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ANALISA NEW MEDIA HABIT (LAMANYA AKUN) 
 

Oleh  

Seto Herwandito, S.Pd., M.M., M.I.Kom 

 
KEPEMILIKAN EMAIL dan LAMANYA 

Kepemilikan Responden Terhadap Akun Email

103 28.1 28.1 28.1
264 71.9 71.9 100.0
367 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah responden yang terkait dengan kepemilikan akun email adalah sebanyak 367 orang. Dari 367 orang tersebut 264 orang menjawab ya memiliki akun email, sedangkan yang tidak memiliki akun email sebanyak 103 orang. Jika dilihat dalan persen maka yang memiliki akun 
email adalah sebanyak 71,9 % dan yang tidak memiliki akun adalah sebanyak 28,1%. Hal ini menunjukkan bahwa dari remaja yang ada di kota Salatiga kebanyakan dari mereka (responden) memiliki akun email.  Jika dikaitkan dengan lamanya responden memiliki akun email maka dapat dianalisa sebagai berikut: Dari total 367 responden, 100 orang menjawab tidak ada jawaban, yang memiliki akun email kurang dari 1 tahun sebanyak 65 responden. Sedangkan yang memiliki akun email antara 1-3 
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tahun sebanyak 103 responden dan lebih dari 3 tahun sebanyak 99 reponden. Apabila dimasukkan ke dalan persen maka responden yang tidak ada jawaban sebesar 27,2%, yang kurang dari 1 tahun sebesar 17,7%, antara 1-3 tahun sebesar 28,1% dan lebih dari 3 tahun sebesar 27%. Yang paling besar atau paling banyak dari responden yang memiliki akun email ada pada 1-3 tahun. Hal ini berarti kebanyakan dari mereka (103 responden) sudah lama memiliki akun email (antara 1-3 tahun). Atau dengan kata lain mereka sudah tahu dan mengerti mengenai apa itu akun email dan bagaimana cara menggunakannya. Sedangkan yang laing sedikit (65 responden) memiliki akun email kurang dari 1 tahun, berarti email atau akun email bagi mereka merupakan hal yang baru (newbie), sehingga kemungkinan mereka mengerti dan paham mengenai akun 
email mungkin masih dalam tahap penjajagan atau pengenalan. 

Lama Responden Memiliki Akun Email

100 27.2 27.2 27.2
65 17.7 17.7 45.0

103 28.1 28.1 73.0
99 27.0 27.0 100.0

367 100.0 100.0

Tidak Ada Jawaban
Kurang Dari 1 Tahun
1-3 Tahun
Lebih Dari 3 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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KEPEMILIKAN BLOG dan LAMANYA 

Kepemilikan Responden Terhadap Akun Blog

207 56.4 56.4 56.4
160 43.6 43.6 100.0
367 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 Untuk akun blog, dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah responden yang terkait dengan kepemilikan akun blog adalah 367 orang, 207 orang menjawab tidak memiliki akun blog, sedangkan yang memiliki akun blog sebanyak 160 orang. Jika dilihat dalan persen maka yang memiliki akun 
blog adalah sebanyak 43,6 % dan yang tidak memiliki akun adalah sebanyak 56,4%. Hal ini menunjukkan bahwa dari remaja yang ada di Kota Salatiga kebanyakan dari mereka (responden) tidak memiliki akun blog. Jika dikaitkan dengan lamanya responden memiliki akun blog maka dapat dianalisa sebagai berikut: Dari total 367 responden, 205 orang menjawab tidak ada jawaban, yang memiliki akun blog kurang dari 1 tahun sebanyak 56 responden. Sedangkan yang memiliki akun blog antara 1-3 tahun sebanyak 85 responden dan lebih dari 3 tahun sebanyak 21 reponden. Apabila dimasukkan ke dalam persen maka responden yang tidak ada jawaban sebesar 55,9%, yang kurang dari 1 tahun sebesar 15,3%, antara 1-3 tahun sebesar 23,2% dan lebih dari 3 tahun sebesar 5,7%. Hal ini berarti kebanyakan dari mereka (205 responden) tidak memiliki jawaban yang 
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pasti mengenai lamanya mereka memiliki akun blog. Sedangkan yang paling lama memiliki akun blog ada pada 1-3 tahun. Dan yang memiliki akun blog lebih dari 3 tahun menempati urutan paling rendah sebanyak 21 responden. Dari data tersebut ada 3 analisa apabila blog dikaitkan dengan lama responden memiliki akun, yaitu karena banyak dari mereka tidak ada jawaban mengenai lama nya memiliki akun, maka bisa jadi blog tidak begitu populer di responden, responden tidak gemar menulis dan menggunggah di internet atau ketidaktahuan responden mengenai apa itu blog. 
 Lama Responden Memiliki Akun Blog

205 55.9 55.9 55.9
56 15.3 15.3 71.1
85 23.2 23.2 94.3
21 5.7 5.7 100.0

367 100.0 100.0

Tidak Ada Jawaban
Kurang Dari 1 Tahun
1-3 Tahun
Lebih Dari 3 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

  
KEPEMILIKAN FACEBOOK dan LAMANYA 

Kepemilikan Responden Terhadap Akun Facebook

1 .3 .3 .3
64 17.4 17.4 17.7

302 82.3 82.3 100.0
367 100.0 100.0

Tidak Ada Jawaban
Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

  Untuk akun facebook, dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah responden yang terkait dengan kepemilikan akun facebook adalah 367 orang, 1 orang menjawab tidak ada jawaban, sedangkan yang memiliki akun 
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facebook sebanyak 302 orang dan yang tidak memiliki akun 
facebook sebanyak 64 orang. Jika dilihat dalan persen maka yang memiliki akun 
facebook adalah sebanyak 82,3 % dan yang tidak memiliki akun adalah sebanyak 17,4%. Hal ini menunjukkan bahwa dari remaja yang ada di kota Salatiga kebanyakan dari mereka (responden) memiliki akun facebook. Jika dikaitkan dengan lamanya responden yang memiliki akun facebook maka dapat dianalisa sebagai berikut: Dari total 367 responden, 65 orang menjawab tidak ada jawaban, yang memiliki akun facebook kurang dari 1 tahun sebanyak 44 responden. Sedangkan yang memiliki akun facebook antara 1-3 tahun sebanyak 129 responden dan lebih dari 3 tahun sebanyak 129 reponden. Apabila dimasukkan ke dalam persen maka responden yang tidak ada jawaban sebesar 17,7%, yang kurang dari 1 tahun sebesar 12%, antara 1-3 tahun sebesar 35,1% dan lebih dari 3 tahun sebesar 35,1%. Hal ini berarti kebanyakan dari mereka memiliki akun facebook antara 1 tahun hingga lebih dari 3 tahun (persentase yang sama). Sedangkan yang paling sedikit dalam kepemilikan akun facebook adalah pada kurang dari 1 tahun. Dari data tersebut apabila facebook dikaitkan dengan lama responden memiliki akun, akan terlihat bahwa kebanyakan dari mereka memiliki akun facebook dan bisa dibilang tergolong bukan newbie atau pemain baru akan tetai mereka sudah mengenal facebook sebagai media sosial mulai 
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dari 1 tahun hingga lebih dari 3 tahun. Artinya bahwa mereka sudah paham dan mengerti mengenai facebook dan merupakan pemain lama atau sudah familiar dengan 
facebook. 

Lama Responden Memiliki Akun Facebook

65 17.7 17.7 17.7
44 12.0 12.0 29.7

129 35.1 35.1 64.9
129 35.1 35.1 100.0
367 100.0 100.0

Tidak Ada Jawaban
Kurang Dari 1 Tahun
1-3 Tahun
Lebih Dari 3 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 

KEPEMILIKAN TWITTER dan LAMANYA 

Kepemilikan Responden Terhadap Akun Twitter

150 40.9 40.9 40.9
217 59.1 59.1 100.0
367 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Lama Responden Memiliki Akun Twitter

145 39.5 39.5 39.5
71 19.3 19.3 58.9
95 25.9 25.9 84.7
56 15.3 15.3 100.0

367 100.0 100.0

Tidak Ada Jawaban
Kurang Dari 1 Tahun
1-3 Tahun
Lebih Dari 3 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

  Untuk akun twitter, dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah responden yang terkait dengan kepemilikan akun twitter adalah 367 orang, 150 orang menjawab tidak memiliki akun twitter dan 217 orang 



33 
 

menjawab memiliki akun twitter. Hal ini berarti responden remaja di Kota Salatiga, hampir semuanya memiliki akun 
twitter. Jika dilihat dalan persen maka yang memiliki akun 
twitter adalah sebanyak 59,1 % dan yang tidak memiliki akun adalah sebanyak 40,9%. Jika dikaitkan dengan lamanya responden yang memiliki akun twitter maka dapat dianalisa sebagai berikut: Dari total 367 responden, 145 orang menjawab tidak ada jawaban, yang memiliki akun twitter kurang dari 1 tahun sebanyak 71 responden. Sedangkan yang memiliki akun 
twitter antara 1-3 tahun sebanyak 95 responden dan lebih dari 3 tahun sebanyak 56 reponden. Apabila dimasukkan ke dalam persen maka responden yang tidak ada jawaban sebesar 39,5%, yang kurang dari 1 tahun sebesar 19,3%, antara 1-3 tahun sebesar 25,9% dan lebih dari 3 tahun sebesar 15,3%. Hal ini berarti kebanyakan dari mereka tidak ada jawaban mengenai kepemilikan akun 
twitter. Sedangkan yang paling sedikit dari kepemilikan akun 
twitter adalah lebih dari 3 tahun. Dari data tersebut apabila twitter dikaitkan dengan lama responden memiliki akun, akan terlihat bahwa yang paling banyak untuk lama/ tahun nya adalah 1 hingga 3 tahun, sedangkan yang paling sedikit adalah yang berada di lebih dari 3 tahun.    
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LAMA MEMILIKI AKUN KASKUS 

Lama Responden Memiliki Akun Kaskus

289 78.7 78.7 78.7
47 12.8 12.8 91.6
20 5.4 5.4 97.0
11 3.0 3.0 100.0

367 100.0 100.0

Tidak Ada Jawaban
Kurang Dari 1 Tahun
1-3 Tahun
Lebih Dari 3 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 Untuk lamanya responden yang memiliki akun kaskus maka dapat dianalisa sebagai berikut: Dari total 367 responden, 289 orang menjawab tidak ada jawaban, yang memiliki akun kaskus kurang dari 1 tahun sebanyak 47 responden. Sedangkan yang memiliki akun kaskus antara 1-3 tahun sebanyak 20 responden dan lebih dari 3 tahun sebanyak 11 reponden. Apabila dimasukkan ke dalam persen maka responden yang tidak ada jawaban sebesar 78,7%, yang kurang dari 1 tahun sebesar 12,8%, antara 1-3 tahun sebesar 5,4% dan lebih dari 3 tahun sebesar 3%. Hal ini berarti kebanyakan dari mereka atau yang paling banyak adalah yang memilih tidak ada jawaban mengenai kepemilikan akun kaskus. Sedangkan yang paling sedikit dari kepemilikan akun kaskus adalah lebih dari 3 tahun. Besar kemungkinan bahwa kebanyakan dari mereka (yang memilih tidak ada jawaban) adalah yang tidak suka mengenai kaskus atau yang tidak paham mengenai kaskus. 
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LAMA  MEMILIKI AKUN PLURK 

Lama Responden Memiliki Akun Pluruk

311 84.7 84.7 84.7
48 13.1 13.1 97.8
4 1.1 1.1 98.9
4 1.1 1.1 100.0

367 100.0 100.0

Tidak Ada Jawaban
Kurang Dari 1 Tahun
1-3 Tahun
Lebih Dari 3 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 Untuk lamanya responden yang memiliki akun pluruk maka dapat dianalisa sebagai berikut: Dari total 367 responden, 311 orang menjawab tidak ada jawaban, yang memiliki akun pluruk kurang dari 1 tahun sebanyak 48 responden. Sedangkan yang memiliki akun pluruk antara 1-3 tahun sebanyak 4 responden dan lebih dari 3 tahun sebanyak 4 reponden. Apabila dimasukkan ke dalam persen maka responden yang tidak ada jawaban sebesar 84,7%, yang kurang dari 1 tahun sebesar 13,1%, antara 1-3 tahun sebesar 1,1% dan lebih dari 3 tahun sebesar 1,1%. Hal ini berarti kebanyakan dari mereka atau yang paling banyak adalah yang memilih tidak ada jawaban mengenai kepemilikan akun pluruk. Sedangkan yang paling sedikit dari kepemilikan akun pluruk adalah antara 1 hingga 3 tahun dan lebih dari 3 tahun. Besar kemungkinan bahwa kebanyakan dari mereka (yang memilih tidak ada jawaban) adalah yang tidak suka mengenai pluruk atau yang tidak paham mengenai pluruk.   
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LAMA MEMILIKI AKUN THUMBLR 

Lama Responden Memiliki Akun Thumblr

298 81.2 81.2 81.2
63 17.2 17.2 98.4

1 .3 .3 98.6
5 1.4 1.4 100.0

367 100.0 100.0

Tidak Ada Jawaban
Kurang Dari 1 Tahun
1-3 Tahun
Lebih Dari 3 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 Untuk lamanya responden yang memiliki akun 
thumblr maka dapat dianalisa sebagai berikut: Dari total 367 responden, 298 orang menjawab tidak ada jawaban, yang memiliki akun thumblr kurang dari 1 tahun sebanyak 63 responden. Sedangkan yang memiliki akun thumblr antara 1-3 tahun sebanyak 1 responden dan lebih dari 3 tahun sebanyak 5 reponden. Apabila dimasukkan ke dalam persen maka responden yang tidak ada jawaban sebesar 81,2%, yang kurang dari 1 tahun sebesar 17,2%, antara 1-3 tahun sebesar 0,3% dan lebih dari 3 tahun sebesar 1,4%. Hal ini berarti kebanyakan dari mereka atau yang paling banyak adalah yang memilih tidak ada jawaban mengenai kepemilikan akun thumblr. Sedangkan yang paling sedikit dari kepemilikan akun thumblr adalah antara 1 hingga 3 tahun dan lebih dari 3 tahun. Besar kemungkinan bahwa kebanyakan dari mereka (yang memilih tidak ada jawaban) adalah yang tidak suka mengenai thumblr atau yang tidak paham mengenai thumblr.  
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LAMA MEMILIKI AKUN LINKEDIN 

Lama Responden Memiliki Akun Linkedln

301 82.0 82.0 82.0
63 17.2 17.2 99.2

2 .5 .5 99.7
1 .3 .3 100.0

367 100.0 100.0

Tidak Ada Jawaban
Kurang Dari 1 Tahun
1-3 Tahun
Lebih Dari 3 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 Untuk lamanya responden yang memiliki akun linkedin maka dapat dianalisa sebagai berikut: Dari total 367 responden, 301 orang menjawab tidak ada jawaban, yang memiliki akun linkedin kurang dari 1 tahun sebanyak 63 responden. Sedangkan yang memiliki akun linkedin antara 1-3 tahun sebanyak 2 responden dan lebih dari 3 tahun sebanyak 1 reponden. Apabila dimasukkan ke dalam persen maka responden yang tidak ada jawaban sebesar 82%, yang kurang dari 1 tahun sebesar 17,2%, antara 1-3 tahun sebesar 0,5% dan lebih dari 3 tahun sebesar 0,3%. Hal ini berarti kebanyakan dari mereka atau yang paling banyak adalah yang memilih tidak ada jawaban mengenai kepemilikan akun linkedin. Sedangkan yang paling sedikit dari kepemilikan akun linkedin adalah lebih dari 3 tahun. Besar kemungkinan bahwa kebanyakan dari mereka (yang memilih tidak ada jawaban) adalah yang tidak suka mengenai linkedin atau yang tidak paham mengenai linkedin.   



38 
 

LAMA MEMILIKI AKUN KOPROL 

Lama Responden Memiliki Akun Koprol

318 86.6 86.6 86.6
34 9.3 9.3 95.9
15 4.1 4.1 100.0

367 100.0 100.0

Tidak Ada Jawaban
Kurang Dari 1 Tahun
1-3 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 Untuk lamanya responden yang memiliki akun koprol maka dapat dianalisa sebagai berikut: Dari total 367 responden, 318 orang menjawab tidak ada jawaban, yang memiliki akun koprol kurang dari 1 tahun sebanyak 34 responden. Sedangkan yang memiliki akun koprol antara 1-3 tahun sebanyak 15 responden dan yang lebih lebih dari 3 tahun tidak ada. Apabila dimasukkan ke dalam persen maka responden yang tidak ada jawaban sebesar 86,6%, yang kurang dari 1 tahun sebesar 9,3%, antara 1-3 tahun sebesar 4,1%. Hal ini berarti kebanyakan dari mereka atau yang paling banyak adalah yang memilih tidak ada jawaban mengenai kepemilikan akun koprol. Sedangkan yang paling sedikit dari kepemilikan akun koprol adalah antara 1 hingga 3 tahun, tidak ada responden yang memiliki akun koprol lebih dari 3 tahun.. Besar kemungkinan bahwa kebanyakan dari mereka (yang memilih tidak ada jawaban) adalah yang tidak suka mengenai koprol atau yang tidak paham mengenai koprol atau akun ini tergolong baru masuk di kalangan remaja.  
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LAMA MEMILIKI KESEMBILAN AKUN YANG ADA 

Lama Responden Memiliki Akun Selain Kesembilan Akun Yang Ada

284 77.4 77.4 77.4
32 8.7 8.7 86.1
34 9.3 9.3 95.4
17 4.6 4.6 100.0

367 100.0 100.0

Tidak Ada Jawaban
Kurang Dari 1 Tahun
1-3 Tahun
Lebih Dari 3 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 Untuk lamanya responden yang memiliki kesembilan akun tersebut maka dapat dianalisa sebagai berikut: Dari total 367 responden, 284 orang menjawab tidak ada jawaban, yang memiliki kesembilan akun koprol kurang dari 1 tahun sebanyak 32 responden. Sedangkan yang memiliki kesembilan akun antara 1-3 tahun sebanyak 34 responden dan yang memiliki kesembilan akun lebih dari 3 tahun ada 17 responden. Apabila dimasukkan ke dalam persen maka responden yang tidak ada jawaban sebesar 77,4%, yang kurang dari 1 tahun sebesar 8,7%, antara 1-3 tahun sebesar 9,3% dan yang memiliki kesembilan akun lebih dari 3 tahun adalah 4,6%. Hal ini berarti kebanyakan dari mereka atau yang paling banyak adalah yang memilih tidak ada jawaban mengenai kepemilikan mengenai kesembilan akun tersebut. Sedangkan yang paling sedikit dari kepemilikan akun koprol adalah lebih dari 3 tahun. Kurang dari 1 tahun dan antara 1 hingga 3 tahun hampir sama.  Besar kemungkinan bahwa kebanyakan dari mereka (yang memilih tidak ada jawaban) adalah yang tidak suka 
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mengenai kesembilan akun tersebut atau yang tidak paham mengenai kesembilan akun atau kesembilan akun tersebut tergolong baru masuk di kalangan remaja.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




