BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Seiring

berkembangnya

tingkat

pengetahuan

manusia,

melahirkan

teknologi-teknologi canggih, yang mana teknologi itu pun dapat dijadikan
manusia sebagai media untuk berbagi dan mencari ilmu pengetahuan tersebut.
Banyak media yang digunakan manusia dalam berbagi dan mencari informasi,
salah satunya adalah media sosial facebook.
Media sosial facebook merupakan salah satu bagian dari media massa.
dimana media sosial facebook merupakan salah satu media komunikasi yang
paling banyak penggunanya. Indonesia sendiri menduduki peringkat empat
sebagai pengguna facebook terbanyak didunia. Dengan jumlah penggunanya
sebanyak 88 juta pengguna, dan 94 persen dari jumlah tersebut mengakses
facebook menggunakan via smartphone dan sebanyak 61 persen mengakses
facebook setiap harinya (kompas.com).
Mudahnya mengakses media sosial facebook menjadikan masyarakat
berbondong-bondong untuk mendaftar dan memiliki akun tersebut, tanpa
mengenal batasan usia, waktu dan tempat untuk dapat mengakses facebook
tersebut. Kemampuan yang dimiliki media sosial facebook ini bukan hanya
sekedar untuk berbagi foto, vidio atau pun membuat curahan hati saja dan
membaginya kepada teman, namun media sosial facebook ini semakin diminati,
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bukan dengan kalangan muda saja tapi juga oleh kalangan muda juga,
dikarenakan fungsi dari media sosial facebook ini yang sangat baik yaitu sebagai
media dalam berbagi dan memperoleh informasi seputar berita tentang informasi
perpolitikan baik di Indonesia maupaun di dunia.
Berita-berita politik yang dimuat dalam media sosial facebook juga
bermacammacam mulai dari berita politik yang berhubungan dengan pemilu kada,
dan terkait juga dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. Banyak diantara
masyarakat yang mengenal calon-calon kepala daerah yang mencalonkan diri
dalam pemilukada dari media sosial facebook, bahkan banyak juga masyarakat
yang langsung memberikan kritikan dan pendapat mereka terhadap kandidat
maupun isu-isu politik yang ada.
Tentu saja hal ini menjadikan masyrakat banyak berbondong-bondong
untuk mendaftar dalam akun facebook. Karena sebagai masyarakat yang baik kita
harus menambah pengetahuan kita terkait tentang politik ataupun yang
berhubungan dengan negara kita. Tak ketingalan juga bagi mahasiswa PPKn yang
mana mahasiswa PPKn merupakan mahasiswa yang salah satu bidang kajian
dalam perkuliahannya adalah berhubungan dengan ilmu politik.
Sebagaiamana facebook merupakan salah satu media sosial yang banyak
menyediakan berita-berita politik, tentu saja sebagai mahasiswa yang cerdas
mahasiswa dapat memanfaatkan facebook untuk menambah pengetahuan
politinya. Dengan membaca setiap berita-berita politik yang ditampilkan pada
media sosial facebook.
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Terutama pada kalangan muda atau aktivis (mahasiswa) PPKn angkatan
2015 Universitas Negeri Medan merupakan sebagian kecil kalangan intelektual
yang menjadikan media sosial facebook untuk memperoleh informasi politik
dalam menambah pengetahuan tentang politik itu sendiri. Oleh sebab itu penulis
tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh
berita-berita politik dalam media sosial facebook terhadap pengetahuan
politik mahasiswa PPKn angkatan 2013 FIS UNIMED”.

1.2 Batasan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas penulis membatasi masalah yang akan
diteliti yaitu “ Pengaruh berita-berita politik dalam media sosial facebook
terhadap pengetahuan politik mahasiswa PPKn angkatan 2015 FIS UNIMED.”
Pada batasan masalah ini, penulis juga membatasi bahwasanya penulis juga
hanya membahas tentang pengetahuan politiknya saja atau pada bagian ontoligi
politinya saja.

1.3 Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan kelanjutan dari uraian terdahulu. Bertitik
tolak dari latar belakang masalah, maka selanjutnya dapat dirumuskan
permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana Pengaruh Berita-berita Politik
dalam Media Sosial Facebook terhadap Pengetahuan Politik Pahasiswa PPKn
angkatan 2015 FIS UNIMED ?
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1.4 Tujuan Penelitian
Setiap penelitian pasti memiliki tujuan dari penelitian itu. Dalam
menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena setiap
penelitian harus memiliki tujuan yang pasti. Keberhasilan suatu penelitian dilihat
dari tercapai atau tidaknya tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Maka yang
menjadi tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk “Mengetahui pengaruh
berita-berita politik dalam media sosial facebook terhadap pengetahuan politik
mahasiswa PPKn angkatan 2015 FIS UNIMED.”

1.5 Manfaat Penelitian
Dalam setiap penelitian pasti memiliki manfaat. Karena penelitian yang baik
pasti memiliki manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Adapun
manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagi masyarakat dapat menjadi bahan masukan untuk mengetahui
seberap besar pengaruh berita politik pada media sosial dalam
menambah pengetahuan politik.
2. Bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan bisa menambah
pengetahuan dan memperkaya keilmuan khususnya diilmu-ilmu sosial
di Universitas Negeri Medan.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan
wawasan berfikir khususnya dalam bidang kajian ilmu politik.

