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1.1 Latar Belakang 

Media sosial merupakan situs web dan program komputer yang membantu 

masyarakat untuk berkomunikasi dan saling berbagi informasi pada internet 

menggunakan komputer ataupun gawai.1 Dalam media sosial, pengguna dapat 

berkomunikasi melalui koneksi jaringan internet untuk membuat sebuah 

komunitas daring atau komunitas virtual sehingga pengguna media sosial dapat 

membagikan informasi, konten, berita, foto, ataupun video kepada teman, 

keluarga, kerabat, teman bisnis, ataupun institusi tertentu. Jaringan internet 

dapat menjadi sangat interaktif bagi para pengguna media sosial untuk dapat 

mengomentari, menyukai, dan membagikan postingan yang diinginkan 

sehingga terjadinya diseminasi informasi ke seluruh dunia.2  

Menurut data yang terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) saat melakukan survei nasional penetrasi pengguna Internet 

selama tahun 2018, diperoleh data dimana sebanyak 64,8 persen atau sebanyak 

171,17 juta dari 264,16 juta total penduduk Indonesia merupakan pengguna 

internet. Jumlah ini meningkat dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga 

yang sama di tahun 2017, dimana pada saat itu hanya terdapat 54,68 persen atau 

sebanyak 143,26 juta dari 262 juta jiwa. Dari semua jumlah pengguna internet 

tersebut, usia 15-19 tahun merupakan pengguna internet terbanyak, yang diikuti 

oleh kelompok usia 20-24 tahun. Ditinjau dari bidang pekerjaan, pengguna 

internet terbesar berasal dari masyarakat yang memiliki pekerjaan guru, 
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wirausaha besar, dan pedagang onlineshop yang bersama-sama menduduki 

peringkat pertama. Mahasiswa memiliki posisi nomor 3 teratas sebagai 

pengguna internet terbanyak.4 Berdasarkan data dari Kementrian Komunikasi 

dan Informatika (Kemenkominfo) pada tahun 2013, terdapat 63 juta orang 

Indonesia merupakan pengguna internet, dimana 95 persennya mengakses 

internet untuk jejaring sosial. Dari berbagai jejaring sosial yang diakses, 

aplikasi Facebook dan Twitter menjadi jejaring sosial yang banyak diakses.3 

Selaras dengan data yang dimiliki oleh Kemenkominfo, APJII juga 

memperoleh data yang sama di tahun 2018, dimana media sosial yang paling 

sering diakses oleh masyarakat Indonesia adalah Facebook. Namun seiring 

perkembangan zaman, keberadaan Twitter menurun dan digantikan oleh 

Instagram dan Youtube. Terdapat berbagai alasan tujuan penggunaan internet 

dan salah satunya untuk mencari data terkait sekolah ataupun kuliah.4 

Sejak abad ke-21, perkembangan teknologi telah mengubah cara 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Berbagai situs di media 

sosial menjadi hal yang disenangi khususnya bagi para generasi muda dan tentu 

saja mahasiswa. Melalui media sosial, mahasiswa dapat berhubungan dengan 

pengguna lain yang memiliki ketertarikan pada bidang yang sama, membangun 

dan menjaga hubungan baik dengan teman, dan merasa memiliki koneksi yang 

lebih baik lagi dengan lingkungan kampus. Media sosial tidak hanya digunakan 

sebagai hiburan ataupun sarana komunikasi namun juga dapat digunakan untuk 

keperluan akademis.5 Salah satu tolak ukur dari keberhasilan akademis 

mahasiswa adalah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPK merupakan nilai kredit 
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rata-rata yang menjadi satuan nilai akhir untuk menggambarkan nilai 

pembelajaran mahasiswa di setiap semester. Saat seorang mahasiswa 

mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif yang tinggi menunjukkan bahwa 

mahasiswa tersebut dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan 

begitu pula dengan sebaliknya saat Indeks Prestasi Kumulatif seorang 

mahasiswa rendah mengidentifikasikan bahwa mahasiswa tersebut memiliki 

permasalahan selama masa perkuliahannya.6 Dari berbagai cara untuk 

mengukur hubungan penggunaan media sosial dengan pembelajaran 

mahasiswa, kuisioner Social Networking Usage menyediakan serangkaian item 

yang dapat diterapkan langsung kepada mahasiswa. Akibat penggunaan media 

sosial yang memiliki dampak positif maupun dampak negatif, penting untuk 

memastikan tingkat penggunaan media sosial pada mahasiswa. Dalam 

kuisioner yang akan digunakan nanti, terdapat beberapa faktor yang ditinjau 

oleh peneliti yang membuat kuisioner ini seperti akademik, sosialisasi, hiburan, 

dan informasi yang diperoleh melalui media sosial.25  

Selain penggunaan kusioner Social Networking Usage, penelitian ini juga 

menggunakan kuisioner SONTUS (Social Networking Time Use Scale) yang 

digunakan untuk menghitung durasi penggunaan media sosial dari sampel yang 

memperhatikan kualitas dan kuantitas dari penggunaan media sosial. Hubungan 

antara penggunaan situs media sosial dengan hasil akhir yang didapatkan oleh 

konsumen bergantung pada jenis serta fungsi penggunaan situs media sosial. 

Kuisioner SONTUS sendiri juga mencantumkan alasan-alasan seperti sosial, 

stress, dan keadaan emosional karena faktor-faktor tersebut juga mendorong 
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pengguna media sosial untuk menggunakan dan menghabiskan waktu 

didalamnya. Penggunaan skala 1 hingga 11 dalam kuisioner ini dimanfaatkan 

untuk mengindikasikan durasi penggunaan media sosial seseorang dalam waktu 

seminggu terakhir. Selain itu, kuisioner ini juga memberikan pilihan not 

applicable karena beberapa item seperti ketika memasak, menerima perawatan 

di rumah sakit atau klinik, bangun tidur di malam hari dan tidak dapat kembali 

tidur lagi dinilai tidak dapat diaplikasikan kepada responden dalam hitungan 

beberapa minggu.32 

Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana dampak 

dari penggunaan media sosial sebagai sarana pembelajaran pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran terutama pada mahasiswa angkatan 2017 dan 2018. Kedua 

angkatan tersebut dipilih menjadi sampel karena mahasiswa angkatan 2017 dan 

2018 dianggap telah mampu beradaptasi dengan pembelajaran yang ada di 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan selama 3 dan 2 tahun terakhir. 

Selain itu, adanya keberagaman hasil oleh peneliti diluar Indonesia tentang 

hubungan penggunaan sosial media dengan Indeks Prestasi Mahasiswa juga 

menjadi tujuan lain penelitian ini dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Walaupun penelitian tentang hubungan penggunaan media sosial sebagai 

sarana belajar dengan IPK mahasiswa sudah pernah dilakukan sebelumnya, 

namun banyaknya perbedaan hasil dari para peneliti sebelumnya sehingga 

belum terdapat hubungan yang jelas antara kedua variabel tersebut. Selain itu, 
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meskipun penelitian antara kedua variabel tersebut pernah dilakukan diluar 

Indonesia, namun di Indonesia sendiri masih jarang penelitian akan variabel ini. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Apakah terdapat hubungan penggunaan media sosial dalam proses 

pembelajaran terhadap IPK mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH angkatan 

2017 dan 2018?  

 Apakah jenis media sosial yang digunakan mahasiswa Fakultas Kedokteran 

UPH angkatan 2017 dan 2018  untuk membantu proses pembelajaran? 

1.4 Tujuan Umum dan Khusus 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui adanya hubungan penggunaan media sosial 

sebagai sarana pembelajaran dengan IPK mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UPH angkatan 2017 dan 2018. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui jenis media sosial yang membantu 

pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH angkatan 

2017 dan 2018. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademis 

 Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis dan mahasiswa lain dalam penulisan proposal 

yang lebih baik dan teratur. 
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 Dapat menambah wawasan penulis tentang hubungan penggunaan 

media sosial sebagai sarana pembelajaran dengan IPK mahasiswa. 

 Dapat menambah wawasan tentang pengaruh pembelajaran 

melalui media sosial dengan IPK mahasiswa Fakultas Kedokteran 

UPH. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

 Melalui penelitian ini, dapat menjadi referensi tentang jenis media 

sosial yang membantu proses pembelajaran mahasiswa dan 

membantu meningkatkan performa akademik mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UPH.  
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