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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Media sosial berkembang dari sistem berbagi pesan dan informasi digital yang 

berbasis internet. Dalam waktu yang singkat media sosial menjelma menjadi tempat di 

mana memungkinkan pengguna untuk dengan bebas memposting dan membagikan apa 

yang mereka inginkan. Media sosial juga merupakan wadah yang dapat menciptakan 

berbagai bentuk komunikasi dan memberikan berbagai jenis informasi kepada seluruh 

lapisan masyarakat. Dilihat dari karakteristik sosial masyarakat Indonesia yang gemar 

berbagi, keinginan untuk eksis dan tidak terlalu peduli dengan masalah privasi, menjadikan 

media sosial sebagai media komunikasi yang sangat representatif. 

Salah satu media sosial yang banyak digunakan saat ini adalah Tik Tok. Tik Tok 

merupakan aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik dan menarik. Pengguna dapat 

dengan mudah menggunakannya sehingga mereka dapat berkreasi dalam bentuk video 

pendek sehingga dapat ditonton kepada teman-teman atau pengguna lain. Tik Tok 

sebenarnya aplikasi yang memberikan hiburan kepada penggunanya. Durasi fitur video dan 

musiknya yang hanya sekitar 30 detik atau lebih menjadikannya platform media sosial 

yang menggabungkan video dan musik. Adanya media sosial yang dapat memberikan 

hiburan bagi setiap orang untuk mengurangi rasa penat atau kejenuhan, mereka bahkan 

bisa tertawa bahagia saat menggunakan Tik Tok. Tidak hanya menyajikan berbagai video 

yang bisa ditonton dari berbagai penjuru dunia, penggunanya juga dapat membuat berbagai 

video musik yang diinginkan seperti gerakan-gerakan menari.  

Secara global, Tik Tok mengalami lonjakan pengguna yang sangat pesat. Perusahaan 

mengatakan memiliki sekitar 55 juta pengguna global pada Januari 2018, dan angka 

tersebut naik signifikan menjadi lebih dari 271 juta pengguna pada Desember 2018 dan 

507 juta pengguna pada Desember 2019. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020, tercatat 

Tik Tok telah melampaui lebih dari dua miliar jumlah unduhan dengan pengguna aktif 

bulanan pada Juli 2020 hampir 799 juta setiap bulan (Josina, DetikInet 2020).  
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Di Indonesia, aplikasi Tik Tok diluncurkan pada bulan Mei 2017 (Aprilian, Elita and 

Afriyati 2020). Aplikasi milik Zhang Yiming ini terbilang sukses, hal ini dibuktikan oleh 

Firma intelijen aplikasi Sensor Tower yang menjelaskan bahwa jumlah pengunduh Tik Tok 

lebih tinggi dibanding facebook, Instagram, snapchat dan youtube di dunia. Menurut 

Sensor Tower, negara yang paling banyak mengunduh aplikasi ini adalah Indonesia yang 

menyumbang 11 persen dari total unduhan Tik Tok (Pertiwi, Kompas.com 2020). 

Pengguna media sosial Tik Tok di Indonesia didominasi oleh kalangan remaja dengan 

rentang usia 14-24 tahun (Rakhmayanti 2020). Remaja yang berstatus siswa tentu menjadi 

salah satu perhatian besar dalam dunia pendidikan. Terlepas dari segala manfaat yang bisa 

diperoleh, bermunculan pula dampak negatif layanan berbagi video Tik Tok yang harus 

diantisipasi. Begitu seseorang telah terbiasa terhadap suatu hal─dalam hal ini Tik 

Tok─mereka pun menerimanya sebagai suatu kewajaran. Lalu mereka akan terus 

mengandalkannya. Akhirnya mereka mencapai satu titik di mana tidak dapat hidup 

tanpanya. Tidak sedikit dari mereka yang sering menggunakan media sosial ini sehingga 

membuat waktu mereka menjadi tersita. Semakin sering mereka menggunakannya, 

semakin banyak waktu terbuang dan semakin kuat ikatan yang terbentuk. Waktu luang dan 

kesempatan yang mana bisa digunakan untuk membaca buku-buku menjadi tergantikan. 

Membaca merupakan salah satu aktivitas pendidikan yang dapat memberikan 

kegiatan yang kompleks, seperti informasi dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya, 

serta dapat menambah wawasan berbahasa yang belum diketahui. Membaca adalah suatu 

proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata kata atau bahasa tulis (Tarigan 2008).  

Membaca memainkan peran sosial yang penting dalam kehidupan manusia, ia 

menjadi modal utama kemajuan suatu bangsa, karena sebagian besar proses pendidikan 

bergantung pada kemampuan dan kesadaran membaca. Membaca pada dasarnya 

merupakan awal dari penguasaan ilmu. Setiap ilmu dan pengetahuan yang telah ditemukan 

selama berabad-abad sejarah manusia ditulis dalam buku-buku yang dapat kita pelajari hari 

ini. Sehingga ilmu yang ada di bumi ini tidak akan pernah bisa dipelajari jika tidak 

didahului dengan kemauan untuk membaca.  
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Dalam agama Islam, membaca menjadi aspek yang sangat penting dalam beragama. 

Perintah yang pertama kali diturunkan oleh Allahهلالج لج melalui malaikat Jibril kepada Nabi 

Muhammadملسو هيلع هللا ىلص adalah membaca. Hal ini termaktub dalam al-Quran surah al-Alaq ayat 1-5: 

( ٣( اْقَرأْ َوَربَُّك األْكَرُم )٢( َخلََق اإلْنَساَن ِمْن َعلٍَق )١اْقَرأْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذي َخلََق ) 

(٥( َعلََّم اإلْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم )٤ِم )الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَ   

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-Alaq 1-5). 

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an sangat memengaruhi sistem 

pendidikan dalam Islam. Selain itu, Al-Qur’an juga mengandung konsep pendidikan yang 

unik dan menakjubkan, sehingga mampu menciptakan individu yang beriman dan 

senantiasa mengesakan Allahهلالج لج. Pada ayat di atas sudah jelas bahwa perintah membaca 

adalah kewajiban utama dan sarana terbaik untuk mencerdaskan umat dan membina 

kepribadian. Sebagai contoh dalam praktik agama, bagaimana bisa para sahabat 

melaksanakan shalat jikat tidak bisa membaca (dalam artian mengamati) cara shalat 

Rasulullahملسو هيلع هللا ىلص. Kemudian cara-cara atau gerakan shalat tersebut dituliskan dalam buku 

karya-karya para ulama yang menuntut kita untuk membacanya hari ini.  

Kehadiran buku-buku keagamaan tidak hanya penting dalam penginformasian dan 

sumber pengetahuan dalam ibadah-ibadah, namun diharapkan juga dapat menyegarkan 

moral bangsa. Dalam dunia pendidikan, siswa yang tergolong dalam masa remaja itu, 

membutuhkan buku-buku keagamaan yang mengandung pesan-pesan kedamaian, cinta 

kasih, dan persaudaraan antar sesama. 

Membaca buku agama begitu penting dalam pendidikan Islam dan kehidupan 

beragama. Buku-buku agama islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. Selain itu, sebagai seorang muslim 

sekaligus pembelajar, para siswa haruslah aktif membaca buku, terlebih buku-buku agama. 

Seorang siswa yang aktif membaca akan terlihat dari luasnya wawasan dan pengetahuan 
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mereka, shingga tercermin dalam sikap keberagamaan yang dapat ditinjau dari aspek 

ibadah maupun akhlaknya. 

Namun kehidupan saat ini yang begitu mudahnya mendapatkan informasi dan 

opini─yang berseliweran di internet─cenderung membuat kita puas akan sebuah 

informasi. Para siswa cenderung lebih memilih mencari informasi dari berbagai website di 

internet. Memang mencari informasi mengenai sesuatu hal sangat mudah bila kita 

mencarinya lewat internet. Namun, kenyataannya hal itu menjadi pemicu sifat malas untuk 

membaca dari sumber asli. Menyingkirkan buku-buku agama ke dalam lemari-lemari rak 

yang penuh debu. Sehingga berkuranglah minat untuk kembali membacanya.  

Menurut data riset bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked yang dilakukan 

oleh Central Connecticut State Univesity pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan 

menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada di bawah 

Thailand yang berada di urutan 59. Data lain berasal dari UNESCO yang merilis hasil 

survei budaya membaca terhadap penduduk di negara-negara ASEAN. Budaya membaca 

di Indonesia berada pada peringkat paling rendah dengan nilai 0,001%. Artinya, dari sekitar 

seribu penduduk Indonesia, hanya ada satu orang yang memiliki minat membaca tinggi 

(Devega 2017). 

Minat membaca masyarakat Indonesia berdasarkan data di atas sudah sangat rendah, 

bahkan sebelum kemunculan media sosial Tik Tok. Tentu saja banyak sekali faktor-faktor 

yang memengaruhi minat membaca seseorang. Namun kemunculan aplikasi Tik Tok ini 

bisa menjadi suatu momok dalam dunia pendidikan tanah air, sehingga patut 

diperhitungkan keberadaannya yang semakin populer terutama di era pandemi covid-19 

ini. Berdasarkan kenyataan persoalan literasi yang menjadi dinamika permasalahan 

pendidikan tanah air dan urgensinya dalam agama Islam, serta kehadiran media sosial Tik 

Tok, maka penulis mengangkat skripsi yang berjudul “Pengaruh Media Sosial Tik Tok 

terhadap Minat Baca Buku Keagamaan Siswa SMA Negeri 1 Bandung”. 

Penelitian ini mengambil SMA Negeri 1 Bandung sebagai lokasi penelitiannya. SMA 

Negeri 1 Bandung memiliki nama besar dan salah satu sekolah favorit di kota Bandung-

meski penggunaan istilah sekolah unggulan atau favorit telah lama dihilangkan. Selain itu, 

SMA Negeri 1 Bandung merupakan sekolah di Jawa Barat yang pertama kali menerapkan 
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sistem SKS berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga menjadikannya 

rujukan dan pelopor sekolah-sekolah lain. Dalam program kerja yang dimuat dalam laman 

resmi website sekolah, SMA Negeri 1 Bandung menerapkan pembelajaran, bimbingan dan 

konseling, dan pelayanan administrasi dengan berbasis pada TIK. Kemudian dalam 

program kerja poin ke lima, sekolah ini juga mencanangkan program Membudayakan 

kegiatan literasi, yang mana semakin membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan 

penelitian di SMA Negeri 1 Bandung.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana penggunaan media sosial Tik Tok siswa SMAN 1 Bandung? 

b. Bagaimana keadaan minat membaca siswa SMAN 1 Bandung, khususnya buku-buku 

Keagamaan? 

c. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media Sosial Tik Tok terhadap minat baca 

buku keagamaan bagi siswa SMAN 1 Bandung? 

d. Seberapa besar pengaruh penggunaan media sosial Tik Tok terhadap minat baca 

buku keagamaan siswa SMAN 1 Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagimana pengaruh media 

sosial Tik Tok terhadap minat membaca buku agama siswa di SMA Negeri 1 Bandung. 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penggunaan media sosial Tik Tok siswa SMAN 1 Bandung 

b. Untuk mengetahui keadaan minat membaca siswa SMAN 1 Bandung, khususnya 

buku-buku Keagamaan 

c. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media Sosial Tik Tok terhadap minat baca 

buku keagamaan bagi siswa SMAN 1 Bandung 

d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media sosial Tik Tok 

terhadap minat baca buku keagamaan siswa SMAN 1 Bandung 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis 

dan manfaat secara praktis.  

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam rangka 

memperkaya literatur bacaan dan khasanah, tekhusus penelitian di dunia pendidikan. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka perspektif pembaca mengenai 

nilai-nilai agama Islam yang rahmatan lil alamin, salah satunya adalah kegiatan 

membaca; anjuran penting agama yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Alaq 1-

5. Perintah yang pertama kali diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, yang sarat nilai-

nilai pendidikan.  

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman terkait seberapa besar pengaruh dari media sosial Tik Tok tersebut 

terhadap minat baca buku-buku agama pada siswa. Sehingga dapat menumbuhkan 

minat membaca buku-buku agama. Selain itu, penelitian ini juga dapat diharapkan 

memberi masukan kepada berbagai pihak khususnya kepada lembaga-lembaga yang 

terkait dalam hal pendidikan dan pada siswa serta orangtua hingga masyarakat 

umumnya. 

E. Penegasan Istilah 

Dalam rangka menghindari terjadinya salah pengertian dalam menafsirkan judul 

dalam skripsi ini, penulis merasa perlu membuat batasan yang mempelajari dan 

mempertegas istilah yang digunakan tersebut, yaitu: 

1. Media Sosial TikTok 

TikTok adalah platform media sosial yang digunakan untuk membuat berbagai 

video bentuk pendek, dari genre seperti tarian, komedi, dan pendidikan, yang memiliki 

durasi dari 15 detik hingga satu menit (Schwedel 2018). Tik Tok atau dikenal di 

Tiongkok sebagai Douyin adalah layanan jejaring sosial berbagi video yang dimiliki 

oleh perusahaan ByteDance (Isaac 2020). Aplikasi media sosial ini dapat memberikan 

efek spesial yang unik dan menarik dalam setiap video yang akan dibuat. Pengguna 

dapat dengan mudah menggunakannya sehingga mereka dapat berkreasi dalam bentuk 

video pendek sehingga dapat ditonton kepada teman-teman atau pengguna lain. Selain 



7 
 
Muhammad Satria Ramadhan, 2022 
PENGARUH MEDIA SOSIAL TIK TOK TERHADAP MINAT BACA BUKU KEAGAMAAN SISWA SMA NEGERI 1 
BANDUNG 

Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu  

itu, para pengguna dapat menonton berbagai video unik yang telah dibuat oleh orang 

lain, yang bahkan tak dikenal sebelumnya secara global dari berbagai negera di dunia.  

2. Minat Baca 

Merujuk dari ragam definisi mengenai minat dan membaca serta berbagai definisi-

definisi ahli, dapat disimpulkan bahwa definisi minat baca yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kecenderungan yang mantap dalam diri seseorang untuk membaca 

buku, dengan secara aktif menggunakan pengertian, imajinasi dan pimbicaraan batin, 

diliputi dengan perasaan suka dan senang tanpa ada paksaan dari manapun, sehingga 

memperoleh manfaat yang optimal dan dapat dinterpretasikan dalam hidup. 

3. Buku keagamaan 

Buku keagamaan adalah seluruh bentuk bacaan tertulis yang mengandung 

informasi keagamaan dan manjadi sumber pengetahuan keagamaan masyarakat. Istilah 

buku kegamaan pada penelitian ini merujuk pada buku-buku bertema agama Islam. 

Dalam bentuknya, buku keagamaan dapat berupa buku-buku penunjang pada mata 

pelajaran PAI di sekolah yang terdiri dari Al-Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, dan 

Sejarah Kebudayaan Islam; novel-novel Islami, kumpulan cerpen Islami, dan literatur 

Islam di luar sekolah yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan Islam pada umumnya. 


