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INTISARI 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh media sosial dan modal sosial digital 

terhadap berbagi pengetahuan. Rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana 

meningkatkan perilaku berbagi pengetahuan dan pertanyaan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : (a) bagaimana pengaruh media sosial terhadap modal 

sosial digital, (b) bagaimana pengaruh media sosial terhadap berbagi pengetahuan, 

(c) bagaimana pengaruh modal sosial digital terhadap berbagi pengetahuan, (d) 

bagaimana pengaruh media sosial terhadap berbagi pengetahuan melalui modal 

sosial digital. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 pemilik online shop di 

wilayah Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) media sosial 

dan modal sosial digital berpengaruh terhadap berbagi pengetahuan dan (b) modal 

sosial digital tidak bisa memediasi antara media sosial terhadap berbagi 

pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


