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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah mahasiswa kurang memanfaatkan 

media sosial blog untuk mengasah dan menuangkan ide kreatif mereka dalam menulis karya 

ilmiah, mahasiswa PLS memanfaatkan media sosial blog hanya untuk mendapatkan 

informasi untuk menyelasaikan tugas yang diberikan dosen, bukan memberikan informasi 

melalui media sosial blog. Padahal karya ilmiah berupa makalah yang sering mahasiswa 

kerjakan dapat dipublikasikan melalui media sosial blog.  

Teori yang dikemukakan dalam pnelitian ini adalah yang dikemukakan oleh 

Mulyanto, Assep Purna (2008:2) mendefenisikan “blog adalah susunan teks, gambar, objek, 

media dan data yang disusun secara berurutan yang bisa ditampilkan pada browser HTML”, 

serta teori yang dikemukakan oleh Mc.Donald dalam Sukmadinata mengenai motivasi 

instrinsik dan ekstrinsik. 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif  kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Mahasiswa PLS NIM 2008,2009 dan 2010 berjumlah 155 orang, 

sampel diambil dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling yang 

dikemukakan Sugiyono (2010:120). Sampel penelitian ini berjumlah 106 orang. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu korelasi product moment dan terlebih dahulu angket diuji 

validitas dan reliabilitasnya dengan responden lain. Angket dalam penelitian ini berjumlah 30 

dan semuanya valid serta reliabel. Dari hasil tabulasi data diperoleh harga r hitung 0.717 pada 

taraf signifikan α = 0.05 dengan jumlah responden 106 orang diperoleh r tabel 0.195. Dengan 

demikian harga r hitung = 0.717  > r tabel  = 0.195, maka koefisien korelasi variabel X terhadap 

variabel Y adalah signifikan dan memiliki hubungan yang positif. Dengan korelasi 

determinasi (r
2
)= 0.514089 x 100% = 51.41% menyatakan adanya hubungan antara kedua 

variabel penelitian ini, berdasarkan pedoman Interpretasi koefisien korelasi yang 

dikemukakan Sugiyono (2010:257), hubungan kedua variabel ini termasuk kategori sedang. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t, diperoleh harga        dengan dk = 

104 dan taraf signifikan 95% diperoleh harga ttabel = 1,671. Dengan demikian jika thitung 

dikonsultasikan dengan harga ttabel  diperoleh thitung = 10.447 > 1,671 oleh karena itu, hipotesis 

penelitian diterima atau dapat disimpulkan bahwa ada Hubungan yang signifikan antara 

Penggunaan Media Sosial Bolg dengan Motivasi Menulis Karya Ilmiah Mahasiswa Jurusan 

PLS NIM 2008, 2009, dan 2010”.  

 

 

 


