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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah 

pengguna media komunikasi terbesar di dunia, contohnya media social. 

Pengguna Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain dari Indonesia 

menempati porsi yang cukup besar dari keseluruhan pengguna media sosial 

tersebut. Dasarnya media sosial dapat dianggap sebagai salah satu macam 

macam media komunikasi. Media sosial pada umumnya adalah sebuah media 

yang digunakan untuk bersosialisasi (berhubungan, baik secara personal, 

kelompok dan lain sebagainya) antar penggunanya. Beberapa istilah yang ada 

dalam media sosial antara lain adalah Social Network, SNS dan 

Communication Network. Secara garis besar media sosial dan jaringan sosial 

menggunakan sistem yang sama yaitu media daring yang terhubung dengan 

internet. Pada media sosial dan jaringan sosial, ada banyak orang yang saling 

terhubung satu sama lain tanpa dibatasi dengan batas geografis, ruang, bahkan 

waktu dengan tujuan untuk saling berkomunikasi, berbagi sesuatu, 

berpendapat, menjalin pertemanan, bahkan pada beberapa kasus untuk 

mencari belahan hatinya.
8
 

 Selain itu media social juga dapat memberikan informasi-informasi 

penting bagi masyarakat,terutama mahasiswa. baik berita tentang politik, 

pristiwa, ilmu pengetahuan, dan lain lainnya. Namun kadang kala informasi 

yang di berikan tidak akurat bahkan ada yang hoax.
9
 

Dari hasil rating yang peneliti dapatkan pada tahun 2018 ini,  media 

sosial yang sangat terpopuler pada tahun ini Facebook yang didirikan oleh 

Mark Zuckerberg ini berkantor pusat di Menlo Park Kalifornia dan telah 

menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk) pada tahun 2012dengan pendapatan 

                                                             
8
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US$7,87 Miliar di tahun 2013. Dan disusul oleh Instagram, Instagram adalah 

situs Jejaring sosial yang memperbolehkan penggunanya untuk mengambil 

Foto atau Video dan mengolahnya dengan berbagai filter digital kemudian 

membagikannya kebeberapa jejaring sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, 

Tumblr, Flickr dan tentunya Instagram itu sendiri. Situs Jejaring Sosial yang 

hanya terdapat di sistem operasi iOS Apple dan Android Google ini telah 

diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2012 seharga US$ 1 Miliar.
10

 

 Facebook dan instagram sangat diminati oleh mahasiswa, karena 

mereka menganggap semua informasi yang ada disana sangat penting dan 

enggan untuk ketinggalan. Kekuatan media sosial sendiri sangat berperan 

penting bagi mahasiswa, karena dengan menggunakan media sosial mereka 

merasa bahwa semua aktivitas bisa dikerjakan disana. Salah satu nya 

mendapatkan informasi. Sedangkan manfaat media sosial itu sendiri adalah 

menemukan informasi-informasi yang factual bahkan bisa mengetahui apa 

saja yang sedang viral ketika itu. Jadi dengan pembahsan diatas media sosial 

sangat menjadi acuan dan kepentingan bagi mahasiswa untuk mendapatkan 

informasi yang faktual.
11

 

Hasil pra riset yang peneliti lakukan kepada mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau sebanyak 30 orang dari 

berbagai Konsentrasi. Peneliti telah menyebar angket kuisoner kepada 

mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau menunjukkan 80% 

mahasiswa sangat tertarik dengan media sosial terutama facebook dan 

instagram sebagai sumber informasi bagi mereka.  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana efektifitas media sosial sebagai sumber informasi factual 

dikalangan mahasiswa, sehingga penelitian ini peneliti memberi judul 

”Efektivitas Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Faktual Bagi 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau.”.  
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B. Penegasan Istilah 

Pada judul ini terdapat beberapa istilah yang termasuk unsur penting 

dalam penelitian, maka penulis perlu memberikan penjelasan yang lebih 

konkrit terhadap permasalahan yang sedang diteliti agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam memahami judul yang penulis teliti dan juga agar pembahasan 

dapat lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Istilah-istilah 

yang merupakan unsur penting dalam penelitian ini yaitu: 

1. Efektifitas  

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana 

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.
12

 

Pada penelitian ini, efektifitas yang dimaksud yakni pencapaian 

keberhasilan dalam pemanfaatan sarana media social sebagai media 

informasi bagi mahasiswa. 

2. Media Sosial 

Media sosial adalah media online yang para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi informasi, dan menciptakan isi yang 

meliputi blog, jejaring social, wiki, forum, dan dunia virtual. Sosial media 

adalah satu set baru komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan 

banyak jenis interaksi yang sebelumnya belum tersedia untuk orang biasa. 

Sosial media menurut Dailey adalah konten online yang dibuat 

menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan 

terukur.
13

 Paling penting dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran 

cara mengetahui orang, membaca dan berbagi berita, serta mencari 

informasi dan konten. Ada ratusan saluran sosial media yang beroperasi di 

seluruh dunia saat ini, yakni Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Pengertian 

media sosial terus berubah seiring dengan terus berkembangnya media 

sosial tersebut, walaupun tentu saja masih dalam benang merah yang 

sama. Secara garis besar, media sosial atau jejaring sosial adalah sebuah 

platform dan teknologi yang memungkinkan dibuatnya konten interaktif, 
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kolaborasi,dan pertukaran informasi antara para penggunanya serta semua 

itu berbasis internet. 
14

 

3. Informasi Factual 

Informasi yang didapat itu adalah nyata adanya baik berita lampau 

maupun yang sudah terjadi (tidak terikat waktu). Pada penelitian ini, 

informasi faktual yang dimaksud adalah informasi yang disampaikan 

secara nyata dan benar adanya di media sosial sehingga dapat dipercaya 

dan dipahami oleh penerima inforamasi. 

 

C. Permasalahan  

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu :  Bagaimana Efektivitas Media Sosial Sebagai 

Sumber Informasi Faktual Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN 

Suska Riau? 

2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil identifikasi masalah: 

a. Media sosial sebagai sumber infotmasi yang sangat cepat 

b. Mahasiswa sangat mudah mengakses informasi melalui media sosial, 

sepanjang mahasiswa terhubung dengan internet 

c. Informasi di media sosial sangat mudah viral 

d. Informasi di media sosial rentan dengan informasi hoax 

3. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih focus, peneliti membatasi penelitian ini  

tentang Efektivitas Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Faktual Bagi 

Mahasiswa, namun mahasiswa yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2014 UIN Suska 

Riau, sementara itu media sosial akan dilihat ada dua yaitu Facebook dan 

Instagram. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang akan dicapai 

dari tujuan penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Bagaimana 

Efektivitas Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Faktual Bagi 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Akademis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan 

akademis dalam penerapan dan pengembangan irformasi tentang ilmu 

pengetahuan bagi praktisi komunikasi, sekaligus sebagai penyelesaian 

tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi 

di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

pengetahuan khususnya tentang pengguna media social untuk 

membandingkan antara teori yang telah di dapat khususnya pada 

perkuliahan di UIN Suska Riau. 

c. Secara Teoritis, hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat 

memperkaya pengetahuan tentang media sosial serta sebagai acuan 

referensi dalam penelitian berikutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan proposal ini terarah dan sistematika, maka penulis 

membagi pokok-pokok permasalahan kedalam enam bab, yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Di dalam bab ini berisikan Latar Belakang masalah, alasan 

pemilihan judul penegasan istilah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini berisikan tentang teori, kajian terdahulu, defenisi 

konsepsional variabel, dan hipotesis 
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BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Di sini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

dan, uji validitas dan teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Pada gambaran umum ini menjelaskan lokasi penelitian yang 

terdiri dari sejarah berdirinya Fakulrtas Dakwah dan Komunikasi 

Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA RIAU, Visi, Misi, dan 

Tujuan didirikannya jurusan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB VI :  PENUTUP 

  Pada bab ini berisikian kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan permasalahan dan 

tujuan penelitian. Bab ini juga berisikan saran-saran penulis yang 

tertarik berdasarkan kesimpulan yang diperoleh yang diharapkan 

akan dapat memberikn sedikit masukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 


