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PERSEPSI MAHASISWA TENTANG WEBSITE UNISSULA  

SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI DALAM MEMBANGUN IMAGE  

“ KAMPUS KHAIRA UMMAH “ 
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Abstrak 

Perkembangan teknologi menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk 

mencari  informasi secara instan. Seperti contoh adanya sebuah website yang 

dijadikan sarana komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Tidak terkecuali 

kampus Unissula yang memanfaatkan website sebagai media komunikasi bagi 

mahasiswa salah satunya dengan maksud untuk membangun citra positif sebagai 

kampus Khaira Ummah melalui tampilan, visualisasi, dan konten yang dipersepsi 

secara beragam oleh mahasiswa Unissula. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang 

website Unissula sebagai media komunikasi dalam membangun image kampus 

khaira ummah. Paradigma yang digunakan adalah paradigma Post-positivistik dan 

dengan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori Persepsi 

dan teori pendukung yaitu teori Citra. Sedangkan teknik sampel yang peneliti 

gunakan adalah dengan metode purposive sampling dimana peneliti memilih 

informan yang dianggap paling tahu tentang objek penelitian yaitu mahasiswa 

semester tiga sampai dengan semester sembilan. Data yang digunakan adalah data 

primer yang diambil dari wawancara langsung kepada informan serta data 

sekunder diambil dari sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. 

Analisis data yang digunakan adalah dengan cara Reduksi yaitu dengan memilih 

pokok informasi yang relevan serta dengan cara Penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah mahasiswa Unissula memiliki 

persepsi baik tentang website yang mereka gunakan sebagai sarana komunikasi 

dalam proses pembelajaran baik dari segi tampilan, gambar, warna, dan 

sebagainya yang juga sudah mencerminkan budaya Islami dari kampus Unissula. 

Sedangkan beberapa konten yang diberikan sudah cukup membantu mahasiswa 

dalam memberikan informasi berkaitan dengan akademik di setiap semesternya. 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya ditujukan untuk mahasiswa yang 

sudah aktif dan belum mengarah bagi calon mahasiswa baru atau juga mahasiswa 

yang baru masuk di semester awal. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 

agar dapat mencakup subjek mulai dari mahasiswa baru sampai dengan 

mahasiswa akhir untuk mendapatkan hasil data yang lebih luas lagi. Penelitian ini 

akan dipublikasikan di portal online perpustakaan Fakultas Bahasa dan Ilmu 

Komunikasi Unissula. 
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