
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat ketertarikan seseorang atas sebuah informasi sangat tinggi 

seiringan dengan berkembangnya bidang teknologi informasi yang telah banyak 

memberikan perubahan serta berpengaruh juga terhadap bidang pendidikan 

tepatnya dalam proses pembelajaran (Bayquni, Kurniasih, & Anwar, 2015). 

Penggunaan media sosial oleh banyak orang memiliki tujuan yang berbeda-beda 

yaitu untuk kesenangan, komunikasi, informasi, dan transaksi. Media sosial saat 

ini sedang marak digunakan dalam membantu penyebaran sebuah informasi, 

mudah dan tingkat fleksibilitas menjadi kata kunci mengapa orang memilih media 

sosial sebagai media dalam penyebaran sebuah informasi (Bayquni et al., 2015). 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menambah 

pengetahuan seseorang, orang dapat berinteraksi dengan siapa saja, dan membuat 

jaringan bisnis yang tanpa batasan waktu dan ruang. Perkembangan teknologi 

dalam bidang informasi khususnya situs web atau chating membuat dunia 

semakin dengan mudah untuk dijangkau, akan tetapi seiringan perkembangan 

yang sangat pesat tersebut juga memiliki impak positif dan negatif terhadap 

pengguna dan sekitarnya, bergantung terhadap pemanfaatan kemajuan teknologi 

informasi tersebut (Anggreini, Nasir, & Noor, 2016) 

Orang-orang membutuhkan informasi untuk menunjang aktivitas 

keseharian mereka termasuk didalam bidang pendidikan. Seseorang pasti 

melakukan seagala upaya agar bisa mendapatkan informasi yang diperlukan 

secepat mungkin. Teknologi informasi semakin berkembang dari masa kemasa 
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apalagi sejak internet berkembang serta mudah untuk mengakses internet sehingga 

mengubah gaya hidup manusia (Widayanti, Y., & Santoso, 2018). Masyarakat 

dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan hanya melalui telepon 

genggam yang mereka miliki. Perkembangan ini diikuti dengan banyaknya 

penggunaan media sosial yang membantu penyebaran sebuah informasi secara 

cepat terutama dalam bidang pendidikan, beberapa informasi-informasi 

pendidikan yang dibagikan melalui media sosial adalah informasi lomba, 

informasi beasiswa, dan informasi kegiatan kemahasiswaan (Bayquni et al., 

2015).  

Media sosial merupakan salah satu sarana efektif dan efesien dalam 

penyampaian suatu informasi kepada pihak lain. Media ini memungkinkan setiap 

orang dapat berinteraksi maupun bersosialisasi dan berkomunikasi tanpa terhalang 

oleh jarak dan waktu, sehingga kapanpun dan dimanapun orang tersebut dapat 

terhubung melalui media sosial. Selain itu, media sosial juga memberikan ruang 

bagi setiap orang yang ingin ikut serta dalam memberikan andil secara transparan, 

memberikan masukan dan kritik, dan juga dapat membagikan informasi dengan 

kurun waktu yang cepat dan berada dimanapun (Rahadi, 2017). 

Banyaknya media sosial yang muncul disebabkan oleh berkembangnya 

teknologi internet yang memudahkan khalayak dalam berinteraksi. Komunikasi 

yang biasanya dilakukan secara tatap muka melalui media sosial sekarang dapat 

dilakukan dimanapun kapanpun dan tanpa ada batasan. Pemanfaatan media sosial 

sebagai media komunikasi dapat disalahgunakan dengan menyebarkan berita-

berita hoax sehingga pengguna media sosial harus bisa menyaring informasi-

informasi yang diterima sebelum diteruskan atau disebarluaskan. Akan tetapi, 
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penggunaan media sosial juga sangat menguntungkan dan mempermudah 

seseorang dalam penyebaran informasi pendidikan, promosi, dan publikasi 

kegiatan (Nugraha, Sudarajat, & Putri, 2015). 

Penyampaian informasi yang efektif sangat berperan penting dikalangan 

mahasiswa apalagi jika berhubungan dengan informasi pendidikan, kegiatan 

kemahasiswaan, dan kegiatan lomba mahasiswa. Proses penyampaian informasi 

yang efektif tersebut dipengaruhi oleh media atau sarana yang kita gunakan. 

Karena itulah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas media sosial sebagai 

sarana penyampaian informasi di kalangan mahasiswa sangatlah penting 

(Nasrullah, 2017). 

Universitas Internasional Batam (UIB) adalah instansi pendidikan tinggi 

yang terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Biro Pengembangan 

Kemahasiswaan dan Alumni (BPKA) merupakan wadah bagi mahasiswa dan 

alumni. BPKA sering menggunakan media sosial sebagai media penyebaran 

informasi pendidikan, kegiatan mahasiswa ataupun informasi lomba kepada 

mahasiswa. Oleh karena itu, sesuai dengan paparan yang telah dijelaskan diatas, 

penulis berniat melakukan riset topik skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas 

Penyebaran Informasi Pendidikan Kepada Mahasiswa Universitas 

Internasional Batam Melalui Media Sosial”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Agar mendapatkan hasil dari analisa keefektifan penyebaran informasi 

pendidikan ini, maka perlu dibuat rumusan masalah kedalam bentuk formula yang 

tersusun secara sistematis. Sebagai berikut ini: 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media sosial 

terhadap efektivitas penyampaian informasi pendidikan dikalangan 

mahasiswa Universitas Internasional Batam? 

2. Apakah faktor yang paling mempengaruhi penggunaan media social 

terhadap efektivitas penyampaian informasi pendidikan mahasiswa 

Universitas Internasional Batam? 

3. Apakah dimensi yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap 

efektivitas penyampaian informasi pendidikan mahasiswa Universitas 

Internasional Batam?  

4. Bagaimana cara dalam meningkatkan penyampaian informasi 

pendidikan melalui media sosial di kalangan mahasiswa Universitas 

Internasional Batam? 

1.3 Batasan Masalah 

Pada riset ini penulis membuat batasan ruang lingkup dari masalah yang 

mau diteliti, Batasan masalah dalam riset ini yaitu: 

1. Jenis riset ini adalah riset deskriptif, yaitu dengan memaparkan atau 

menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan maupun sumber-

sumber referensi. 

2. Riset ini menggunakan penggabungan model riset dari Hur, Kim, 

Karatepe, & Lee, 2017 dan Shang et al., 2017 untuk mengetahui 
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keefektifan penggunaan media sosial dalam penyampaian informasi 

pendidikan dikalangan mahasiswa Universitas internasional Batam. 

3. Kuesioner dalam riset ini merupakan kuesioner online dengan 

memanfaatkan google form dan responden dalam riset adalah mahasiswa 

aktif di Universitas Internasional Batam. 

4. Pada riset ini menggunakan beberapa variabel dari model riset yaitu 

Extrinsic Motivation (EM), Intrinsic Motivation (IM), dan Information 

Sharing Intentions (ISI) yang mau dianalisis menggunakan software SPSS 

versi 21. 

1.4 Tujuan Riset 

Tujuan dari riset ini yaitu untuk: 

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada penyebaran 

informasi pendidikan. 

2. Mengetahui pengaruh dari faktor Extrinsic Motivation (EM) dalam 

penyebarkan sebuah informasi. 

3. Mengetahui pengaruh dari faktor Intrinsic Motivation (𝐼𝑀) dalam 

penyebarkan sebuah informasi. 

4. Mengetahui dimensi dari masing-masing faktor yang berpengaruh 

signifikan dalam penyebarkan sebuah informasi. 

5. Riset ini menjadi salah satu bentuk pengimplementasikan ilmu yang 

didapat penulis selama menempuh perkuliahan. 

6. Riset ini menjadi salah satu syarat kelulusan strata 1 (S1) 
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1.5 Manfaat Riset 

Riset ini diharapkan dapat berfaedah bagi:  

1. Bagi Masyarakat 

Melalui hasil riset ini masyarakat dapat mengetahui apa saja faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap penggunaan media sosial sebagai sebuah sarana 

untuk penyebaran informasi. 

2. Universitas Internasional Batam 

Hasil riset dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan 

penyebaran informasi pendidikan melalui media sosial dikalangan mahasiswa 

Universitas Internasional Batam. 

3. Bagi Akademisi 

Menjadi bahan referensi untuk mahasiswa dalam menyusun laporan 

skripsi juga mengembangkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang 

pelaksanaan riset tentang efektivitas sebuah media sosial dalam penyebaran 

informasi. 

4. Bagi penulis 

Penulis mampu dalam melakukan sebuah riset. Sekaligus menambah 

pengalaman dan portofolio dalam menyelesaikan sebuah riset. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan sebuah laporan memerlukan sistematika penulisan. Berikut 

sistematikan penulisan laporan riset ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Didalam bagian pertama penulis membahas mengenai latar 

belakang masalah, serta solusi dari sebuah masalah yang telah 
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dijabarkan dan tujuan dari pelaksanaan riset. Selain itu akan di 

jelaskan mengenai rumusan masalah serta manfaat dari riset yang 

akan dilaksanakan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab kedua berisi mengenai tinjauan pustaka dan kumpulan 

metode dan teori yang berfungsi sebagai landasan dan pendukung 

pada penyusunan riset ini. 

BAB III METODE RISET 

Metode riset yang dipakai pada riset skripis ini akan dibahas pada 

bab ini, terdiri dari alur riset dan analisis permasalahan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Software SPSS versi 21 digunakan untuk diuji dan dianlisis data 

riset. Dari hasil uji tersebut maka pada bab ini akan dijelaskan 

implementasi dan hasil. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dibagian trakhir laporan penulis menarik kesimpulan dari hasil uji 

dan analisis pelitian dan saran agar pengembangan riset lebih 

lanjut. 
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