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ABSTRAK
Pulang Kampung yang terkenal dengan istilah Mudik telah menjadi fenomenal di Indonesia
terutama selama Hari Hari Raya Idul Fitri, yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat
Muslim. Tradisi ini mengandung dimensi seperti spiritual, psikologis dan sosial sebagai
implikasi suatu heteronomi budaya. Kebanyakan dari mereka bermigrasi ke perkotaan dari
daerah pedesaan untuk  mendapatkan pendidikan  yang lebih  tinggi  atau  untuk  mencari
pekerjaan  yang  dihormati,  mereka  selalu  mudik  untuk  sekedar  melepas  rindu  bertemu
orang tua/kerabat atau untuk menunjukkan kesuksesan yang telah mereka peroleh. Media
sosial telah berkembang pesat dan menjadi saluran normal dan alat yang kuat bagi warga
untuk  berkomunikasi  dan  membawa  pesan  yang  berpengaruh  di  masyarakat.  Dengan
demikian, penelitian ini mengidentifikasi pengaruh penggunaan media sosial di kalangan
mahasiswa  di  era  milenial  terhadap  tradisi  mudik.  Studi  ini  berfokus  pada  kalangan
mahasiswa di  beberapa Fakultas  yang tersedia  di  Universitas  Prima Indonesia  Medan
(UNPRI),  karena mereka adalah tipe mahasiswa perantauan yang sering memanfaatkan
kegunaan dan fungsi dari media sosial serta memiliki lebih banyak pengetahuan tentang
fitur dan sisi teknis dari alat tersebut. Masing-masing, ada 250 kuesioner yang dibagikan
kepada  mahasiswa di  tiga  fakultas  di  UNPRI  Medan untuk  tujuan penelitian  ini.  Dari
penelitian  ini  diperoleh  bahwamedia  social  hanya sedikit  berpengaruh terhadap tradisi
mudik.

Kata Kunci: Mudik, Media Sosial, Pulang Kampung

1. PENDAHULUAN 

Pada  zaman  millennial  sekarang  ini
media  sosial  berkembang  dengan  begitu
pesat  sehingga  mampu  menyediakan
begitu banyak  manfaat  yang positif  bagi
pengguna  media  tersebut  dalam
mendukung  aktifitas  kehidupan  sehari-
hari yang meliputi hiburan, perdagangan,
pembelajaran, sosialisasi dan banyak lagi.
Masyarakat Indonesia  merupakan salah
satu pengguna internet terbanyak di dunia
oleh kerena itu menjadi target utama para
investor  asing  terutama  pada  bidang
bisnis  dan  pendidikan.  Selain  dampak
positif  yang diberikan oleh  internat  atau
media sosial,  tentu saja terdapat beberapa

dampak  negatif  yang  perlu
dipertimbangkan  karena  ketersediaan
informasi  dan  aksesibilitas  yang
menimbulkan  kesulitan  dalam
memverifikasi dan  mengklarifikasi
sumber informasi tersebut

Media sosial  memiliki peranan yang
penting  dalam mempengaruhi  kebudaya,
ekonomi  dan  perspektif  seluruh
masyarakat pengguna, baik yang  berusia
muda   maupun muda.  Media social  saat
ini  telah menjadi  perangkat yang mampu
membuat masyarakat saling berhubungan,
berbagi  pendapat,  ide  dan  pengalaman,
memberikan  bimbingan  dan  mencari
saran dan informasi  dari sumber sumber-
sumber  tertentu.  Media  social
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mengeliminasi hambatan  komunikasi
yang  ada  selama  ini dan  menciptakan
saluran  komunikasi yang  bersifat
desentralisasi  yang mampu  membuka
pintu  bagi  semua  orang  untuk
berpartisipasi.  Namun,  tidak  bisa
disangkal  bahwa  emosi  dan  pendapat
mereka juga memainkan peranan penting
dalam  proses  berpikir  yang  tentunya
mempengaruhi tindakan mereka. 

Hal  yang  sangat  menarik  untuk
diperhatikan,  tradisi  mudik yang  sudah
berlangsung  lama  di  Indonesia  ternyata
sangat efektif  dalam pendistribusikan
uang  ke  daerah  pedesaan  yang  tentunya
akan meningkatkan pendapatan penduduk
desa;  dalam  skala  global  ini  akan
menggerakkan roda  ekonomi  Indonesia.
Sifat  tradisi  mudik  adalah  ekspresi
kegembiraan  masyarakat  sebagai  simbol
kemenangan setelah lulus dari  menjalani
ujian  persidangan di Ramadhan dan  juga
merupakan  instrumen  sosial  untuk
menciptakan  interaksi  komunal  untuk
saling memaafkan. Oleh karena itu, tradisi
mudik  dapat  dikategorikan  sebagai
migrasi  sirkuler  karena  setiap  pemudik
hanya  bermaksud  melakukan  perjalanan
ke tempat  lain dalam waktu yang relatif
singkat bukan  untuk  menetap.  Proses
mudik ini relatif mudah tanpa melibatkan
banyak  uang  dan  perencanaan.  Menurut
Sjaastad, orang hanya mempertimbangkan
biaya yang akan dihabiskan untuk mudik
dan  yang  diharapkan  kembali  setelah
mudik  usai. Hal  ini  ternyata  melibatkan
sebagian  besar  masyarakat  muda
dibandingkan  orang  tua.  Sementara  itu,
keputusan  untuk melakukan   mudik
melibatkan  banyak  faktor  yang  terkait
dengan  daerah  asal,  daerah  tujuan,
hambatan  dan  faktor  pribadi.  Dalam
perangkat  komputasi  dan  dunia  virtual,
individu ditantang untuk memahami dan
mengidentifikasi  seperangkat  batasan
baru  untuk  menegosiasikan  kebutuhan
mereka  di  bidang ekonomi  dan  sosial.
Kebalikannya,  dalam  kasus  masyarakat

Indonesia,  dalam rangka mencapai tujuan
mereka,  mereka  bahkan  mengabaikan
biaya  tinggi  yang  dikeluarkan  untuk
keinginan  berkumpul bersama  keluarga,
terutama orang tua. 

Penelitian  ini  menimbulkan
pertanyaan  menarik  yaitu  apakah  tren
penggunaan  media  sosial  yang  sedang
berkembang  pesat  dapat  mempengaruhi
tradisi  mudik bagi  masyarakat,  baik
positif atau negatif, mengingat banyaknya
peningkatan  pemesanan  tiket  dalam
berbagai  jenis  transportasi  dan  jumlah
tampilan  di  beberapa  situs  web
akomodasi. Oleh karena itu, penelitian ini
memiliki  batasan  dalam  hal  jenis
pendidikan  tertentu,  terlepas  dari  daerah
pedesaan, keragaman hari libur dan jenis
transportasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tradisi Mudik
Tradisi  mudik  di  indonesia

menggambarkan  kesenjangan  antara
daerah  perkotaan  dan  pedesaan  sebagai
dampak  utama  dari  tingginya  jumlah
migrasi  dari  desa  ke  kota  dari  berbagai
provinsi di  Indonesia.  Inilah  merupakan
salah  satu  faktor yang  menyebabkan
urbanisasi  yang tidak terkendali.  Hal  ini
juga  menggambarkan  ikatan  primordial
orang-orang  di  kota,  yang  dapat
menciptakan  masalah  bertingkat  seperti
kemacetan  lalu  lintas,  tempat  tinggal
kumuh,  kegiatan  kriminal  dan  keretakan
budaya atau sebagai implikasi mekanisme
keseimbangan untuk mengalihkan tenaga
kerja  dari  sektor  pertanian  ke  industri.
Namun, tradisi mudik di Indonesia mulai
marak  di  era  ekonomi  kapitalis  tahun
1970-an berdasarkan konteks rasionalisasi
dan  integrasi  warga  sementara  saat  ini
mulai  bergeser  karena  alasan  praktis
seperti  rekreasi  keluarga  dan  reuni.
Menariknya,  Soebyakto  menyatakan
bahwa tradisi  ini  sebagai  tren konsumtif
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meskipun dapat  menurunkan kemiskinan
di  desa  seperti  yang  ditunjukkan  oleh
mayoritas  pendatang  (52%)  membayar
zakat di wilayah asalnya, yang mencapai
sekitar  7,35  triliun  rupiah,  tetapi  ia
berpendapat bahwa ini hanya memberikan
kontribusi kecil  dan terbatas pada waktu
tertentu.  Berdasarkan  hermeneutika,
tradisi mudik dapat didefinisikan sebagai
ekspresi  kerinduan  yang  paling  dalam
atau  simbol  kesadaran  spiritual  yang
dipicu  oleh  rutinitas  sehari-hari  di  kota,
yang  mendorong  orang-orang  tertentu
untuk  kembali  ke  daerah  asal  mereka
(kampung)  pada  waktu  tertentu.
Selanjutnya,  Soemantri  memperkirakan
bahwa  jumlah  orang  yang  melakukan
tradisi  mudik  akan  menurun  sebagai
konsekuensi  dari  efisiensi,  gaya  hidup
rasional,  masalah  lingkungan  dan
instrumen ekonomi, di mana proses akan
menyebar  di  akhir  pekan  yang  panjang,
tidak hanya di hari raya (Idul Fitri). Ada
hubungan  terbalik  antara  migrasi  dan
jarak  bahwa  gerakan  terjadi  secara
bertahap,  menghasilkan  arus  balik
kompensasi,  perbedaan  antara  daerah
perkotaan  dan  pedesaan  dalam
kecenderungan  untuk  bermigrasi,
mempercepat  perbaikan  dalam  sarana
perdagangan  dan  industri  di  mana
perempuan tampak mendominasi di antara
migran  perjalanan  pendek  sementara
motif  ekonomi  adalah  faktor  utama.
Dalam konteks  ini,  situs  sosial  terutama
digunakan  setelah  liburan  untuk  berbagi
pengalaman dan ada korelasi kuat dengan
tingkat  pengaruh  yang  dirasakan  dari
media sosial  dan perubahan yang dibuat
dalam rencana liburan sebelum keputusan
akhir. Sementara itu, Todaro menganggap
bahwa  kecenderungan  untuk  bermigrasi
responsif  terhadap  perbedaan  perkotaan-
pedesaan dalam yang diharapkan daripada
pendapatan  yang  sebenarnya.  Dia  juga
menambahkan  bahwa  keputusan  untuk
bermigrasi  didasarkan  pada  kalkulus
pendapatan permanen atau jangka panjang

yang  menjelaskan  heterogenitas  migran
dan  tingginya  tingkat  migrasi  masuk  ke
daerah-daerah  dengan  tingkat
pengangguran tinggi. Selain itu, kebijakan
pemerintah  tentang  model  migrasi
internasional  dan  situasi  pembangunan
pedesaan  memiliki  efek  yang  kuat  pada
migrasi  spontan  seperti  jenis  pekerjaan,
tingkat pendapatan,  jenis akomodasi dan
status sosial.

2.2 Situs Jaringan Sosial 
Situs jaringan sosial sebagai layanan

yang  berbasis  web  yang  memungkinkan
individu  untuk  (1)  membangun  profil
publik  atau  semi-publik  dalam  sistem
terbatas,  (2)  mengartikulasikan  daftar
pengguna  lain  dengan  siapa  mereka
berbagi  koneksi,  dan  (3)  melihat  dan
melintasi daftar koneksi mereka dan yang
dibuat  oleh  orang  lain  di  dalam sistem.
Media baru telah menjadi kekuatan utama
yang  mempercepat  perkembangan
masyarakat  global  dengan  sifat  digital,
konvergen,  interaktif,  hiperteksual,  dan
virtual, telah membawa interaksi manusia
dan  masyarakat  ke  tingkat  yang  sangat
saling  berhubungan  dan  kompleks.
Informasi  apa  pun  dapat  diakses  dan
tersedia, yang dapat dilihat kapan saja dan
di  mana  saja.  Oleh  karena  itu,  ada
beberapa  motivasi  yang  mendorong
seseorang  untuk  menggunakan  media
sosial  seperti  faktor  informasi,  identitas
pribadi,  faktor  integratif  dan  interaksi
sosial  dan  faktor  hiburan.  Selain  itu,
penggunaan  media  sosial  juga  dapat
memperkuat  penyediaan  layanan  untuk
pertanian  perkotaan  dengan
mempertimbangkan  faktor  kritis  dari
komunitas  lokal  seperti  nilai  yang
dirasakan, pelatihan, pengaruh sosial dan
kesadaran. Ini juga dapat digunakan untuk
memperkaya  pengalaman  sistem
informasi  dalam  merencanakan
kunjungan  lapangan  dengan
membandingkan  berbagai  produk,  yang
meningkatkan  kepuasan  dan  niat
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kelanjutan. Selanjutnya, perubahan dalam
penggunaan  situs  jaringan  sosial
berdasarkan  beberapa  fitur  dalam
kemajuan  teknologi  dalam  hal
interaktivitas,  kehadiran  sosial,  otonomi,
kegembiraan,  privasi  dan  personalisasi.
Tak bisa  dipungkiri  bahwa dalam setiap
adopsi  teknologi,  ada  efek  positif  dan
negatif. Media sosial telah meningkatkan
kualitas  dan  tingkat  kolaborasi  untuk
siswa, yang mereka dapat dengan mudah
dan  cepat  berkomunikasi  atau  berbagi
informasi  antara  satu  sama  lain  tetapi
masalah privasi, konten ofensif, informasi
palsu  dan  gangguan  pikiran  menjadi
masalah  umum bagi  mereka.  Selain  itu,
media  sosial  juga  dapat  meningkatkan
kolaborasi  informasi,  meningkatkan
efektivitas  dan  efisiensi  komunikasi  dan
membawa perubahan  mendasar  terhadap
struktur  interpersonal.  Akhirnya,  insiden
keamanan  informasi  masih  terjadi
meskipun  prosedur  keamanan  yang
dirancang  oleh  banyak  organisasi
berorientasi  teknologi  dalam  bentuk
pedoman  untuk  melawan  efek  negatif,
setidaknya  untuk  menghindari  kerugian.
Perspektif  interaksional  telah  terbukti
sangat  efektif  sebagai  titik  awal  untuk
studi  teoritis  dan  empiris  faktor  tertentu
dalam hubungannya  dengan  penggunaan
sehari-hari  teknologi  informasi,  tidak
sedikit media sosial dan isu-isu baru yang
terkait  dengan  teknologi  yang  cepat
berubah.

3. METODE PENELITIAN

Kuesioner digunakan dalam penelitian
ini, yang didistribusikan kepada 250 siswa
yang berasal dari beberapa fakultas yang
ada  di  Universitas  Prima  Indonesia
Medan  dengan  menggunakan  random
sampling.  Dalam penelitian  ini,  variabel
yang  mempengaruhi  (variabel
independen)  adalah  penggunaan  media
sosial  (X)  dan  variabel  kausal  (variabel

terikat) adalah tradisi mudik (Y). Ada tiga
data  demografi  yaitu  jenis  kelamin,  usia
dan pendidikan untuk tujuan penyaringan
dan enam item untuk mewakili variabel Y.
Kemudian,  skala  likert  digunakan  untuk
skala pengukuran dengan rincian sebagai
berikut: sangat setuju (5), setuju (4), tidak
menentukan  (3),  tidak  setuju  (2)  dan
sangat  tidak  setuju  (1).  Sementara  itu,
penelitian  ini  menggunakan  SPSS  17
sebagai  alat  untuk  pengolahan  data  dan
perhitungan  untuk  menganalisis  data.
Beberapa tes dilakukan, yaitu Uji Regresi
Linier  Sederhana,  Uji  Validitas,  dan  Uji
Reliabilitas.  Jumlah  frekuensi  item
tertinggi  adalah  saluran  umum  yang
menunjukkan  bahwa  mayoritas  siswa
(52%) sangat menggunakan media sosial
untuk  berkomunikasi  dan  berinteraksi
dengan  orang  tua  mereka  atau  relatif
sering, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Di sisi lain, mereka juga merasa
bahwa  tujuan  untuk  memperluas
keramahan dan keintiman dapat dilakukan
melalui  media  sosial  dan  kemudahan
penggunaan  seperti  yang  ditunjukkan
pada kedua  (29,2%) dan ketiga  (21,2%)
jumlah  tertinggi  frekuensi  item  masing-
masing.  Sementara  itu,  ada  sekitar  12%
siswa  sangat  menentang  bahwa  tradisi
mudik dapat digantikan oleh komunikasi
media  sosial  tanpa  harus  kembali  ke
rumah  dan  ada  cukup  banyak  siswa
(39,6%) masih belum memutuskan untuk
pernyataan ini. Terakhir, ada 20,4% siswa
berpendapat  bahwa  tradisi  mudik  cukup
melelahkan  sementara  ada  18%  yang
menunjukkan  bahwa  anggaran  untuk
tradisi  mudik  dapat  disimpan  untuk
kegiatan masa depan.

4. PEMBAHASAN

4.1 Uji Regresi Linier Sederhana
Regresi linier adalah alat statistik yang

digunakan  untuk  menentukan  pengaruh
satu atau beberapa variabel terhadap satu
variabel  atau  untuk  memprediksi  nilai

38



Seminar Nasional Optimalisasi Bahasa, Budaya, Pariwisata dan Pemuda di Era Revolusi Industri 4.0
Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan

15 Desember 2018

Bidang Kajian: BUDAYA

variabel  tertentu  (dependen)  berdasarkan
nilai variabel lain. Menurut tabel 1 di atas
menunjukkan  bahwa  persamaan  regresi
sederhana  adalah  Y  =  0100  +  0992X,
yang 100 adalah intercept (titik di mana
garis bertemu Y di mana X = 0) dan 992
adalah  kemiringan  (gradien)  dari  garis
(jumlah  Y  meningkat  untuk  setiap  unit
meningkat  X)  [31].  Kemudian,  uji  t
digunakan  untuk  memahami  hubungan
antara  variabel  independen  dan  variabel
dependen  dan  untuk  mengeksplorasi
bentuk-bentuk hubungan ini, di mana nilai
t  ≥  t  tabel,  atau  sig.  ≥  nilai  α  =  0,05
dimana t value = (α / 2) n-k-1. Kemudian,
nilai  α  =  0,05  kemudian  n  =  250,  k
(jumlah variabel)  = 2 sehingga nilai  t  =
(0,05 /  2)  *  (250-2-1)  = 0,025 * 247 =
6,175.  Tabel  koefisien  menggambarkan
nilai untuk garis regresi yang pada setiap
satu  peningkatan  marka  standar  dalam
penggunaan  skor  media  sosial,  model
memprediksi  peningkatan  0,992  tanda
standar dalam tradisi mudik. Akhirnya, uji
t  menunjukkan  bahwa  media  sosial
(variabel  X)  memiliki  kontribusi  yang
signifikan  secara  statistik  terhadap
kekuatan  prediktif  dari  model  tradisi
mudik  (variabel  Y)  yaitu  X  =  55,886>
1,97 dan 0,000 <0,05 sementara ANOVA
mengatakan  bahwa  kekuatan  korelasi
secara statistik signifikan (p <0,000).

Koefisien

 Koefisien Koefisien   

 Non Standard Standard   

 B
std.

Error Beta   
1

(konstanta) 0,100 0,430 - 0,232 0,817

X 0,992 0,018 0,976
55,88

6 0
Dependent Variable : Y
Tabel 1. Uji Regresi Linier Sederhana

4.2 Uji Validitas 
Uji  validitas  dilakukan

berdasarkan  dua  jenis,  yaitu  internal

untuk menentukan sejauh mana mengukur
apa yang seharusnya diukur dan eksternal
untuk  memutuskan  seberapa  baik  itu
dapat  digeneralisasikan  ke  populasi  lain
yang  dikembangkan.  Skala  pengukuran
adalah  valid  jika  melakukan  apa  yang
seharusnya dilakukan dan mengukur apa
yang harus diukur. Dari hasil SPSS dapat
diketahui  bahwa korelasi  antara  masing-
masing  indikator  (X)  dengan  total  skor
konstruk  (Y)  menunjukkan  hasil  yang
signifikan.  Ini  berarti  bahwa  setiap
indikator  adalah  pertanyaan  yang  valid.
Sementara  itu,  hasil  analisis  korelasi
bivariat  dalam  kolom  output  korelasi
cronbach  alpha  item  -  korelasi  total
identik  untuk  keduanya  mengukur  hal
yang sama.

Korelasi
 X Y

X
Pearson

Correlation 1
0,976*

*
 Sig. (2 tailed) - 0,000
 N 250 160

Y
Pearson

Correlation
0,976*

* 1
 Sig. (2 tailed) 0,000 -
 N 160 160

**  korelasi  signifikan  pada  0,01  level  (2
tailed)

Tabel 2. Tes Validitas

4.3 Tes Realibilitas
Tes  reliabilitas  terkait  dengan

masalah kepercayaan instrumen dan untuk
mengukur  sejauh  mana  inkonsistensi
terjadi  dalam  pengukuran  atau
reproduktifitas, stabilitas pengukuran dari
waktu  ke  waktu  atau  kinerja  pengujian.
Berdasarkan tabel, itu menunjukkan dapat
diandalkan karena lebih dari 0,60 (0,988>
0,60).
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Statisitik Realibilitas
Tabel. 3 Tes Reliabilitas

5. SIMPULAN

Di era penggunaan media sosial masif,
penelitian ini menunjukkan ada pengaruh
positif  terhadap  tradisi  mudik  secara
signifikan.  Beberapa  sarjana  sosial
memperkirakan  bahwa  ada  penurunan
yang konsisten untuk jumlah orang yang
melakukan  mudik  setiap  tahun  karena
urbanisasi  yang tidak  terkendali,  evolusi
tren  dan  perilaku  konsumtif.  Dalam  hal
ini,  penulis  telah  setuju  dengan  prediksi
ini dan seharusnya tidak ditanggapi secara
negatif  karena  hal  itu  menimbulkan
tantangan  baru  untuk  peningkatan  dan
antisipasi.  Namun,  peran  pemerintah
sangat penting terutama untuk memantau
sikap  di  media  sosial  dan  pembangunan
infrastruktur  melibatkan  jalan  tol  dan
transportasi  massal  yang  saling
berhubungan.
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