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BAB V 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Use and 

gratification untuk variabel media sosial facebook dan sales promotion 

untuk variabel tingkat penjualan sangkar Ukir.  

Berdasarkan data yang didapatkan, peneliti menggunakan teknik 

total sampling. Total sampling ini adalah semua yang menjadi populasi 

dijadikan sampel. Maka sampel data diambil semua untuk dijadikan 

sampel. Populasi berjumlah 67 orang, dan semua kuesioner diberikan 

semua kepada 67 responden untuk mengukur dan mendapatkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

Pada penelitian ini analisis product moment digunakan untuk 

menghitung kuesioner yang dibagikan kepada responden berdasarkan 

jawaban yang mengarah pada penggunaan media sosial facebook terhadap 

tingkat penjualan sangkar ukir di Kabupaten Jepara. 

1. Data Penelitian 

Berikut adalah hasil perolehan berdasarkan dari penyebaran 

kuesioner dengan menggunakan indikator Use and Gtatification dan 

sales promotion : 

 

 



46 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

SS S RG TS STS

0

5

10

15

20

25

30

35

SS S RG TS STS

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 

Diagram Menggunakan Media Sosial Facebook untuk Mencari 

Berita Baru. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 18 orang, jawaban setuju 39 orang, ragu-ragu 6, 

tidak setuju 4, dan sangat tidak setuju 0. 
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Gambar 5.2 

Diagram Menggunakan Fitur-Fitur Facebook untuk Mencari 

Informasi Penting. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan fitur-fitur facebook untuk mencari 

informasi penting adalah 16 orang, jawaban setuju 32 orang, ragu-ragu 

17 orang, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 

Diagram Memainkan Fitur-Fitur yang Ada di Facebook. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 16 orang, jawaban setuju 32 orang, ragu-ragu 17 

orang, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 0. 
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Gambar 5.4 

Diagram Mengomentari Status Orang Lain. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 23, jawaban setuju 30 orang, ragu-ragu 10 orang, 

tidak setuju 4 orang, dan sangat tidak setuju 0. 
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Gambar 5.5 

Diagram Menambah dan Menerima Pertemanan di Facebook 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 16 orang, jawaban setuju 29 orang, ragu-ragu 14 

orang, tidak setuju 7 orang, dan sangat tidak setuju 1 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 

Diagram Mengunggah Foto Profil di Akun Facebook. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 18 orang, jawaban setuju 31 orang, ragu-ragu 10 

orang, tidak setuju 7 orang, dan sangat tidak setuju 1 orang. 
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Gambar 5.7 

Diagram Mengunggah Foto Aktivitas Saya di Facebook 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 14 orang, jawaban setuju 27 orang, ragu-ragu 17 

orang, tidak setuju 8 orang, dan sangat tidak setuju 1 orang. 
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Gambar 5.8 

Diagram Membuat Halaman di Facebook. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 19 orang, jawaban setuju 25 orang, ragu-ragu 15 

orang, tidak setuju 8 orang, dan sangat tidak setuju 0. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9 

Diagram Membuat Status Saat Bermain Facebook 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 12 orang, jawaban setuju 31 orang, ragu-ragu 11 

orang, tidak setuju 11 orang, dan sangat tidak setuju 2 orang. 
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Gambar 5.10 

Diagram Membalas Komentar Orang Lain. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 16 orang, jawaban setuju 25 orang, ragu-ragu 10 

orang, tidak setuju 13 orang, dan sangat tidak setuju 3 orang. 
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Gambar 5.11 

Diagram Mencurahkan Perasaan atau Emosi di Facebook. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 15, jawaban setuju 27 orang, ragu-ragu 13 orang, 

tidak setuju 11 orang, dan sangat tidak setuju 1 orang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12 

Diagram Membuat Produk Baru. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 28, jawaban setuju 32 orang, ragu-ragu 6 orang, 

tidak setuju 1 orang, dan sangat tidak setuju 0. 
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Gambar 5.13 

Diagram Memberikan Potongan Harga kepada Pelanggan. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 39, jawaban setuju 20 orang, ragu-ragu 7 orang, 

tidak setuju 1 orang, dan sangat tidak setuju 0. 
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Gambar 5.14 

Diagram Memberikan Bonus kepada Pelanggan. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 39, jawaban setuju 20 orang, ragu-ragu 7 orang, 

tidak setuju 1 orang, dan sangat tidak setuju 0. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.15 

Diagram Selalu Memposting dan Mengunggah Foto Produk. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 23, jawaban setuju 24 orang, ragu-ragu 15 orang, 

tidak setuju 5 orang, dan sangat tidak setuju 0. 
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Gambar 5.16 

Diagram Membuat Postingan yang Menarik. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 25, jawaban setuju 26 orang, ragu-ragu 11 orang, 

tidak setuju 5 orang, dan sangat tidak setuju 0. 
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Gambar 5.17 

Diagram Selalu Membagikan Postingan. 

Berdasarkan data diagram di atas responden yang menjawab 

sangat setuju menggunakan media sosial facebook untuk mencari 

berita baru adalah 30, jawaban setuju 24 orang, ragu-ragu 18 orang, 

tidak setuju 3 orang, dan sangat tidak setuju 0. 

2. Distribusi Frekuensi 

Distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui apakah 

pernyataan dalam kuesioner sudah terdistribusikan kepada semua 

responden atau tidak. Adapun untuk mengetahui nilai dari distribusi 

frekuensi, maka dapat memerhatikan tabel distribusi frekuensi dari 

kolom total Percent, Valid Percent, dan Cummulative Percent pada 

tabel distribusi frekuensi berjumlah 100, maka dapat dikatakan bahwa 

data sudah terdistribusikan kepada semua responden. 

Dari distribusi frekuensi pada tabel dapat diilustrasikan dengan 

histogram. Pada gambar histogram akan disajikan nilai frekuensi total 

pada distribusi frekuensi. 

Adapun distribusi dari variabel penggunaan media sosial 

facebook dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Total_X 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21 1 1.5 1.5 1.5 

25 1 1.5 1.5 3.0 

29 1 1.5 1.5 4.5 

31 2 3.0 3.0 7.5 

32 4 6.0 6.0 13.4 

33 1 1.5 1.5 14.9 

34 2 3.0 3.0 17.9 

35 5 7.5 7.5 25.4 

36 8 11.9 11.9 37.3 

37 3 4.5 4.5 41.8 

38 9 13.4 13.4 55.2 

39 5 7.5 7.5 62.7 

40 4 6.0 6.0 68.7 

41 1 1.5 1.5 70.1 

42 8 11.9 11.9 82.1 

43 1 1.5 1.5 83.6 

44 5 7.5 7.5 91.0 

45 2 3.0 3.0 94.0 

48 1 1.5 1.5 95.5 
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50 3 4.5 4.5 100.0 

Total 67 100.0 100.0  

 

Tabel 5.1 

Distribusi Frekuensi Penggunaan Media Sosial Facebook (X) 

Berdasarkan data diatas maka dapat diartikan bahwa 

variabel pengguanaan media sosial facebook memiliki nilai 

frekuensi total 67. Adapun nilai pada kolom total Percent, Valid 

Percent, dan Cummulative Percent menunjukkan nilai 100,0, maka 

dapat dikatakan bahwa data valid dengan nilai 100%. 

Adapun lebih jelasnya mengenai distribusi frekuensi dari 

penggunaan media sosial facebook, maka dapat disajikan dalam 

bentuk histogram. 

Berikut ini adalah histogram dari distribusi frekuensi 

penggunaan media sosial sebagai berikut : 
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Gambar 5.18 

Histogram Penggunaan Media Sosial Facebook (X) 

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel penggunaan media sosial facebook memiliki total 

67. Nilai tersebut sama dengan nilai total dari tabel distribusi 

frekuensi penjualan sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut 

sudah valid. 

Adapun distribusi frekuensi dari variabel penjualan sangkar 

ukir dapat dilhat sebagai berikut : 

Total_Y 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17 1 1.5 1.5 1.5 

18 4 6.0 6.0 7.5 

19 1 1.5 1.5 9.0 

20 2 3.0 3.0 11.9 

21 1 1.5 1.5 13.4 

22 3 4.5 4.5 17.9 

23 6 9.0 9.0 26.9 

24 13 19.4 19.4 46.3 

25 4 6.0 6.0 52.2 
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26 1 1.5 1.5 53.7 

27 5 7.5 7.5 61.2 

28 7 10.4 10.4 71.6 

29 8 11.9 11.9 83.6 

30 11 16.4 16.4 100.0 

Total 67 100.0 100.0  

 

Tabel 5.2 

Distribusi Frekuensi Penjualan Sangkar Ukir (Y) 

Berdasarkan data di atas, maka dapat diartikan bahwa 

variabel penjualan sangkar ukir memiliki nilai frekuensi total 67. 

Adapun nilai pada kolom total Percent, Valid Percent, dan 

Cumulative Percent menunjukkan nilai 100,0, maka dapat 

diakatakan bahwa data valid dengan nilai 100%. 

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai distribusi frekuensi 

dari penjualan sangkar ukir, maka dapat disajikan dalam bentuk 

histogram. 

Berikut adalah histogram dari distribusi frekuensi penjualan 

sangkar ukir sebagai berikut : 
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Gambar 5.19 

Histogram Penjualan Sangkar Ukir 

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel penjualan sangkar ukir memiliki nilai total 67. Nilai 

tersebut sama dengan nilai total dari tabel distribusi frekuensi 

penjualan sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut valid. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengecek data penelitian 

berasal dari populasi yang sebenarnya normal atau tidak. Adapun uji 

normalitas pada penelitian ini adalah adalah menggunakan grafik 

normal P-Plot Of Regretion Standardized Residual dan grafik 

histogram dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics 25. 

Data pengambilan keputusan dari uji normalitas untuk 

pengujian menggunakan normal P-Plot Of Regretion Standardized 

Residual dapat dinyatakan normal apabila data yang menyebar 
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disekitar garis diagonal dan data tidak berdistribusi normal apabila data 

menyebar jauh dari arah garis. 

Adapaun pengujian menggunakan grafik histogram, data 

dikatakan normal apabila garis mengikuti arah grafik histogram. 

Sedangkan data dikatakan berdistribusi normal apabila data tidak 

mengikuti grafik histogram. 

Berikut adalah gambar hasil uji normalitas grafik sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.20 

Hasil Uji Normalitas Grafik 

Berdasarkan gambar grafik normal P-Plot Of Redgression 

Standardized Residual tersebut dapat disimpulkan bahwa titik ploting 
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yang terdapat pada gambar selalu mengikuti dan mendekati garis 

diagonalnya. Oleh karena itu, keputusan dalam uji normalitas teknik 

probability plot dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi 

normal. Dengan demikian maka asumsi normalitas untuk nilai residual 

dalam analisis regresi linear sederhana ini dapat terpenuhi. 

Adapun uji normalitas dapat disajikan dalam bentuk histogram 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.21 

Gambar Hasil Uji Normalitas Histogram 

Hasil uji normalitas pada histogram di atas menunjukkan 

bahwa garis kurva normal dan mengikuti arah grafik histogram. Maka 

dapat dikatakan bahwa data yang diteliti berdistribusi normal. 
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4. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antar 

variabel antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Ada dua 

keputusan pengambilan keputusan dalam pengujian linearitas. Dasar 

pengambilan keputusan yang pertama dengan melihat adalah angka 

signifikan deviation from linearity > 0,05, maka terdapat hubungan 

yang linear antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Jika nilai 

signifikan deviation from linearity < 0,05, maka tidak ada hubungan 

yang linear antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

Pengambilan keputusan yang kedua adalah dengan mencari F hitung 

dan F tabel. Jika nilai F hitung < F tabel, maka terdapat hubungan yang 

linear antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Sebaliknya 

jika nilai F hitung > F tabel, maka tidak terdapat pengaruh hubungan 

antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

Berikut adalah tabel hasil uji lineiaritas : 

ANOVA Tabel 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Tingkat 

Penjualan * 

Media Sosial 

Facebook 

Between 

Groups 

(Combined) 306.931 19 16.154 1.27

9 

.242 

Linearity 136.907 1 136.907 10.8

42 

.002 
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Deviation 

from 

Linearity 

170.024 18 9.446 .748 .745 

Within Groups 593.517 47 12.628   

Total 900.448 66    

 

Tabel 5.3 

Tabel Hasil Uji Linearitas 

Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai sig, deviation 

from linearity sebesar 0,745 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan linear antara media sosial facebook dengan 

penjualan. 

Berdasarkan data tabel di atas sudah diketahui nilai F hitung 

adalah sebesar 0,748. Adapun  untuk mencari F tabel maka dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Rumus F tabel  

df1 = k-1 

df2 = n-k 

Keterangan k = jumlah variabel bebas (X) dan variabel (Y) 

   n = jumlah responden 

Diketahui k = 2 

  n = 67 

df1 = 2-1 = 1 
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df2 = 67-2 = 65 

Hasil dari perhitungan yang didapatkan angka 1 dan 65. Angka 

tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui nilai F tabel. 

Adapun untuk mengetahui nilai dari F tabel, maka dapat 

melihat gambar F tabel statistics berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.22 

Gambar F Tabel 
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Berdasarkan gambar tersebut, maka F tabel dapat dicari di 

kolom 1 baris ke 65 yang memiliki nilai 3,99. Jadi, sesuai dengan 

pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa linearitas adalah 

signifikan, karena F hitung < F tabel dimana F hitung = 0,748 

sedangkan F tabel = 3,99. 

5. Uji Korelasi Product Moment 

Uji korelasi product moment digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antar variabel. Adapun untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antar interval maka dapat melihat nilai pearson 

correlation. Nilai korelasi berkisar antara 1 sampai -1, apabila nilai 

mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin 

kuat. Sebaliknya jika nilai mendekati 0 berarti hubungan antara vdua 

variabel semakin lemah. 

Berikut ini adalah tabel uji korelasi product moment : 

Correlations 

 

Media Sosial 

Facebook 

Tingkat 

Penjualan 

Media Sosial 

Facebook 

Pearson 

Correlation 

1 .390
**

 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 67 67 
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Tingkat Penjualan Pearson 

Correlation 

.390
**

 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 67 67 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabel 5.4 

Tabel Uji Korelasi Product Moment 

Nilai pada pearson correlation pada tabel tersebut adalah 

0,390 dengan koefisien korelasi product moment sebesar 0,001. 

Dengan nilai sebesar 0,390 maka mendekati 0. Hal ini menunjukkan 

adanya keeratan hubungan antara variabel media sosial facebook 

terhadap variabel penjualan. Namun karena nilai tersebut mendekati 0, 

maka keeratan dari kedua variabel tersebut lemah. 

Jadi, korelasi antara variabel pengaruh media sosial facebook 

terhadap tingkat penjualan dinyatakan positif dan hubungannya 

searah. 

B. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah untuk menguji hipotesis yang peneliti 

ajukan, yaitu dengan melihat apakah (Ha) yang diajukan diterima atau 

ditolak. Berdasarkan nilai signifikani < probabilitas 0,05, maka ada 
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pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) berarti hipotesis 

diterima (Ha). Adapun hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ha : Terdapat pengaruh media sosial media sosial facebook 

terhadap tingkat penjualan sangkar ukir di Kabupaten Jepara. 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi dengan program IBM SPSS Statistics 25. 

Berikut ini adalah tabel hasil uji hipotesis : 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.171 3.035  4.999 .000 

Media Sosial 

Facebook 

.268 .079 .390 3.414 .001 

a. Dependent Variabel: Tingkat Penjualan 

 

Tabel 5.5 

Gambar Tabel Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan tabel tersebut ditemukan nilai signifikan (Sig) variabel 

pengaruh media sosial facebook (X) adalah sebesar 0,001 < probabilitas 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Artinya ada 
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pengaruh media sosial facebook (X) terhadap tingkat penjualan sangkar 

ukir di Kabupaten Jepara (Y). 

Adapun untuk mencari t tabel maka dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

df = n-k 

Keterangan n = sampel 

  k = banyaknya variabel bebas dan variabel terikat 

Diketahui  n = 67 

  K = 2 

df = 67 – 2 = 65 

Jadi nilai df adalah 65 dengan taraf signifikansi dalam pengujian 

uji t 5% atau 0,025. 

Adapun lebih jelasnya dapat melihat tabel nilai t tabel berikut ini : 
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Gambar 5.23 

T tabel 

Berdasarkan tabel t di atas, maka t tabel dapat di cari pada kolom 

5% atau 0,025 baris ke-65 yang memiliki 1,99714. Adapun t hitung dapat 

dilihat pada bagian media sosial facebook kolom t tabel uji hipotesis. Nilai 
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dari uji t adalah 3,414. Jadi, sesuai dengan pengambilan keputusan apabila 

nilai t hitung > t tabel dimana 3,414 > 1,99714, maka dapat disimpulkan 

bahwa ha diterima, artinya ada pengaruh media sosial facebook terhadap 

tingkat penjualan sangkar ukir di Kabupaten Jepara. 

Adapun dalam mengetahui berapa presentase dari pengaruh media 

sosial facebook terhadap tinngkat penjualan sangkar ukir di Kabupaten 

Jepara adalah dengan melakukan uji koefisien determinasi. 

Nilai dari uji koefisien determinasi dapat diketahui dengan melihat 

kolom R Square pada tabel berikut : 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .390
a
 .152 .139 3.42736 

a. Predictors: (Constant), Media Sosial Facebook 

b. Dependent Variabel: Tingkat Penjualan 

 

Tabel 5.6 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kolom R Square 

diperoleh nilai sebesar 0,152 atau 15,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 

media sosial facebook berpengaruh terhadap tingkat penjualan sebesar 
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15,2%, sedangkan 84,8% berasal dari variabel-variabel lain yang tidak 

diteliti pada penelitian ini. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya pengaruh media 

sosial facebook terhadap tingkat penjualan sangkar ukir di Kabupaten 

Jepara. Untuk mendapatkan hasil data dalam membuktikan adanya 

pengaruh atau tidak, peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden 

yang berisi tentang pernyataan yang diperloeh dari indikator. Indikator 

didapatkan dari teori yang digunakan oleh peneliti yaitu use and 

gratification untuk variabel media sosial facebook dan sales promotion 

untuk variabel tingkat penjualan. 

Teori use and gratification merupakan salah satu teori komunikasi 

massa. Teori  ini mengatakan bahwa pengguna media sosial memainkan 

peran aktif facebook dalam proses komunikasi untuk memilih dan 

menggunakan sumber media yang paling baik dalam memenuhi 

kebutuhannya. Artinya, teori use and gratification mengasumsikan bahwa 

pengguna media sosial mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan 

kebutuhannya. Dalam menggunakan media sosial facebook diharapakan 

aktif pengguna memainkan aktif facebook demi kebutuhan dan 

kepuasannya. 

Pada teori kedua yaitu sales promotion menjelaskan tentang 

bagaimana promosi penjualan untuk meningkatkan penjualan produknya. 
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Hal ini proses promosi yang ditekan adalah untuk meningkatkan penjualan 

dengan cara memberikan sampel, diskon, bonus dan promosi. 

Hasil uji korelasi menggunakan korelasi product moment dengan 

sampel 67 orang di Kabupaten Jepara menunjukkan perolehan koefisien 

dengan korelasi 0,390 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Data 

analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh media sosial 

facebook terhadap tingkat penjualan sangkar ukir di Kabupaten Jepara. 

Perolehan koefisien korelasi sebesar 0,390 ini menunjukkan bahwa angka 

mendekati angka 0, sehingga menyebabkan keeratan diantara dua variabel 

tersebut lemah. 

Hasil dari uji hipotesis ditemukan nilai signifikansi (Sig) variabel 

penggunaan media sosial facebook (X) adalah sebesar 0,001. Hal ini 

berarti 0,001 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. 

Artinya ada pengaruh media sosial facebook (X) terhadap tingkat 

penjualan sangkar ukir (Y). 

Penggunaan media sosial facebook dari awal tahun 2018 sampai 

dengan 2019 terus mengalami peningkatan yang besar. Jumlah naik 20 

juta pengguna dari tahun 2018 sampai 2019. Semua pengrajin sekaligus 

penjual sangkar ukir dan penjualnya saja menggunakan media sosial 

facebook, karena di anggap lebih cepat dan mudah. Hal ini dapat 

disimpulkan media sosial facebook sangat di manfaatkan oleh para 

pengrajin dan penjual sangkar ukir untuk memenuhi kebutuhannya dalam 

meningkatkan penjualan. 
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Dengan cepat dan mudahnya menggunakan media sosial facebook 

dalam berkomunikasi, para pengrajin dan penjual sangkar ukir 

memanfaatkan media ini untuk meningkatkan penjualan sangkar ukir yang 

diproduksi. Kemudahan dalam memposting dan menyebarkan informasi 

yang luas tanpa ada jarak dan waktu sangat cocok digunakan untuk 

menjual produk di media sosial, dengan harapan adanya tingkat penjualan. 

Media sosial facebook ini bisa diakses kapan dan dimana saja 

karena bisa terhubung selama 24 jam dengan adanya koneksi internet. 

Perkembangan facebook ini terus diperbaharui, banyak fitur-fitur yang 

disediakan oleh pihak facebook dalam memanfaatkan untuk 

berkomunikasi dan mencari informasi berita baru.  

Di Kabupaten Jepara, tepatnya para pengrajin dan penjual sangkar 

ukir memilih media sosial facebook yang menjadi alat untuk berbisnis 

menjual produk sangkar ukir. Dengan harapan memasarkan melalui media 

sosial facebook adalah dalam peningkatan penjualan yang diperoleh. 

Selain itu, dalam promosi penjualan melalui media sosial facebook 

ada beberapa yang harus diperhatikan. Facebook digunakan dalam 

promosi dengan harapan peningkatan penjualan. Yang harus diperhatikan 

adalah dalam memposting atau mempromosikan melalui media sosial 

facebook. Dengan membagikan postingan, menarik perhatian pembeli 

serta gambar foto yang di unggah harus menarik.  

Ketika sudah memperhatikan hal-hal penting dalam promosi 

penjualan melalui media sosial facebook. Seorang pengrajin dan penjual 
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harus mempertahankan dan selalu meningkatkan penjualannya. Dengan 

memberikan sampel, diskon, bonus dan promosi akan membantu untuk 

menstabilkan peningkatan penjualan tersebut. 

Hal-hal tersebut akan dirasakan para pembeli jika kita memberikan 

suatu jaminan atau kepercayaan. Secara otomatis apa yang dipromosikan 

melalui media sosial facebook sangat membantu dalam peningkatan 

penjualan para pengrajin dan penjual.  

Dari hasil uraian di atas dapat kita ketahui bahwa teori use and 

gratification (kebutuhan dan kepuasan) dan sales promotion ini dapat 

membuktikan bahwa pengaruh media sosial facebook sangat 

mempengaruhi tingkat penjualan sangkar ukir di Kabupaten Jepara. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti mengalami beberapa hambatan dalam 

proses penelitian, hambatan-hambatan tersebut adalah : 

Keterbatasan waktu sangat menjadi peranan penuh dalam proses 

penelitian ini. Waktu yang diberikan cukup untuk mengadakan penelitian. 

Namun peneliti berusaha untuk membagi waktu sebaik mungkin dalam 

melaksanakan penelitian ini. 

Keterbatasan literature, peneliti mengalami beberapa kesulitan 

dalam pengumpulan literature untuk mendukung teori penelitian. Dalam 

menunjang data penelitian peneliti berupaya mengambil referensi selain 

dari buku dari jurnal maupun internet. 

 


