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Abstraksi 

 

 

Karya Ilmiah yang berjudul “Dampak Penggunaan Sosial Media Terhadap 

Murid SMA Santa Angela Kelas X-IBA “ membahas tetang social media 

dan dampaknya terhadap kehidupan. Permasalahan yang penulis bahas 

secara khusus adalah dampak penggunaan social media terhadap 

remaja, khususnya terhadap murid X-IBA. 

Tujuan pembuatan makalah ini adalah agar pembaca dapat mengetahui 

dampak penggunaan social media, baik itu dampak negative maupun 

dampak positifnya. Dengan mengetahui dampak negative tersebut kita 

dapat merefleksikan diri kita sehingga dampak tersebut dapat kita kurangi 

bahkan kita hilangkan sehingga penggunaan social media hanya 

mendatangkan dampak positif bagi kita. 

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah dengan cara melakukan 

survey dimana penulis membagikan angket yang mencakup beberapa 

pertanyaan tentang dampak social media. Dari jawaban responden yang 

terdapat pada angket yang kami ajukan. Data yang kami sampaikan 

kepada pembaca adalah apa yang kami simpulkan dari angket yang diisi 

banyak responden. 

Yang menjadi hipotesis bagi penulis adalah bahwa dengan meledaknya 

pengguna social media di kalangan remaja, hal itu akan berdampak pada 

kehidupan mereka sehari-hari. Maka hipotesis penulis adalah, bahwa 

social media memberikan dampak positif dan dampak negative terhadap 

murid SMA Santa Angela kelas X-IBA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Manusia merupakan makhluk social yang tidak bisa hidup tanpa orang lain di 

sekitarnya. Ini semua telah diakui oleh semua manusia di dunia karena 

manusia pastinya akan melengkapi seluruh kebutuhan manusia lainnya. 

Untuk saling melengkapi kebutuhannya manusia membutuhkan suatu cara 

agar tujuan yang mereka targetkan dapat tercapai, dan kebutuhan itu adalah 

komunikasi. Namun kesibukan yang terjadi setiap harinya membuat banyak 

orang kurang memiliki waktu untuk bersenda gurau, menjalin hubungan, 

membangun relasi dengan sesamanya, maupun kerabat mereka 

sendiri.Tetapi kesulitan itu kini telah diatasi dengan mudah oleh teknologi 

yang semakin modern.Beragam aplikasi telah tersedia bagi pengguna barang 

barang elektronik seperti smartphone, laptop, dan computer dan aplikasi 

yang sangat umum ditemukan yaitu berjenis social media. 

Sosial media merupakan sebuah media yang digunakan untuk berinteraksi 

dan bersosialisasi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak 

hanya digunakan untuk media komunikasi, media social dapat dikatakan 

memiliki sejuta fungsi, diantara lain :  memfasilitasi orang orang sebagai 

forum diskusi/obrolan, berbagi berbagai jenis file (video,music, gambar), 

mengemukakan pendapat dalam berbagai persitiwa, sarana berdagang, 

saran menemukan jodoh dan berbagai kegunaan lainnya. Untuk memenuhi 

pemintaan para pengguna social media, maka muncul banyak social media 

seperti Facebook, Twitter, Google plus, Myspace, Weibo, Youtube, LINE, dan 

masih banyak lagi aplikasi social media yang tidak mungkin saya sebutkan 
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semua.  Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk 

bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini 

manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun 

mereka bereda dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan 

tidak peduli siang ataupun malam. Sosial media juga memiliki dampak besar 

pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya “kecil” bisa seketika 

menjadi besar dengan Media sosial, begitupun sebaliknya orang “besar” 

dalam sedetik bisa menjadi “kecil” dengan media sosial. 

Menurut hasil penelitian  "Keamanan Penggunaan Media Digital pada Anak 

dan Remaja di Indonesia" yang yang dilakukan lembaga PBB untuk anak-

anak, UNICEF, bersama para mitra, termasuk Kementerian Komunikasi dan 

Informatika dan Universitas Harvard, AS. Studi ini menelusuri aktivitas online 

dari sampel anak dan remaja yang melibatkan 400 responden berusia 10 

sampai 19 tahun di seluruh Indonesia dan mewakili wilayah perkotaan dan 

pedesaan, sebanyak 98 persen dari anak dan remaja mengaku tahu tentang 

internet dan 79,5 persen di antaranya adalah pengguna internet. Dengan 

terpaparnya remaja usia 10-19 tahun yang masih bersekolah, saya sebagai 

penulis ingin mengetahui dampak penggunaan social media terhadap siswa 

siswi remaja. Dengan diketahuinya dampak dampak tersebut, diharapkan kita 

sebagai pelajar remaja dapat menempatkan diri dalam kehidupan social di 

dunia maya dan dapat mengatur serta menyaring informasi informasi yang 

kita dapatkan dari social media. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1.2.1 Pembatasan Masalah 

Penelitian penulis hanya mencakup penyebab, dampak, dan solusi 

yang diberikan untuk memecahkan permasalahan social yang sedang 

terjadi.Selain itu penelitian kami juga didasarkan kepada survey 
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secara langsung terhadap responden dengan menggunakan angket 

terbuka. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 

 Apa yang dimaksud dengan media social ? 

 Seberapa sering siswa/i  menggunakan social media? 

 Apa dampak positif penggunaan social media bagi siswa/i ? 

 Apa dampak negative penggunaan social media bagi siswa/i ? 

 Bagaimana penggunaan social media yang seharusnya untuk 

meminimalisir dampak negative penggunaanya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum Laporan Ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas 

Karya Ilmiah yaitu untuk meneliti Dampak Penggunaan Sosial 

Media Terhadap Murid SMA Santa Angela Kelas X-IBA 

 

b. Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui frekuensi penggunaan social media dan apakah hal 

tersebut memiliki pengaruh terhadap dampak yang diterima 

 Untuk mengetahui dampak positif yang diterima dari penggunaan 

social media oleh murid kelas X-IBA 

 Untuk mengetahui dampak negative yang diterima dari penggunaan 

social media oleh murid kelas X-IBA 

 Untuk mencari solusi penggunaan social media yang seharusnya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian Dampak Penggunaan Sosial Media Terhadap 

Murid Santa Angela Kelas X-IBA ini agar dapat dicari solusi dan 

pemecahan masalah sehingga dalam menggunakan social media 

siswa dapat menyaring kembali hal yang didapatkan sehingga dampak 

negative dapat dihindari dan hanya mengambil dampak-dampak 

positif. 

 

1.5 Hipotesis 

Kaum muda saat ini dapat dikatakan telah kecanduan dengan social 

media sehingga berdampak pada kehidupan keseharian mereka. Perlu 

diakui dengan adanya social media, dampak atau akibat dari 

penggunaan social media tidak selalu menimbulkan hal-hal negative. 

Dengan menggunakan social media, murid kelas X-IBA informasi 

sangat mudah didapatkan karena system yang digunakan merupakan 

system koneksi yang terintegrasi.Antar pengguna social media dapat 

mengetahui kejadian yang terjadi dalam kurun waktu yang 

singkat.Meskipun begity waktu yang seharusnya digunakan untuk 

berinteraksi dengan keluarga menjadi terhambat karena adanya sikap 

pengguna yang lebih mementingkan berkomunikasi secara tidak 

langsung dengan beragam social media yang mereka miliki. 

Sama halnya dengan proses belajar di rumah yang menjadi sangat 

terganggu akibat terlalu sibuk memainkan social media yang dimiliki 

sehingga mereka lupa untuk belajar dan mengerjakan tugas. Dengan 

beragam macam social media yang ada, mereka tak hanya 

menggunakan social media untuk sekedar chatting, tetapi juga untuk 

bertukar foto dan video, untuk mencari beragam video, untuk saling 

bertanya jawab,dll. Sehingga tak jarang pula pengguna social media 

akan merelakan waktu tidurnya untuk tetap terus eksis di dunia maya. 
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Kekurangan tidur ini akan menyebabkan para pengguna tak hanya 

terganggu dalam segi fisik melainkan mentalnya juga sehingga di esok 

harinya mereka tidak bisa konsentrasi dalam pelajaran di sekolah.  

Pengguna social media ini tak lepas dari pengaruh luar yang secara 

tidak langsung menyuruh rekannya untuk menggunakan social media 

serupa. Seperti gaya hidup, mental masyarakat Indonesia sebagia 

besar merupakan mental follower atau pengikut. Menjadikan hal satu 

ini merupakan penyebab dari perubahan social di kalangan remaja., 

padahal tidak semua social media diperlukan untuk berkomunikasi 

dengan sesama. 

Teknologi yang berkembang bukanlah suatu alasan dimana seseorang 

dapat dengan mudah berkomunikasi, karena secara psikologis 

manusia membutuhkan komunikasi tatap langsung dalam 

berkomunikasi.komunikasi secara tatap muka langsung dibutuhkan 

dalam menjalin tali silahturahmi. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

1. Pendahuluan 

 a. Halaman judul  

 b. Lembar Persetujuan 

 c. Kata Pengantar 

 d. Abstraksi 

 e. Daftar Isi 

 

2. Bagian Isi Laporan 

 a. Pendahuluan 

  - Perumusan latar belakang penelitian 

 b. Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka 

 c. Metodologi Penelitian 
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 d. Gambaran umum objek penelitian. 

 e. Pembahasan dan analisis 

 f. Kesimpulan 

 

3. penutup 

 a. Daftar Pustaka 

 b. Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN 

PUSTAKA 

 

  

2.1 Sejarah Internet 

Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969, melalui proyek ARPA yang 

disebut ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), di 

mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan 

software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan 

komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. 

Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa 

besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang 

mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang 

sekarang dikenal sebagai TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol). 

 

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. 

Pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US 

Department of Defense) membuat sistem jaringan komputer yang 

tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital 

untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk 

menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang 

dapat mudah dihancurkan. 
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            Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja 

yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa 

Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan 

terpadu di tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan 

pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian proyek ini 

berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara 

tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan 

untuk mengaturnya. 

Oleh sebab itu ARPANET dipecah manjadi dua, yaitu "MILNET" untuk 

keperluan militer dan "ARPANET" baru yang lebih kecil untuk 

keperluan non-militer seperti, universitas-universitas. Gabungan kedua 

jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang 

kemudian disederhanakan menjadi Internet. 

 

2.2 Perkembangan Media Sosial 

Situs jejaring sosial diawali oleh Classmates.com pada tahun 1995 

yang berfokus pada hubungan antar mantan teman sekolah dan 

SixDegrees.com pada tahun 1997 yang membuat ikatan tidak 

langsung. Dua model berbeda dari jejaring sosial yang lahir sekitar 

pada tahun 1999 adalah berbasiskan kepercayaan yang 

dikembangkan oleh Epinions.com, dan jejaring sosial yang 

berbasiskan pertemanan seperti yang dikembangkan oleh Uskup 

Jonathan yang kemudian dipakai pada beberapa situs UK regional di 

antara 1999 dan 2001. Inovasi meliputi tidak hanya memperlihatkan 

siapa berteman dengan siapa, tetapi memberikan pengguna kontrol 

yang lebih akan isi dan hubungan.  

Jejaring sosial mulai menjadi bagian dari strategi internet bisnis sekitar 

tahun 2005 ketika Yahoo meluncurkan Yahoo! 360°. Pada bulan juli 

2005 News Corporation membeli MySpace, diikuti oleh ITV (UK) 
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membeli Friends Reunited pada Desember 2005. Diperkirakan ada 

lebih dari 200 situs jejaring sosial menggunakan model jejaring sosial 

ini. 

 

2.3 Pengertian Sosial Media  

 

Media memiliki peran penting dalam proses pembentukan masyarakat 

yang lebih dewasa dan modern. Unsur lain yang tidak kalah 

pentingnya adalah, seberapa besar media mempengaruhi masyarakat 

sebagai penyimak tetap mereka. Beberapa ahli percaya, bahwa media 

memberikan pengaruh yang besar bagi para penontonnya. 

 

Kata media berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari kata  

“medium” yang secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara 

atau pengantar. Beberapa definisi menurut para ahli tentang 

multimedia. Menurut EACT, media adalah segala bentuk yang  

dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan 

pengertian media sendiri adalah media adalah alat bantu apa saja 

yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai suatu 

tujuan.Selain itu, Bovee (1987) dalam 

http://www.ialf.edu/kipbipa/papers/OudaTedaEna.doc bahwa  

“Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan 

pesan”.Jadi, media merupakan alat perantara yang diciptakan untuk 

menyalurkan pesan dengan tujuan agar pemakai dapat lebih mudah 

dalam mencapai suatu tujuan. 

 

Dimulai pada tahun 2000, internet telah memasuki fase baru yang 

disebut 2.0 (web two-point-oh) dimana internet menjadi lebih interaktif 
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dan dapat digunakan oleh semua orang, tidak digunakan secara 

ekslusif oleh beberapa pihak saja. Semua orang saat ini dpat b 

erpartisipasi aktif mengambil peran dan menaruh apapun ke dalam 

internet. 

 

Pengertian dari New Media menurut Lev Manovich adalah sebuah 

media yang memfasilitasi interaksi antara pengirim dan 

penerima.Salah satu media baru yang sedang berkembang saat ini 

adalah social media. 

 

Social media merupakan fase perubahan dimana bagaimana orang 

menemukan,membaca dan membagikan berita, informasi, dan konten 

kepada orang lain. Social media adalah penggabungan dari sosiologi 

dan teknologi yang mengubah monolog (one to many) menjadi dialog 

(many to many) dan demokrasi informasi yang mengubah orang-orang 

dari pembaca konten menjadi penerbit konten. Social media telah 

menjadi sangat popular karena memberikan kesempatan kepada 

orang-orang untuk terhubung dengan dunia online dalam bentuk 

hubungan personal, politik, maupun kegiatan bisnis. 

 

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, social media adalah 

seperangkat aplikasi yang berjalan dalam jaringan internet dan 

memiliki tujuan dasar ideology serta penggunaan teknologi web 2.0 

yang dapat berfungsi untuk saling tukar-menukar konten. 

Menurut Antony Mayfield dari iCrossing, media sosial adalah 

mengenai menjadi manusia biasa.Manusia biasa yang saling membagi 

ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, 

berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, 

menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas.Intinya, 

menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.Selain 
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kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi 

diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial 

berkembang pesat. 

 

Professor J.A Barnes pada tahun 1954 mengatakan media sosial 

merupakan sebuah sistem struktur sosial yang terdiri dari elemen-

elemen individu atau organisasi.Media sosial ini akan membuat 

mereka yang memiliki kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang 

telah dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga bisa saling 

berhubungan.Andreas Kaplan dan Michael Haenlein pula menyatakan 

bahwa media social adalah seperangkat aplikasi yang berjalan dalam 

jaringan internet dan memiliki tujuan dasar ideologi serta penggunaan 

teknologi web 2.0 yang dapat berfungsi untuk saling tukar menukar 

konten. Kaplan dan Haenlein juga membagi media social menjadi 6 

jenis yaitu, Proyek Kolaborasi ( mengijinkan pengguna untuk 

mengubah, menambah atau menghapus konten di suatu media ), Blog 

dan Microblog ( memberikan kebebasan bagi pengguna untuk 

menuliskan sesuatu di media tersebut ), Konten ( memfasilitasi 

pengguna untuk saling berbagi konten dalam berbagai jenis 

file;video,gambar,ebook,file,dll ), Situs Jejaring Sosial (mengizinkan 

user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi 

sehingga dapat terhubung dengan orang lain ), Virtual Game World (  

mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana user bisa muncul dalam 

bentuk avatar – avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan 

orang lain selayaknya di dunia nyata ), dan Virtual Sosial World (  

penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game 

world, berinteraksi dengan yang lain. Namun, Virtual Social World 

lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan ). Menurut Antony Mayfield 

dari iCrossing, media sosial adalah mengenai menjadi manusia 

biasa.Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan 
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berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, 

menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan 

pasangan, dan membangun sebuah komunitas.Intinya, menggunakan 

media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.Selain kecepatan 

informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri 

dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang 

pesat.Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan pengertian media 

social menurut ahli yang banyak dijadikan rujukan para pengguna 

internet. 

 

2.4 Situs Media Sosial 

 

Situs jejaring sosial adalah sebutan atau nama lain dari 

web.comunity. Jejaring sosial pada umumnya digunakan untuk 

melakukan kolaborasi antar netter atau pengguna.Kolaborasi 

dalam hal ini diantaranya yakni saling melakukan komunikasi 

berupa saling memberi pendapat, mencara teman, bertukar file, 

atau mengirim email. 

 

 

2.4.1 Facebook 

 

Facebook adalah situs web jaringan sosial yang diluncurkan 

pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, 

Facebook adalah situs web jaringan sosial yang diluncurkan 

pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, 

seorang lulusan Harvard dan mantan murid Ardsley High 

School. Keanggotaannya pada awalnya dibatasi untuk siswa 

dari Harvard College. Dalam dua bulan selanjutnya, 



 

18 | P a g e  
 

keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston 

(Boston College, Boston University, MIT, Tufts), Rochester, 

Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang 

termasuk dalam Ivy League. Banyak perguruan tinggi lain 

yang selanjutnya ditambahkan berturut-turut dalam kurun 

waktu satu tahun setelah peluncurannya. Akhirnya, orang-

orang yang memiliki alamat surat-e suatu universitas 

(seperti .edu, .ac.uk, dll) dari seluruh dunia dapat juga 

bergabung dengan situs ini. 

Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-

sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan besar. Sejak 

11 September 2006, orang dengan dengan alamat surat apa 

pun dapat mendaftar di Facebook. Pengguna dapat memilih 

untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang 

tersedia, seperti berdasarkan sekolah tingkat atas, tempat 

kerja, atau wilayah geografis. 

            Hingga Juli 2007, situs ini memiliki jumlah pengguna 

terdaftar paling besar di antara situs-situs yang berfokus 

pada sekolah dengan lebih dari 34 juta anggota aktif yang 

dimilikinya dari seluruh dunia.  Dari September 2006 hingga 

September 2007, peringkatnya naik dari posisi ke-60 ke 

posisi ke-7 situs paling banyak dikunjungi, dan merupakan 

situs nomor satu untuk foto di Amerika Serikat, mengungguli 

situs publik lain seperti Flickr, dengan 8,5 juta foto dimuat 

setiap harinya. 

 

2.4.2  Twitter 

 Twitter adalah layanan jejaring 

sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya 

untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_jejaring_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_jejaring_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_jejaring_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroblog
http://id.wikipedia.org/wiki/Daring
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140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). 

Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan 

situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak 

diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs 

yang paling sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan 

"pesan singkatdari Internet." Di Twitter, pengguna tak terdaftar 

hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar 

bisa memosting kicauan melalui antarmuka situs web, pesan 

singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat 

seluler.  

Twitter mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat 

meraih popularitas di seluruh dunia. Hingga bulan Januari 2013, 

terdapat lebih dari 500 juta pengguna terdaftar di Twitter, 200 

juta di antaranya adalah pengguna aktif. Lonjakan penggunaan 

Twitter umumnya berlangsung saat terjadinya peristiwa-

peristiwa populer. Pada awal 2013, pengguna Twitter 

mengirimkan lebih dari 340 juta kicauan per hari, dan Twitter 

menangani lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per 

hari. Hal ini menyebabkan posisi Twitter naik ke peringkat 

kedua sebagai situs jejaring sosial yang paling sering dikunjungi 

di dunia, dari yang sebelumnya menempati peringkat dua puluh 

dua. 

2.4.3 LINE  

LINE adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis 

yang dapat digunakan pada berbagai platform seperti 

smartphone, tablet, dan komputer. LINE difungsikan dengan 

menggunakan jaringan internet sehingga pengguna LINE dapat 

melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim 

gambar, video, pesan suara, dan lain lain. LINE diklaim sebagai 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karakter_(komputasi)&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/SMS
http://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka
http://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
http://id.wikipedia.org/wiki/Miliar
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permintaan_pencarian_web&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial
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aplikasi pengirim pesan instan terlaris di 42 negara.LINE 

dikembangkan oleh perusahaan Jepang bernama NHN 

Corporation. LINE pertama kali dirilis pada Juni 2011 dan 

mulanya hanya dapat digunakan pada sistem iOS dan 

Android.Setelah sukses pada kedua sistem tersebut LINE 

masuk dalam sistem operasi besutan BlackBerry.Lalau pada 

tahun 2012, LINE resmi meluncurkan aplikasi yang dapat 

digunakan pada perangkat Mac dan Windows. 

2.4.4 Path 

Path adalah sebuah aplikasi jejaring sosial pada telepon 

pintar yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi gambar 

dan juga pesan.Penggunaan dari Path ditargetkan untuk 

menjadi tempat tersendiri untuk pengguna berbagi dengan 

keluarga dan teman-teman terdekat. Dave Morin, salah satu 

dari pendiri Path dan CEO dari perusahaan tersebut berkata: 

“Yang menjadi visi utama kami adalah untuk membuat sebuah 

jejaring dengan kualitas yang tinggi dan menjadikan pengguna 

nyaman untuk berkontribusi setiap waktu.” Perusahaan ini 

berawal dengan aplikasi pada iPhone dan juga website lalu 

merilis versi Android kemudian.Perusahaan ini berkompetisi 

dengan jejaring sosial lainnya seperti Instagram. 

Berpusat di San Fransisco, California, perusahaan ini 

didirikan oleh Shawn Fanning dan mantan Eksekutif dari 

Facebook, Dave Morrin.Path didirikan dengan tujuan membuat 

sebuah jurnal yang interaktif bagi penggunanya. 
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2.4.5 BBM (Blackberry Messenger) 

BlackBerry Messenger, disingkat BBM, adalah aplikasi 

pengirim pesan instan yang disediakan untuk para pengguna 

perangkat BlackBerry.Aplikasi ini mengadopsi kemampuan fitur 

atau aktivitas yang populer di kalangan pengguna perangkat 

telepon genggam.Contohnya fitur di aplikasi Google Maps atau 

Yahoo Messenger hingga aktivitas dengan Facebook atau 

Twitter.Semuanya bisa didapatkan oleh pengguna perangkat 

BlackBerry pada aplikasi ini. BlackBerry Messenger merupakan 

salah satu keunggulan dari penggunaan perangkat BlackBerry 

selain layanan Push Mail. Layanan Messenger ini dibuat khusus 

bagi pemilik BlackBerry dan dirancang khusus untuk 

berkomunikasi di antara pengguna.Cara menggunakan 

BlackBerry Messenger adalah dengan penghubung nomor PIN 

yang juga eksklusif dimiliki masing-masing perangkat 

BlackBerry. 

Mulai tanggal 23 Oktober 2013, layanan BBM secara resmi 

sudah bisa digunakan lintas platform dengan dirilisnya BBM 

untuk iOS dan Android. 

2.4.6 Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang 

memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter 

digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring 

sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang unik 

di Instagram adalah == memotong foto menjadi bentuk 

persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak 

Instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 
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4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti 

bergerak. 

Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau iPod Touch 

versi apapun dengan sistem operasi iOS 3.1.2 atau yang 

terbaru, dan telepon genggam Android apapun dengan 

sistem operasi versi 2.2 (Froyo) ke atas.Aplikasi ini dapat 

diunggah melalui Apple App Store dan Google Play. 

2.4.7 Whatsupp 

WhatsApp adalah aplikasi pesan untuk smartphone dengan 

basic mirip BlackBerry Messenger. WhatsApp Messenger 

merupakan aplikasi pesan lintas platform yang 

memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, 

karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data 

internet yang sama untuk email, browsing web, dan lain-lain. 

Aplikasi WhatsApp Messenger menggunakan koneksi 3G 

atau WiFi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan 

WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, 

bertukar foto dan lain-lain. 

2.4.8 We Heart It 

Sosial media We Heart It adalah sosial media berbasis 

gambar untuk menginspirasi . We Heart It menjelaskan 

dirinya sebagai “Sebuah rumah untuk inspirasi Anda” dan 

tempat untuk “Mengatur dan berbagi hal yang Anda sukai.” 

Pengguna dapat mengumpulkan gambar favorit mereka 

untuk berbagi dengan teman, Pengguna juga dapat 

mengakses situs melalui browser web We Heart It  atau  

aplikasi mobile IOS dan Android. sosmed ini di dirikan pada 

tahun 2008 oleh Fabio Giolito yang berasal dari Brazil. 
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Pada Juni 2013 We Heart It mengumumkan 20 juta 

pengguna aktif bulanan dan hampir menyamai dengan 

pinterest yang memiliki pengguna aktif 25 juta perbulannya. 

Sekitar 80% dari pengguna We Heart It ini di bawah usia 

24th, dan persentase yang sama dari aktivitas platform 

berasal dari perangkat mobile. Pada Januari 2014 berada 

pada peringkat 819 di Alexa traffic rank global. 

2.4.9 Tumblr 

Tumblr, ditulis tumblr.sesuai logonya, adalah platform 

mikroblog dan situs jejaring sosial yang dimiliki dan 

dioperasikan Tumblr, Inc. Layanan ini memungkinkan 

pengguna mengirimkan konten multimedia atau lainnya 

dalam bentuk blog pendek. Pengguna dapat mengikuti blog 

pengguna lain atau mengatur privasi blog sendiri. 

Kebanyakan fitur webnya diakses dari antarmuka "dasbor"; 

di sana terdapat opsi untuk mengirimkan konten dan melihat 

pos dari blog yang diikuti. 

Per 19 Mei 2013, Tumblr memiliki 108 juta pengguna. 

Kantor pusatnya terletak di 35 East 21st Street lantai 6 di 

Flatiron District, Silicon Alley, New York City. 

Tanggal 21 Mei 2013, Tumblr diakuisisi oleh Yahoo dengan 

nilai $1,1 miliar 

2.4.10 Snapchat 

Snapchat adalah aplikasi untuk berbagi foto yang unik.Cara 

kerjanya sederhana. Pengguna bisa mengambil foto atau 

video yang ingin dikirimkan melalui Snapchat, mengatur 

berapa lama foto itu bisa dilihat oleh si penerima, lalu 
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mengirimkannya kepada teman.Maksimal waktu yang 

disetel untuk melihat pesan foto atau video itu adalah 10 

detik. Setelah waktu tersebut habis, pesan akan dihapus 

secara otomatis dari ponsel si penerima. 

 

Snapchat dikembangkan oleh dua anak muda, Evan Spiegel 

(22 tahun) dan Bobby Murphy (24).Saat ini, Spiegel 

menjabat sebagai CEO dan Murphy sebagai CTO di 

Snapchat. 

2.4.11 Youtube 

YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang 

dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 

2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, 

menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor 

pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi 

Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan 

berbagai macam konten video buatan pengguna, 

termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu 

ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal 

pendek, dan video pendidikan. 

Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, 

meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, 

BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah 

mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian 

dari program kemitraan YouTube.Pengguna tak terdaftar 

dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar 

dapat mengunggah video dalam jumlah tak 

terbatas.Video-video yang dianggap berisi konten ofensif 
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hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 

tahun atau lebih. Pada November 2006, YouTube, LLC 

dibeli oleh Google dengan nilai US$1,65 miliar dan resmi 

beroperasi sebagai anak perusahaan Google. 

 

 

2.4.12 Kakaotalk 

KakaoTalk adalah sebuah aplikasi messenger lintas 

platform yang tersedia bagi pengguna smartphone. 

KakaoTalk memungkinkan penggunanya untuk mengirim 

pesan tanpa membayar karena ia menggunakan jaringan 

internet untuk mengirimkan pesan tersebut. KakaoTalk 

juga dilengkapi dengan fitur file sharing, group chat, dan 

fitur - fitur lainnya. 

KakaoTalk dapat digunakan oleh pengguna Android, 

iPhone, iPod Touch, iPad, dan BlackBerry. Dengan 

menggunakan aplikasi ini, pengguna Android, iPhone, 

dan BlackBerry dapat saling berkomunikasi satu sama 

lain, dan bahkan dapat berkomunikasi dengan pengguna 

iPad dan iPod Touch secara gratis. Walaupun begitu, 

aplikasi KakaoTalk ini hanya dapat digunakan untuk 

berkomunikasi dengan sesama pengguna KakaoTalk. 

KakaoTalk menggunakan nomor telepon serta ID yang 

dapat diatur pada awal penggunaan untuk 

berinteraksi.KakaoTalk dapat diunduh secara gratis baik 

dari websitenya maupun dari application store masing – 

masing platform, dan dapat dikatakan sebagai 
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pengembangan dari WhatsApp dan Yahoo! Messenger. 

Dengan menggunakan fitur push, KakaoTalk akan selalu 

memberitahukan pesan yang baru saja diterima.  

 

2.4.13 Weibo 

Sina Weibo (Tionghoa: 新浪微博; pinyin: Xīnlàng Wēibó; 

harfiah "Sina microblogging") adalah sebuah situs 

microblogging Cina. Mirip dengan hibrida dari Twitter dan 

Facebook, ini adalah salah satu situs paling populer di 

Tiongkok, digunakan oleh lebih dari 30% dari pengguna 

internet, dengan penetrasi pasar yang sama bahwa 

Twitter telah didirikan di Amerika Serikat.Situs ini 

diluncurkan oleh SINA Corporation di bulan Agustus 

2009, dan memiliki lebih dari 200 juta pengguna terdaftar 

per Agustus 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian korelatif.Yang di 

maksud dengan penelitian korelatif adalah penelitian yang 

menghubungkan data-data yang ada. Sesuai dengan pengertian 

tersebut kami menghubungkan data-data yang kami dapat antara yang 

satu dengan yang lain. Selain itu kami juga menghubungkan data-data 

kami dengan data-data yang ada di buku referensi dan 

internet.Sehingga diharapkan penelitian kami bisa menjadi penelitian 

yang benar dan tepat. 

 

3.2 Sumber Data 

 

Pada penelitian Dampak Penggunaan Sosial Media ini, kami 

mengambil sumber data dari kelas X-IBA di SMA Santa Angela 

Bandung sebanyak 10 orang, 8 orang perempuan dan 2 orang laki-

laki. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang kami gunakan pada penelitian ini 

adalah pengambilan sampel data pada 10 siswa di SMA Santa Angela 

Bandung dengan menggunakan sistem angket. Dari hasil angket 

tersebut kami dapat mengetahui seberapa besar pengaruh situs 

mediasosial terhadap pelajar dan perbandingan antara dampak positif 
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dan negatif yang didapatkan seorang pelajar dari penggunaan situs 

mediasocial 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 

Adapun cara analisis data yang kami lakukan pertama ialah 

memastikan bahwa semua data dan referensi yang diperlukan telah 

diperoleh dengan baik. Lalu menghitung jumlah data yang kami 

peroleh dari penyebaran angket yang sebelumnya telah kami lakukan, 

setelah itu mengklasifikasi jawaban-jawaban responden tersebut dan 

seperti metode penelitian yang kami lakukan yaitu dengan cara 

menghubungkan setiap data yang kami peroleh, lalu kami 

menghubungkan jawaban setiap pertanyaan satu dengan yang lainnya 

dan juga menghubungkannya pula dengan berbagai referensi data 

yang kami peroleh. Dan langkah yang terakhir adalah menuangkannya 

dalam karya tulis ini. 

 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

 

3.5.1 Perencanaan Sebelum Penelitian 

Tanggal Kegiatan 

7 Agustus 2014 Penentuan ide penelitian 

14 Agustus 2014 Memilah ide penelitian & penentuan judul 

21-28 Agustus 

2014 

Pembuatan proposal penelitian 

4 September 

2014 

Pengajuan Proposan & persiapan bahan penelitian 

11 – 25 Penelitian 
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p3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

 

Penelitian akan menggunakan 10 lembar angket yang akan dibagikan 

kepada siswa kelas X-IBA tanggal 11 September. 

 

3.7 Refleksi 

 

Hasil dari penelitian tentang dampak penggunaaan social media 

kepada siswa/i kelas X-IBA ini akan diolah sehingga dapat 

ditemukannya solusi dan pemecahan masalah serta dapat 

September 2014 

2 Oktober 2014 Pembuatan Laporan Ilmiah 

9 – 16 Oktober 

2014 

Prediksi UTS 

23 – 30 Oktober 

2014 

Pembuatan Laporan Ilmiah & bahan presentasi 

  Presentasi 

14 – 28 

November  

Presentasi 

Tanggal Kegiatan 

4-10 September 

2014 

Pembuatan angket 

11 September 2014 Pembagian angket 

14 September 2014 Pengumpulan angket 

21 September 2014 Pengelolaan data hasil angket 

28 September 2014 

- selesai 

Pembuatan laporan 
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diberikannya arahan dalam penggunaan social media secara baik & 

benar sehingga lebih dampak dampak negative tersebut dapat 

diminimalisi dan kita mendapat banyak dampak positive 
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PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 
4.1  Menggunakan social media pertama kali sejak 

 

 
 

Dalam diagram diatas, dapat dilihat bahwa semua siswa/I di kelas X-IBA 

telah menggunakan social media semenjak mereka berada di jenjang 

sekolah dasar. 1 orang menggunakan social media sejak kelas 1 SD, 3 

orang menggunakan social media semenjak kelas 3 SD, 3 orang lainnya 

semenjak kelas 5 SD, dan 3 orang terakhir menggunakan social media 

semenjak kelas 6 SD. Terpaparnya siswa/i kepada social media di saat 

mereka masih belia mengartikan bahwa responden telah terpapar 

dampak dampak buruk dari social media saat mereka masih belum cukup 

dewasa untuk menyaring informasi informasi yang mereka dapatkan dari 

social media tersebut. Hal itu pula berarti semua responden melanggar 

terms and agreement dari social media yang mereka gunakan,karena 

semua social media mengharuskan penggunanya minimal berumur antara 

15-17 tahun ( berbeda-beda setiap social media ). Dalam percakapan 

1

3

3

3

Menggunakan Sosial Media Semenjak

2 SD 4 SD 5 SD 6 SD
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penulis dengan responden pula, mereka mengatakan bahwa mereka 

menggunakan social media tanpa adanya bimbingan serta pengawasan 

dari orang tua.Hal tersebut dapat saja memberi dampak yang sangat 

buruk kepada siswa/I karena di masa Sekolah Dasar dapat dibililang 

masih polos, mudah terpengaruh, dan belum dapatmenyaring informasi 

baik maupun buruk. 

 

4.2 Media yang digunakan untuk mengakses social media 

 

 
 

Diagram di atas menunjukkan media / gadget yang digunakan responden 

untuk mengakses social media mereka.Semua responden menggunakan 

lebih dari 1 gadget untuk mengakses social media mereka. Vincentius M. 

Sitohang, salah satu responden penulis menggunakan empat gadget, 

handphone/smartphpone, laptop, tab serta computer untuk mengakses 

social media. Begitu pula Cindy Ho, responden penulis lainnya, 

menggunakan handphone/smartphone, laptop dan juga computer.Hal 

tersebut berarti para siswa/i mengakses social media mereka setiap saat 

dengan dimudahkan oleh smartphone yang telah berteknologi canggih di 

0

2

4

6

8

10

12

HP Laptop Komputer Tab

Mengakses Media Sosial Menggunakan

Series 1
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masa sekarang.Hal itu dapat mengakibatkan para siswa/i menjadi 

kecanduan terhadap social media.Kecanduan tersebut dapat 

mengganggu kegiatan sehari hari mereka seperti belajar, berkomunikasi 

dll. 

 

 

 

 

4.3 Lamanya Mengakses Sosial Media Dalam Satu Hari 

 

 
 

Dalam diagram di atas dapat dilihat bahwa lama penggunaan social 

media berbeda setiap orangnya. 10% sampe hanya menggunakan social 

media selama kurang dari satu jam, 10% sampel lainnya menggunakan 

social media dikisaran waktu satu sampai empat jam per hari, 30% 

lainnya menghabiskan waktu lebih dari 4 jam per hari hanaya untuk social 

media, sedangkan 50% lainnya tidak menentu, ada yang menggunakan 

saat hanya ada waktu luang, ada yang menggunakan 5 jam saat hari libur 

/ weekends tetapi 2 jam saat hari sekolah, ada juga yang menggunakan 8 

jam di saat hari libur tetapi 5 jam saat hari sekolah da nada pula yang 

10%

10%

30%

50%

Lama Mengakses Sosial Media Dalam Satu 
Hari

< 1 jam

1 - 4 jam

> 4 jam

Tidak Tentu
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menggunakan social media di saat dibutuhkan saja. Dapat disimpulkan 

bahwa kurang lebih 50% dari responden telah bias membagi waktunya 

dengan baik dalkam hal penggunaan social media. Mereka membedakan 

waktu penggunaan social media di saat hari libur dan hari sekolah, 

dengan waktu penggunaan social media di hari sekolah lebih sebentar 

daripada penggunaan saat libur sehingga mereka dapat focus ke dalam 

belajar, dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah lainnya. 

 

 

4.4 Banyak Sosial Media Yang Digunakan 

 

 
 

Menurut diagram di atas dapat dilihat bahwa 50% responden 

menggunakan 1-5 jenis social media berbeda,30% menggunakan 6-10 

jenis social media sedangkan sisa 20% lainnya menggunakan lebih dari 

10 jenis social media. Penggunaan 6-10 jenis social media sudah terlalu 

banyak apalagi bila kita bandingkan dengan 20% responded yang 

mempunyai lebih dari 10 akun social media berbeda. Penyebab dari 

banyaknya akun social media yang mereka miliki sebenarnya terletak 

Sosial Media yang digunakan

1-5 jenis 6-10 jenis <10
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pada trend masa kini dimana ketika sebuah platform social media sedang 

hits, maka para remaja tidak sungkan untuk membuat akun itu agar 

terlihat tidak ketinggalan jaman. Padahal social media tersebut tidak ia 

butuhkan sama sekali atau malah menggangu kegiatan sehari-harinya 

dan mengurangi waktu untuk berkegiatan lainnya. Penggunsaan social 

media secara bijak harus diterapkan dalam hal ini, gunakan saja social 

media yang benar benar kalian perlukan, tidak perlu mengikuti trend yang 

ada. 

 

 

4.5 Dampak Positif Yang Didapatkan Dari Sosial Media 

 

Semua responden setuju bahwa social media sangat berguna dalam 

kehidupan mereka sehari hari.Memudahkan komunikasi adakah dampak 

positif dari social media yang semua responden tuliskan di dalam angket 

yang penulis bagikan. Selain hanya berkomunikasi responded pula 

menyebutkan dampak positif lain social media adalah membantu mereka 

dalam mengerjakan tugas dari sekolah, tidak hanya menerima informasi 

actual dengan cepat, dengan adanya social media ia juga dapatturut serta 

membuat serta membagikan informasi informasi yang berguna bagi 

masyarakat sekita, baik itu tentang kondisi lalu lintas mau pun hal lainnya. 

Ada pula menambah teman dari luar daerah maupun luar negeri.Dengan 

bertemannya siswa/I dengan orang bukan Indonesia yang menggunakan 

Bahasa inggris, secara tidaklangsung pula social media membantu untuk 

memperlancar komunikasi siswa/I dalam Bahasa inggris di kehidupan 

sehari hatri mereka. Seorang responden pula menuliskan bahwa social 

media mempermudah kegiatan sehari hari seperti belanja dengan 

munculnya online shop di berbagai social media seperti twitter,facebook 

maupun Instagram. 

 

4.6 Dampak Negatif Yang Didapatkan Siswa 
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Walaupun dengan sejuta manfaat yang diterima oleh responden, tetap saja ada 

hal hal yang menurut para responded menulis berdampak buruk terhadap 

kehidupan sehari-hari seperti membuat mereka lebih terpaku pada gadget dan 

social media darp pada komunikasi tatap muka langsung dengan orang lain, 

membuat anak jadi susah diatur serta suka menunda nuinda pekerjaan seperti 

tugas, belajar untuk ulangan, dll. Beberapa juga menyebutkan dampak negative 

dari social media ialah membuat mereka jadi insomnia karena mereka lebih 

memilih untuk terus aktif di dunia maya hingga harus merelakan waktu tidur 

mereka, sedangkan esok pagi mereka harus tetap berangkat ke sekolah. 

Disebutkan pula bahwadi social media banyak sekali hal hal yang mengandung 

unsur sara dan pornografi sehingga dapat mencemari pikiran anak remaja yang 

cenderung masih labil. Ada juga membuat kecandun sehingga siswa menjadi 

ansos atau anti social karena lebih memilih untuk terus bermain social media 

sehingga orangt tersebut dijauhi oleh teman teman di kelas maupun di 

sekolahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

   
5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan dari penelitian Dampak Penggunaan Sosial Media Terhadap 

Muris SMA Santa Angela Kelas X-IBA ini bahwa terdapat lebih banyak 

dampak positif dibandingkan dengan dampak negatifnya, sesuai dengan apa 

yang telah dihipotesiskan oleh penulis. Penggunaan gadget yang berlebihan 

dapat menyebabkan kurangnya bersosialisasi secara langsung dengan 

sesamanya dan lebih memilih untuk berkomunikasi melalui 

gadgetnya.Sehingga akibat itu kemampuan bersosialisasi seseorang dapat 

terganggu.Membuat anak jadi susah diatur serta suka menunda nuinda 

pekerjaan seperti tugas, belajar untuk ulangan juga merupakan dampak 

buruk dari penggunaan social media yangbanyak diungkapkan oleh siswa 

siswi kelas X-IBA. 

Tetapi dalam penggunaan social media itu mereka ternyata lebih banyak 

mendapatkan dampak positif, seperti mempermudah informasi, menerima 

maupun memberikan informasi dari dan kepada masyarakat, dapat 

berkenalan dengan orang asing atau bahkan orang dari luar negeri, serta 

dapat juga menjadi sarana mempelajari Bahasa asing. Dampak damapk 

positif berikutlah yang telah disebutkan oleh siswa siswi kelas X-IBA yang 

telah mereka alami. 

Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan social media oleh siswa siswi 

kelas X-IBA ini berdampak baik ke dalam kehidupan sehari hari mereka, 

walaupun dengan adanya beberapa dampak negative yang telah disebutkan 

diatas, tetapi dampak positiflah yang lebih dominan dalam hal ini.Dalam 

pemakaian social media ini pula tetap dibutuhkan kesadaran diri sendiri untuk 

menyaring informasi yang didapat sehingga media social yang telah tersedia 

ini dapat bermanfaat bukannya merugikan diri kita. 
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5.2 Saran 

 

 Dalam penggunaan social media ini alangkah lebih baiknya bila kita 

dapat sadar untuk membagi waktu dalam penggunaannya.Sehingga kita 

tidak menjadi kecanduan dan cenderung melupakan tugas tugas kita 

sebenarnya untuk tetap menggunakan social media ini.Orang tua pula dapat 

turut andil berperan untuk membatasi serta mengawasi penggunaan social 

media bagi anak mereka yang dibawah umur sehingga tidak terbawa oleh 

dampak dampak negative yang mungkin saja terdapat melalui media social 

ini. Provider social media pun dapat memperketat aturan serta pengawasan 

mengenai batas umur minimal dalam membuat akun social media ini karena 

walaupun dengan adanya aturan bahwa seseorang yang membuat akun 

diharuskan berusia 15 tahun atau 17 tahun keatas nyatanya aturan tersebut 

lebih sering t8idak diindahkan dan banyaknya anak di bawah ketentuan umur 

membuat social media tersebut. Sehingga seharusnya provider media social 

tersebut dapat lebih ketat mengawasi dan memberikan larang bagi mereka 

yang memang belum cukup dewasa untuk menggunakan social media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

Angket Dampak Penggunaan Sosial Media 
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 Nama :  

 

 Mulai menggunakan/mengenal social social media sejak : 

 

 Mengakses social media menggunakan ( boleh lebih dari 1 ): 

 

 Lama penggunaan Sosial Media ( dlm jam per hari):  

 

 Sosial Media yang digunakan ( boleh lebih dari 1 ): 

 

 

 

 

 Dampak Positif Penggunaan Sosial Media Bagimu: 

 

 

 

 

 Dampak Negatif Penggunaan Sosial Media Bagimu: 
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