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PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Masa dunia maya (internet) mulai memasuki peradaban manusia pada tahun 

1969 yang lebih dikenal dengan generasi Web 1.0 atau read-only era, kehidupan 

manusia berubah dengan signifikan. Di era ini berkembang pesat website dengan 

akhiran .com dan internet hanya bisa diakses dengan browsing dan interaksi 

dengan pengguna hanya satu arah. Kurangnya interaksi ini membawa ide baru 

dengan lahirnya generasi Web 2.0 pada pertengahan 1999. Di era ini pengguna 

bisa melakukan komunikasi dua arah dan bahkan bisa berinteraksi dengan 

berbagai orang dari berbagai belahan dunia, dengan hadirnya Blog, Youtube, 

Flickr, Facebook dan media sosial lainnya. Saat ini kita masih menikmatinya dan 

masih booming, sedangkan para ahli sudah mempersiapkan internet generasi baru 

yakni Web 3.0, dimana internet telah menjadi asisten pribadi virtual yang 

memberikan informasi secara cepat dan menyeluruh meskipun permintaan sangat 

kompleks. Saat ini internet sedang mengalami generasi baru yakni Web 4.0 dan 

sedang mengarah ke Web 5.0 yang semakin canggih. 

Berevolusinya kemampuan internet, maka jumlah penggunanya pun 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Global Digital Statistic pada 

tahun 2014, ada 2,95 milyar (41% total populasi manusia) yang aktif 

menggunakan internet, 2,03 milyar aktif di media sosial dengan 1,56 milyar 

mengakses sosial media melalui seluler (HP). Menurut linkedin.com, pada tahun 
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2015 total pengguna internet di seluruh dunia 3,1 milyar. Peningkatan di tahun 

2016 dan selanjutnya akan dipengaruhi oleh jumlah pengguna internet melalui PC 

dan seluler (HP). Dinyatakan pula bahwa tahun 2016 jumlah pengguna HP ada 

sekitar 2 milyar dengan mayoritas di China, India dan Indonesia. Diagram berikut 

menunjukkan perkembangan pengguna internet di seluruh dunia sejak tahun 1993. 

Gambar 1.1 
Jumlah Pengguna Internet di Dunia 

 

Sumber: linkedin.com (2015). 

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk 5 besar di dunia, 

penggunaan internet semakin berkembang. Pada tanggal 14 April 2015, Pusat 

Kajian Komunikasi (PUSKAKOM) UI melakukan rilis pers tentang hasil 

survey di Indonesia. Fakta pertama, pengguna internet di Indonesia sudah 

mencapai angka 88,1 juta berbanding 252,4 juta penduduk Indonesia, maka dapat 

dikatakan bahwa penetrasi pengguna internet di negara ini mencapai 34,9%. 

Wilayah Jawa dan Bali menjadi wilayah yang memiliki pengguna internet 

terbanyak di Indonesia dengan 52 Juta. Fakta kedua, dikutip dari Kompas.com 
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edisi 24 Oktober 2016, jumlah pengguna internet meningkat dengan jumlah 132,7 

juta berbanding 256,2 juta penduduk Indonesia. Hal ini mengindikasikan kenaikan 

51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2015 lalu.  

Peningkatan pengguna internet dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa 

internet saat ini sudah menjadi kebutuhan manusia dalam menjalankan aktivitas 

harian dengan tujuan yang berbeda-beda, bisa untuk pekerjaan, interaksi sosial, 

pendidikan, hiburan dan bahkan ada untuk tujuan yang kurang baik. Di Indonesia 

sendiri, penggunaan internet lebih didominasi untuk penggunaan media sosial, 

tidak kurang dari 87% pengguna internet di Indonesia mengaku menggunakan 

media sosial saat terhubung ke internet. Sekitar 71,6 juta orang menggunakan 

Facebook atau sekitar 54%, kemudian disusul 15% atau 19,9 juta pengguna 

Instagram, dan 11% pengguna Youtube, seperti dilansir dari Liputan6.com edisi 

24 Oktober 2016. 

Gambar 1.2  
Tujuan Menggunakan Internet 

 

 

Sumber: Liputan6.com (2016). 
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Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia, belum banyak 

dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan karena berbagai 

alasan, jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa dan Amerika. Di 

Amerika Serikat, menurut infographic.com penggunaan media sosial 

dilingkungan pendidikan adalah 96% siswa menggunakan akses internet dan 

mengakses sosial media. 75% usia SMP sudah memiliki profile di media sosial. 

59% mahasiswa menggunakan media sosial untuk membicarakan topik yang 

berhubungan dengan pendidikan, 35% sekolah dan mahasiswa sudah memiliki 

blog siswa, 46% sekolah mengharuskan mahasiswa berpartisipasi online dalam 

pertemanan global dan internasional program lainnya. 

Media sosial adalah kumpulan website dan web berdasar sistem yang 

memungkinkan interaksi dalam kapasitas besar, percakapan dan berbagi diantara 

pengguna jaringan (Murphy et al., 2014). Media sosial meningkatkan komunikasi, 

pembelajaran kolaboratif dan cara kreatif serta mendorong pendidikan 

diperguruan tinggi (Al-Rahimi, Othman, & Musa, 2013) serta meningkatkan 

pembelajaran mahasiswa, percakapan, sharing, penerbitan dan partisipasi (Chai-

lee, 2013). Aplikasi ini menjadi popular dikalangan siswa/mahasiswa karena 

memberikan efek positif dalam membantu belajar siswa, bisa mendorong prestasi 

serta mendukung pembelajaran akademis (Gray & Annabell, 2010). Berdasarkan 

British Library, Jisc (2009) mahasiswa doktoral dan peneliti semakin bergantung 

pada sumber penelitian sekunder dan menghadapi banyak masalah untuk 

menggunakan sumber tersebut karena akses yang terbatas dan adanya lisensi 

harus berlangganan. Media sosial memberikan solusi dengan memungkinkan 
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akses terbuka dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan yang berguna yang 

dapat berbagi melalui SSRN, Social Science Space, Acadamia. edu dan Research 

Gate (Kichanova, 2012). 

Faktor yang memicu pengadopsian sosial media karena akses yang tanpa 

batas, nyaman, fungsi dan fleksibilitas (Brown S, 2010). Keuntungan media sosial 

adalah bahwa sistemnya free atau membutuhkan investasi yang kecil sehingga 

menghapus halangan untuk dimanfaatkan (Brown S, 2010).  Banyak kajian dan 

pendapat yang memberikan informasi mengenai 4 keuntungan dari penggunaan 

sosial media di perguruan tinggi, yakni menambah hubungan, meningkatkan 

motivasi belajar, menawarkan bahan materi dan mengembangkan kemampuan 

berkolaborasi. Kolaborasi artinya proses pembelajaran yang melibatkan lebih dari 

1-2 orang lebih yang bertujuan untuk komunikasi, koordinasi serta diskusi terkait 

pembelajaran. Hal ini berarti media/jaringan sosial bisa meningkatkan interaksi 

antar siswa dan interaksi dengan dosen sehingga dapat digunakan untuk 

meningkatkan partisipasi dikelas (engagement) serta kolaborasi dalam mencapai 

hasil belajar (collaborative learning), khususnya untuk siswa tertutup/introvert 

yang terlibat. Mahasiswa juga bisa ikut serta dalam grup online yang dapat 

mengurangi rasa takut bertanya didepan teman-teman. 

Berdasarkan Glogoff (2006), perangkat sosial terutama wiki berperan 

penting dalam pembelajaran. Wiki memfasilitasi siswa untuk belajar bersama, 

membuat wiki-glossaries yang menyediakan kesempatan untuk berkomentar dan 

mendukung instruktur dalam mendesign untuk pembelajaran seperti yang 

diungkapkan (Anderson et al., 2007). Wiki dan blog berguna sebagai alat menulis 
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dan membantu siswa praktek dimana saat ini proses pembelajaran lebih banyak 

kearah percakapan dan belajar (Alexander, 2006). Laird dan Kuh, (2005) dan 

Junco et al. (2013) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan positif hubungan 

antara penggunaan informasi teknologi dan pengadaan kolaborasi pembelajaran 

(collaborative learning), serta penggunaan teknologi dalam akademik dapat 

meningkatkan interaksi antara siswa, serta interaksi siswa dengan staf fakultas. 

Al-Rahmi et al. (2014) menggunakan variabel keterlibatan, interaksi dengan 

teman serta interaksi dengan staf fakultas sebagai predictors kolaborasi 

pembelajaran. Variable-variabel ini berpengaruh terhadap peningkatan prestasi 

belajar mahasiswa/siswa. 

Akan tetapi, segala sesuatu memiliki dua sisi yang bertentangan, selain 

berdampak positif, media sosial juga banyak digunakan oleh mahasiswa untuk 

tujuan yang tidak mendidik, aplikasi ini bisa menjadi berbahaya dan 

mempengaruhi akademis siswa serta proses belajar (Kuppuswamy dan Narayan, 

2010). Teknologinya semakin berkembang tapi beberapa aplikasi sangat tidak 

aman. Penggunaannya terutama dikalangan mahasiswa banyak digunakan untuk 

hiburan (Khan, 2012), aplikasi lain seperti Facebook berpengaruh signifikan 

negatif terhadap IPK (GPA) dan prestasi belajar (Junco et al., 2011; Junco, 2012b; 

Junco dan Cotten, 2012), terutama di kalangan mahasiswa baru. Internet serta 

teknologi baru memiliki efek positif tetapi juga menimbulkan pengalihan 

dibandingkan membantu dalam bidang akademik (Gafni et al., 2012). Dalam 

pandangan orang Malaysia, penggunaan media sosial sangat berpengaruh pada 
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perilaku membaca mahasiswa (Inderjit, 2014), prestasi belajar (Hamat et al., 

2012) dan terbatasanya perilaku belajar mahasiswa (Masrom dan Usat, 2013). 

Dengan adanya pro dan kontra penggunaan media sosial dalam proses 

kolaborasi pembelajaran, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran positif 

serta sejauh mana pemanfaatan media sosial dalam peningkatan interaksi dengan 

teman, interaksi dengan dosen, peningkatan keterlibatan dan kolaborasi 

pembelajaran dikelas serta pengaruhnya terhadap prestasi akademik mahasiswa di 

kota Batam.  

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini untuk mengetahui pengaruh media sosial 

terhadap peningkatan interaksi mahasiswa dengan teman, interaksi dengan dosen, 

keterlibatan mahasiswa dikelas serta pemanfaatannya dalam melakukan 

kolaborasi pembelajaran sehingga bisa meningkatkan prestasi mahasiswa. Oleh 

karena itu, pertanyaan penelitian adalah: 

a. Adakah pengaruh signifikan antara interaksi dengan teman terhadap 

kolaborasi pembelajaran?  

b. Adakah pengaruh signifikan antara interaksi dengan dosen terhadap 

kolaborasi pembelajaran? 

c. Adakah pengaruh signifikan antara keterlibatan terhadap kolaborasi 

pembelajaran? 

d. Adakah pengaruh signifikan antara kolaborasi pembelajaran terhadap 

prestasi akademik mahasiswa? 
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e. Adakah pengaruh antara interaksi dengan teman, interaksi dengan dosen, 

dan keterlibatan terhadap prestasi akademik mahasiswa dengan kolaborasi 

pembelajaran sebagai variabel mediasi? 

f. Adakah kolaborasi pembelajaran memediasi interaksi dengan teman, 

interaksi dengan dosen, dan keterlibatan terhadap prestasi akademik 

mahasiswa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara interaksi dengan teman 

dengan kolaborasi pembelajaran. 

b. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara interaksi dengan dosen 

dengan kolaborasi pembelajaran. 

c. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara keterlibatan dengan 

kolaborasi pembelajaran. 

d. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara kolaborasi pembelajaran 

dengan prestasi akademik mahasiswa. 

e. Untuk mengetahui pengaruh antara interaksi dengan teman, interaksi 

dengan dosen, dan keterlibatan terhadap prestasi akademik mahasiswa 

dengan kolaborasi pembelajaran sebagai variabel mediasi. 

f. Untuk mengetahui mediasi kolaborasi pembelajaran antara interaksi dengan 

teman, interaksi dengan dosen, dan keterlibatan terhadap prestasi akademik 

mahasiswa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi penyelenggara program studi, penelitian ini dapat digunakan untuk 

menyusun bahan dalam membuat kurikulum atau RPS (Rencana 

Pembelajaran Semester) serta membuat strategi untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang interaktif, menarik dan up to date sehingga lulusan 

perguruan tinggi memiliki daya saing dalam mencari pekerjaan. Selain itu, 

penelitian ini bisa untuk dijadikan acuan untuk pengadaan pelatihan 

penggunaan media sosial dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi para dosen dan mahasiswa dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

acuan untuk penelitian yang serupa dimasa mendatang, untuk penerapan 

proses pembelajaran menggunakan media sosial, dan untuk meningkatkan 

keterlibatan mahasiswa dikelas guna meningkatkan nilai mahasiswa. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini dibuat sistematika penulisan untuk merunut tulisan 

agar lebih mudah dipahami, urutan penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, pertanyaan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan. 
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BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian variable 

independen, penelitian terdahulu beserta teorinya, hubungan antar 

variabel, serta pengajuan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

uji kualitas data dan metode analisis data. 

BAB IV       ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang hasil penelitian yanhg disesuaikan dengan 

metode analisia data pada bab 2 seperti analisa statistik deskriptif 

dan variabel kuesioner, uji kualitas data, uji normalitas data dan uji 

hipotesis serta pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI DAN 

IMPLIKASI MANAJERIAL 

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian 

pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan serta rekomendasi solusi 

dari keterbatasan yang ada, kemudian implikasi manajerial berupa 

cara teknis yang bisa diterapkan dari hasil penelitian 
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