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Penelitian ini herawal da~i ketertarikan peneliti pada 
pro'5os yang harus ditempuh palamar UJian.Mal1luk Perguruan Tinggi 
Neger.!. dal .. m menyinpkan diri mengikuti seleksi ujian masuk. 
Jumlah pelamar yang berminat masuk ke Perguruan Tinggi Negeri' di 
Indonesia dari tahun ke tahun senantiasa tidak seimbang dengan 
kesempatanyang tersedia ,untuk mengikuti pendidikan tinggi. 

Informasi ten tang UMPTN menjadi keb\.ltuhan yang amat penting 
bagi calon palamar - dalam hal ini siswa kelas 3 SMA Dengan 
pemilik..n informasi yang cukup, sisw", kelas 3 SMA mll!rasa lebih 
yakin dalam mengambil keputusan memilih bidang study yang 
diingini. 

Ponelitian ini borusah.... melihat dan mengkaji arus informasi 
tentang UMPTN yang menLtju siswa kelas 3' SMA di Surabaya. 
I.lU\Ul'tiJTh"ln,~ki1h arU!J informanl. (fr.(!I~Hen~i .• s,umbtpr-sumb~r dan media,) 
tentang UNPTN di.terima oJsh sis",a k.Jas :J SNA'f' Permasalah,,!n 
torsDbut. terjl!\wl>bmolnl\.d penelitian yl!\ng dilakukan pada siswa 
kolas 3 SMA di Surabaye dongan memaparkan temuan-temuan tentang 
basarr'Y<ll volume informas", sumber-sumber informas.i. serta media 
yang digunak~n dalam pro~p.s komunikasi. 

Dari data hasil penE>litian memperl1hatl,an. bahwa hampir 
seluruh !!Iisw... kelas ::;; SMI'! di Surabaya bermaksud men;ikuti UMPTN. 
Hal illi menunjukkan pula bahwa sebilgian besar siswa berkeinginan 
menguikuti pendidikan tinggi di PTN. Persoalan yanO rtHllnOnjol yang 
.adalah langkanya informa.i yang dimiliki siswa ~~ntang UMPTN. 
Perolehan informasi ten tang UMPTN yang ada pun liebagian besar 
bukan bl1r->u,ol dari lembagl!\ sekolahnya, tetapi jUQt;I"u dari lembaga 
pendidikan bimbing_n belajarl tes. 

~ledi a komun i kGsi yang banyak d igunakan da I am r.entransferan 
informasi, adalah media komunikasi interpersonal dan media 
komunikaDi kolompok. Sehingga perolehan informasiyang diperoleh 
dari media maSSa amat sedikit sekali. • 

lleng'"'tI p,l!>rolehan informali!.i yang cukup dan diiltl\)9~P mernadai, 
SiDW'" kalas 3 SMA ~eb~gai calon palamar merasa lebih yakin 
tli hilllclitHJ y""g 1,..r"f"I\f Rlomi I ild inform,,!:>i. Pero1ah"n informasi 
tera~b'Jt .angat berporan h~gi sis..a kn1as 3 SMA datam menentukan 
l,,,\nglulh y!"'\n'J hArBS ditomf1uh, llg~r~ talon tnl?l1tJil'.. uli UMPTN • 
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