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ABSTRAK 

 Media sosial memberikan kemudahan untuk mengakses informasi, salah  

satunya untuk memperoleh informasi kesehatan. Bagaimanapun, dibalik 

kemudahan mencari informasi kesehatan di media sosial, tumbuh rasa 

kekhawatiran tentang isi kelengkapan, akurasi, dan kredibilitas informasi 

kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel yang ada 

pada model Protection Motivation Theory (PMT) dan The Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT) terhadap perilaku penggunaan 

media sosial untuk mencari informasi kesehatan dan juga memberikan 

rekomendasi terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan media 

sosial yang terpercaya dan akurat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pengetahuan bagi dunia pendidikan tentang model PMT dan UTAUT, 

serta memberi rekomendasi kepada pengembang media sosial. 

Tahapan penelitian ini meliputi identifikasi variabel dan hipotesis, 

penentuan populasi dan sampel, penyusunan kuesioner, penyebaran dan 

pengumpulan kuesioner, pengolahan data, analisis hasil temuan dan penyusunan 

rekomendasi. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner secara 

online maupun offline kepada responden yang sudah pernah memanfaatkan media 

sosial untuk mencari informasi kesehatan. Diperoleh jumlah responden sebanyak 

292 dari penyebaran kuesioner. Covariance Based-Structural Equation Modeling 

(CB-SEM) digunakan sebagai metode penelitian untuk melakukan studi 

konfirmasi terhadap penelitian terdahulu.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor self efficacy berpengaruh positif 

terhadap perceived usefulness dan perceived ease of use dalam penggunaan media 

sosial untuk mencari informasi kesehatan. Faktor perceived usefulness, perceived 

ease of use, perceived severity, response efficacy, dan response costs berpengaruh 

positif terhadap behavioral intention dalam penggunaan media sosial untuk 

mencari informasi kesehatan. Behavioral intention berpengaruh positif terhadap 

usage behavior. Untuk meningkatkan penerimaan penggunaan media sosial untuk 

informasi kesehatan salah satunya dapat dilakukan dengan sertifikasi kredibilitas 

website kesehatan, memberi sumber pendukung dari informasi kesehatan, dan 

membuat tampilan konten informasi kesehatan yang lebih user friendly. 
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