determined using the Slovin formula with a sampling error of 0.10 and the results were 55
respondents from a total population of 122 people. Data analysis used descriptive analysis of Frequency
Distribution.

The results of the study show that Instagram wargabanua is effective in fulfilling the information needs of
respondents, of the 14 questions distributed, on average, they agree that Instagram wargabanua has met
and also helps in fulfilling information needs about South Kalimantan. because the wargabanua Instagram
account is packaged interactively through the Instagram social media which has a comment and like column
feature, Instagram wargabanua is very fast in collecting and sharing information to the public so that it can
easily access information circulating around the audience. In addition, respondents also like Instagram
wargabanua because it facilitates the community to participate in sharing information that they are
experiencing or witnessing.

Keywords: Effectiveness, Instagram, Information Needs
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PENDAHULUAN
Pepatah menyebut buku sebagai jendela
dunia,maka internet adalah pintunya.kini
internet menjadi salah satu pintu masuk
utama untuk berkomunikasi dan mengupdate
sebuah informasi pasalnya internet dapat
diakses tanpa mengenal batasan wilayah.
Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan
,internet semakin mudah didaptakan.
Ditamabah dengan smartphone dengan harga
murah yang menjamur dimana-dimana,dunia
bagai dalam genggaman. Berdasarkan dari
data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII) pengguna internat di
Indonesia pada tahun 2018 berjumlah 171,17
juta jiwa dari total populasi penduduk
Indonesia 264,16 juta jiwa berarti 64,8%
penduduk Indonesia menggunakan internet
jika melihat dari data tahun 2017 pengguna
internet di Indonesia meningkat sebanyak
10,2% yang sebelumnya 54,68%.
Trianda,Dior dan Imran (2017) mengatakan
Pesatnya teknologi internet memberi dampak
yang signifikan pada setiap lini kehidupan
masyarakat,salah satunya adalah kebutuhan
informasi. Pada dasarnya informasi adalah
salah satu kebutuhan manusia sebagai
mahluk yang hidup dalam masyarakat. Di era
modern saat ini segala kebutuhan informasi
dan komunikasi dapat dengan mudah
diperoleh,tidak seperti dulu yang segala
bentuk komunikasinya seolah dibatasi ruang
dan waktu.
Sandy,Nuning dan Ruly (2015) menyebutkan
bahwa dengan hadirnya internet ditengah-
tengah masyarakat informasi menjadi mudah
sekali untuk di akses, baik
diportal beritanya langsung ataupun pada
media sosial. Seperti media sosial yang lebih
praktis digunakan dengan hanya melalui
perangkat komunikasi mobile phone seperti
smartphone. Dalam pemenuhan kebutuhan
akan informasi, media sosial. merupakan
salah satu media yang menjadi pilihan
tersendiri bagi masyarakat. Adanya interaksi
dalam media sosial membuat pertukaran
informasi lebih bersifat dua arah. Saat ini,
media konvensional tidak lagi menjadi
pilihan utama.
Menurut Asmuruf (2014) Media online lebih
dipilih oleh masyarakat karena memiliki
keunggulan lebih murah, langsung, cepat, dan
dapat berinteraksi langsung dengan
masyarakat dan juga memiliki fitur
multimedia, dan media online menyampaikan
berita secara cepat dan singkat.

Menurut data dari Nielsen, anggapan bahwa
media harus gratis mengerek tingkat
penetrasi media digital hingga 11% dengan
jumlah pembaca 6 juta orang pada tahun
2017. Jauh lebih banyak dibanding pembaca
media cetak sebanyak 4,5 juta orang. Padahal,
jumlah pembaca media cetak pada 2013 bisa
mencapai 9,5 juta orang. Sementara, jumlah
pembaca media cetak sekaligus digital hanya
1,1 juta orang.
Mahasiswa sebagai salah satu pihak yang rasa
ingin tahunya begitu tinggi,akan terus
mengisi dirinya dengan berbagai informasi
agar dapat bersaing dengan era globalisasi
yang terus melaju. Kontrol yang kuat akan
media yang ditawarkan internet sebagai
media baru memberikan pilihan bagi
pembaca untuk mengkonsumsi media yang
dibutuhkan. Begitupun hal yang terjadi
kepada Mahasiswa Ilmu komunikasi
UNISKA Banjarbaru sebagai jurusan yang
erat kaitannya dengan arus informasi dan
media mahasiswa dituntut untuk terus update
dengan apa yang terjadi ditengah-tengah
masyarkat.
Salah satu akun Instagram yang terkemuka di
Kalimantan selatan adalah akun Instagram
wargabanua,yang hampir setiap waktu
mengupdate berbagai macam informasi yang
diperolehnya dari netizen yang terjadi di
Kalimantan Selatan dengan kata lain akun
Instagram wargabanua ini berkonsep citizen
journalism. Informasi yang disajikan oleh
akun Instagram wargabanua berupa konten
foto dan juga video dengan beberapa caption.
Peneliti memfollow akun Instagram
wargabanua sejak 2017 dan cukup
berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan
informasi peneliti.Maka dari itu peneliti ingin
sekali meneliti apakah yang dirasakan penliti
juga dirasakan oleh yang lainnya.
Berdasarkan pada pemaparan diatas,penulis
tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang
‘’Efektivitas akun Instagram wargabanua
terhadap pemenuhan kebutuhan
informasi seputar Kalimantan Selatan’’

LANDASAN TEORI
1. Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi
untuk berbagi foto yang dapat dilihat
oleh Follow- ers dari pengunggah foto
tersebut dan dapat saling memberikan
komentar antara sesama- nya.
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2. Kebutuhan Informasi
Pawit Yusup (2009) mengatakan
informasi merupakan kumpulan
fakta,kata,data dan fenomena yang
terangkum dalam bungkusan bahasa dan
kata-kata. Diketahui informasi memiliki
unsur-unsur sebagai berikut :
1. Merupakan suatu data,baik berupa
fakta,kejadian,pendapat,keterangan dan
sebagainya yang dikumpulkan atau
diperoleh dari sumber yang diamati.
2. Data yang diolah,yang artinya data
tersebut telah diproses dan ditafsirkan
secara manual atau komputerisasi dan
dianalisis. Baik secara kualitatif ataupun
kuantitatif.
3. Suatu pesan, berarti mengandung
suatu informasi atau bahan tertentu.
4. Dikomunikasikan, berarti
disampaikan dengan metode tertentu
dengan bantuan media terentu pula kepada
pihak lain atau pengguna informasi.
Kebutuhan akan informasi berubah sejalan
dengan pekerjaan pemakai dan
perkembangan waktu. Kebutuhan
informasi pemakai antara satu dengan
lainnya berbeda,maka diperlukan
kebutuhan informasi yang berbeda pula
dalam memenuhi kebutuhan informasi
pengguna dapat berorientasi pada masalah
yang dihadapinya.
kebutuhan informasi pengguna dapat
dilihat melalui beberapa
pendekatan,sebagai berikut :
1. Pendektan kebutuhan informasi
mutakhir (current need approach)
Pendekatan kebutuhan yang bersifat
mutakhir dimana pendekatan kebutuhan
ini merupakan kebutuhan akan informasi
terbaru yang mendorong setiap pengguna
informasi untuk selalu aktif untuk
mendapatkan informasi terbaru. Dengan
pendekatan informasi mutakhir ini,setiap
pengguna informasi harus selalu
berinteraksi dengan system informasi agar
bisa mendapatkan informasi yang
dibutuhkannya guna meningkatkan
pengetahuannya.Pendekatan kebutuhan
informasi mutakhir akan memotivasi
pengguna untuk setiap saat berinteraksi
dengan system informasi agar dapat
memenuhi kebutuhan informasi yang
terbaru dan teraktual setiap harinya.
2. Pendekatan kebutuhan informasi rutin
(everyday need approach)
Pendekatan kebutuhan informasi rutin
bersifat spesifik dan cepat , dimana

kebutuhan ini menuntut adanya jawaban
yang tepat dari pengolahan informasi
dalam memenuhi penggunaan informasi.
3. Pendektan kebutuhan informasi
mendalam (exhaustive need approach)
Pendekatan kebutuhan informasi
mendalam mengisyaratkan adanya suatu
ketergantungan yang tinggi dari pengguna
terhadap informasi yang dibutuhkan.
Kebutuhan ini membuat pengguna
informasi membutuhkan informasi yang
akurat spesifik dan lengkap.
4. Pendekatan kebutuhan informasi
sekilas (catching need approach)
Pendekatan kebutuhan informasi yang
bersifat sekilas dimana dengan kebutuhan
ini berarti sesorang membutuhkan
informasi yang sekilas saja tetapi
memberikan gambaran lengkap tentang
suatu topic. Pendekatan kebutuhan ini
membuat pengguna Informasi juga
membutuhkan informasi yang ringkas dan
singkat namun jelas informasinya dan
sesuai dengan kebutuhan informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna.
3. Hipotesis
Hipotesis dari  penelitian adalah sebagai
berikut :
H0 :  Instagram Wargabanua tidak efektif

terhadap pemenuhan kebutuhan
informasi Mahasiswa Ilmu Komunikasi
UNISKA

H1 :  Instagram Wargabanua efektif
terhadap pemenuhan kebutuhan
informasi Mahasiswa Ilmu Komunikasi
UNISKA

METODE
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan
penelitian deskriptif kuantitatif yang
bersdumber dari kuesioner yang
disebarakan kepada sample
penelitian.

2. Populasi dan Sampel
Pada penelitian ini mengambil dari
populasi mahasiswa Ilmu
Komunikasi Uniska sebanyak 122
orang.
Untuk menentukan sampel peneliti

menggunakan rumus Slovin :
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= 1 + ( )
Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Tingkat kesalahan sampel

= 1221 + 122(0,10)= 1221 + 1,22
= 1222,22= 54,9

Jumlah responden yang diambil
berdasarkan rumus tersebut
dibulatkan menjadi 55 orang
responden. Karakteristik responden
diambil dari mahasiswa Ilmu
Komunikasi regular kelas Banjarbaru.

3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk teknik pengumpulan data
peneliti menggunkan metode
kuesioner yang dibagikan kepada
sampel penelitian.
Pada penelitian ini instrument yang
digunakan adalah skala likert.

Keterangan Skor
Sangat setuju 5

Setuju 4
Ragu-ragu 3

Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1

4. Analisis Data
Untuk Menganalisa Data kuesioner
yang disebar kepada
responden,peneliti menggunakan
Analisis Deskriptif dengan distribusi
Freakuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Table 1 Jenis Kelamin

Frequenc

y

Percen

t

Valid

Percen

t

Cumulativ

e Percent

Vali

d

laki-laki 23 41.8 41.8 41.8

Perempua

n
32 58.2 58.2 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber: data primer 2019

Menurut karakteristik responden yang
dihimpun dari jenis kelamin, responden
didominasi oleh perempuan sebanyak
32orang (58,2%) dan laki-laki 23
orang(41,8%).

Table 2 Semester

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid semester

7
15 27.3 27.3 27.3

semester

5
6 10.9 10.9 38.2

semester

3
12 21.8 21.8 60.0

semester

1
22 40.0 40.0 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber: data Primer 2019

Menghimpun karakteristik responden dari
semester yaitu responden dari semester 7 ada
15 orang (27,3%),semester 5 ada 6
orang(10,9%), sedangkan semester 3 ada 12
orang (21,8%) dan yang mendominasi dari
karakteristik semester ini adalah semester 1
ada 22 orang (40%).

Hasil Data Kuesioner

Table 3 Saya Mengikuti Instagram wargabanua

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid tidak

setuju
1 1.8 1.8 1.8

kurang

setuju
3 5.5 5.5 7.3

ragu-

ragu
17 30.9 30.9 38.2
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Setuju 30 54.5 54.5 92.7

sangat

setuju
4 7.3 7.3 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber: Data primer 2019

Table 4 Informasi Dari wargabanua Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid kurang

setuju
3 5.5 5.5 5.5

ragu-

ragu
15 27.3 27.3 32.7

Setuju 36 65.5 65.5 98.2

sangat

setuju
1 1.8 1.8 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber : Data Primer 2019

Table 5 Informasi Dari wargabanua berdampak
pada Masyarakat

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid kurang

setuju
3 5.5 5.5 5.5

ragu-

ragu
10 18.2 18.2 23.6

Setuju 40 72.7 72.7 96.4

sangat

setuju
2 3.6 3.6 100.0

Total 55 100.0 100.0
Sumber: Data primer 2019

Table 6 Instagram Wargabanua mempresentasikan
suara orang banua

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid kurang

setuju
2 3.6 3.6 3.6

ragu-

ragu
12 21.8 21.8 25.5

Setuju 36 65.5 65.5 90.9

sangat

setuju
5 9.1 9.1 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber:Data primer 2019

Table 7 Instagram wargabanua bersifat kreatif

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid kurang

setuju
2 3.6 3.6 3.6

ragu-

ragu
19 34.5 34.5 38.2

Setuju 32 58.2 58.2 96.4

sangat

setuju
2 3.6 3.6 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber: Data Primer 2019

Table 8 Instagram wargabanua diciptakan interaktif

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid ragu-

ragu
7 12.7 12.7 12.7

Setuju 44 80.0 80.0 92.7

sangat

setuju
4 7.3 7.3 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber:Data Primer 2019

Table 9 Instagram wargabanua memfasilitasi
khalayak berbagi informasi

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid kurang

setuju
4 7.3 7.3 7.3

ragu-

ragu
7 12.7 12.7 20.0

Setuju 41 74.5 74.5 94.5

sangat

setuju
3 5.5 5.5 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber:data primer 2019

Table 10 Instagram wargabanua memberi rasa
aman

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid kurang

setuju
2 3.6 3.6 3.6

ragu-

ragu
13 23.6 23.6 27.3

Setuju 37 67.3 67.3 94.5
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sangat

setuju
3 5.5 5.5 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber: Data Primer 2019

Table 11 Instagram wargabanua adalah tempat
yang tepat untuk mencari info di lingkungan

pengguna

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid kurang

setuju
6 10.9 10.9 10.9

ragu-

ragu
9 16.4 16.4 27.3

Setuju 39 70.9 70.9 98.2

sangat

setuju
1 1.8 1.8 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber: Data primer 2019

Table 12 Informasi dari wargabanua memenuhi
kebutuhan informasi

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid kurang

setuju
2 3.6 3.6 3.6

ragu-

ragu
4 7.3 7.3 10.9

Setuju 46 83.6 83.6 94.5

sangat

setuju
3 5.5 5.5 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber: Data primer 2019

Table 13 Instagram wargabanua memenuhi
kebuuhan hiburan

Frequency Percent
Valid

Percent Cumulative Percent

tidak

setuju
2 3.6 3.6 3.6

kurang

setuju
2 3.6 3.6 7.3

ragu-

ragu
14 25.5 25.5 32.7

Setuju 36 65.5 65.5 98.2

sangat

setuju
1 1.8 1.8 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber: data primer 2019

Table 14 Wargabanua memenuhi tingkat
kepercayaan pengikut di instagram

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid kurang

setuju
5 9.1 9.1 9.1

ragu-

ragu
16 29.1 29.1 38.2

Setuju 32 58.2 58.2 96.4

sangat

setuju
2 3.6 3.6 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber; data primer 2019

Table 15 Wargabanua memenuhi kebutuhan
bersosialisasi

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid kurang

setuju
5 9.1 9.1 9.1

ragu-

ragu
10 18.2 18.2 27.3

Setuju 39 70.9 70.9 98.2

sangat

setuju
1 1.8 1.8 100.0

Total 55 100.0 100.0

Sumber; data primer 2019

Pembahasan
Berdasarkan data primer dari kuesioner yang
disebar kepada mahasiwa ilmu komunikasi
uniska,yaitu : Saya memfollow akun
Instagram warga banua,informasi dari
wargabanua menurut saya valid,informasi
dari wargabanua berdampak
dimasyarakat,akun Instagram wargabanua
mempresentasikan suara orang banua ,akun
Instagram wargabanua bersifat kreatif,akun
Instagram wargabanua bersifat
interaktif,akun Instagram wargabanua
memfasilitasi khalayak untuk berbagi
informasi,informasi dari wargabanua
memberi rasa aman,Instagram wargabanua
adalah tempat yang tepat untuk mencari
berita dilingkungan pengguna,wargabanua
memenuhi kebutuhan informasi
harian,Instagram wargabanua memenuhi
kebutuhan hiburan,Instagram wargabanua
memenuhi tingkat kepercayaan pengikut
Instagram,Instagram wargabanua memenuhi
kebutuhan informasi dan juga media sosial
Instagram adalah media yang tepat untuk
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memenuhi kebutuhan informasi dari
pernyataan tersebut didominasi oleh jawaban
setuju. Jawaban setuju tertinggi ada pada
pernyataan bahwa Instagram wargabanua
memenuhi kebutuhan informasi harian
sebanyak 83% atau 46 orang responden dari
55 orang mahasiswa ilmu komunikasi uniska
yang dijadikan sample penelitian diulas dari
Instagram wargabanua sendiri,wargabanua
sangat update dengan informasi terkini baik
itu informasi kebakaran,kecelakaan,bencana
alam,lalu lintas macet bahkan dompet hilang
tidak hanya melalui unggahan foto atau video
saja namun juga melewat fitur instastory
Instagram yang hilang setelah 24jam sejak
diposting.
Jawaban setuju tertinggi kedua ada pada
pernyataan bahwa wargabanua banua media
yang interaktif sebanyak 80% atau 44orang
dari 55 orang responden,pasalnya
wargabanua adalah sebuah akun Instagram
yang berisi berbagai informasi tentang
Kalimantan selatan,karena berbasis pada
media sosial Instagram maka secara tidak
langsung membuat wargabanua interaktif
karena pada Instagram ada fitur komentar dan
like,tidak jarang admin Instagram memuat
caption bertuliskan ‘’yang lebih tahu,silahkan
menambahkan dikolom komentar’’.disusul
dengan jawaban setuju tertinggi ketiga ada
pada pernyataan bahwa insatgram
wargabanua memfasilitasi khalayak untuk
berpartisipasi dalam membagikan informasi
sebanyak 74%. Mengingat Instagram
wargabanua memiliki misi dari masyarakt
untuk masyarakat atau yang akrab ditelinga
adalah citizen journalism yaitu sebuah
informasi yang dibagikan oleh masyarakat
bukan oleh wartawan. Hal ini cukup
tergambar jelas dari akun Instagram
wargabanua yang rata-rata informasinya
didapat dari masyarakat.
Sedangkan dari 14 pertanyaan yang disebar
kepada responden hanya 2 pernyataan yang
memperoleh jawaban tidak setuju yaitu 1,8%
tidak setuju bahwa memfollow Instagram
wargabanua dan 3,6% tidak setuju bahwa
Instagram wargabanua memenuhi kebutuhan
hiburan

Dari 14 pertanyaan pada kuesioner
rata-rata yang menjawab setuju pada setiap
pertnyaan  diatas 50% sedangkan 3
diantaranya lebih dari 70% dari 55 orang
yang menjadi sample sehingga dapat dilihat
bahwa akun Instagram wargabanua efektif
dalam memenuhi kebutuhan informasi
mahasiswa Ilmu Komunikasi UNISKA.

KESIMPULAN
Penelitian yang berjudul ‘’efektivitas akun
Instagram wargabanua terhadap pemenuhan
kebutuhan informasi Mahasiswa Ilmu
Komunikasi UNISKA mengenai seputar
Kalimantan Selatan’’ menghasilkpan
kesimpulan sebagai berikut :
Instagram wargabanua efektif dalam
memenuhi kebutuhan informasi mahsiswa
ilmu komunikasi UNISKA,Pada 14
pernyataan yang telah disebar,jawaban setuju
paling mendominasi pada setiap
pernyataan,pernyataan dengan tingkat setuju
tertinggi yaitu wargabanua memenuhi
kebutuhan informasi harian sebanyak 83%.
Karena Instagram wargabanua yang
berkonsep citizen journalism,sehingga
membuat Instagram wargabanua terus update
dengan informasi yang terjadi di seputar
Kalimantan selatan.
Wargabanua tidak hanya menggunakan fitur
unggah foto dalam membagikan
informasinya namun juga video melalui fitur
Instastory,infromasi yang dibagikan pun
beragam dari kecelakaan lalu lintas,bencana
alam,kebakaran dan juga kadang-kadang
membagikan video ataupun foto yang
mengandung humor sehingga seringkali
memancing follower Instagram wargabanua
untuk berkomentar melalui kolom yang
berada dibawah foto unggahan.
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