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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak

yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan, baik itu dampak dalam hal positif

maupun negatif terutama menjamurnya penggunaan internet dan sosial media di

masyarakat. Sebelumnya teknologi internet hanya digunakan untuk berkirim

pesan elektronik melalui e-mail dan chatting, untuk mencari informasi melalui

browser. Namun saat ini, seiring dengan perkembangannya, internet mampu

melahirkan suatu jaringan baru yang biasa dikenal dengan sebutan Media Sosial.

Berdasarkan data dari “We Are Social” pada bulan November tahun 2015

pengguna sosial media aktif di Indonesia berjumlah 79 juta. Untuk situs media

sosial Facebook merupakan media sosial yang paling banyak diakses sebesar 14%

dari populasi pengguna jejaring sosial di Indonesia, diikuti oleh Whatsapp

diurutan pertama untuk kategori chat application.1 Media sosial memungkinkan

anggota untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi tidak hanya terjadi pada pesan

teks tetapi termasuk juga foto dan video yang mungkin menarik perhatian

pengguna lain. Semua posting (publikasi) merupakan real time, memungkinkan

anggota untuk berbagi informasi seperti apa yang sedang terjadi. Sebagaimana

yang diketahui, media sosial merupakan salah satu media online dimana para

penggunanya dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan

1http:// social-media-user.We are social.com/2016/1/ social-media-user.html  (2 Januari
2017)
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menjaring pertemanan dengan segala fasilitas dan aplikasi yang

dimilikinya.2Hampir dipastikan bahwa setiap orang yang memiliki handphone

khususnya kategori smartphone, paling tidak memiliki satu diantara akun media

sosial tersebut. Kondisi tersebut tentu ikut merubah cara berkomunikasi dan

perilaku siswa pada era digital ini, begitu pula cara berfikir dan mencari maupun

memperoleh ilmu pengetahuan.

Kehadiran media sosial telah membawa pengaruh tersendiri terhadap

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Seiring dengan perkembangan

zaman sosial media harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat khususnya

bagi peserta didik. Sosial media diharapkan tidak hanya mampu mengubah cara

pandang dan perilaku dalam komunikasi antar pertemanan saja tetapi harus

mampu meningkatkan kualitas hidup peserta didik baik dalam hal perilaku

maupun kualitas belajar.

Pengaruh dari penggunaan media sosial sendiri sangat beragam, baik itu

positif maupun dampak negatifnya, dampak positif yang ditimbulkan antara lain

dapat dengan mudah menjaring pertemanan, dapat digunakan sebagai media

promosi, sebagai media komunikasi dengan teman, dapat digunakan sebagai

alternatif untuk mencari informasi baik itu berita terkini, pendidikan teknologi

serta dapat memperluas jaringan pertemanan diantara siswa.

Selain dampak positif ada pula dampak negatif yang ditimbulkan terutama

dengan terlalu sering mengakses sosial media yaitu: kurangnya sosialisasi dengan

2Anwar Abugaza, Social Media Politik, (Jakarta: P.T Tali Writing & Publishing House,

2013), h. 35
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lingkungan sekitar, adanya akun palsu, adanya perilaku negatif dan menyebarkan

virus.  Sejalan dengan hal itu, penelitian yang dilakukan oleh Bukhori Muslim,

M.Pd dengan judul “Pengaruh Penggunaan Jejaring Sosial Facebook terhadap

Perilaku Belajar Siswa MAN Selong TA 2014/2015” dengan jumlah 40 responden

dengan rincian 18 resonden siswa laki laki dan 22 responden siswa perempuan

didapatkan hasil bahwa jejaring sosial Facebook memiliki dampak positif dan

negatif terhadap siswa.

Dampak positif yang ditemukan terhadap perilaku belajar antara lain:

1) siswa dapat memperoleh pengetahuan baru;

2) memperluas pergaulan;

3) menambah informasi.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan jejaring

sosial Facebook berdasarkan hasil observasi dan wawancara adalah:

1) menurunnya motivasi dan prestasi belajar siswa;

2) kecanduan membuka facebook;

3) menurunnya konsentrasi belajar.3

Tingkat penggunaan smartphone sendiri turut mempengaruhi perilaku

belajar siswa. Perilaku belajar sendiri berarti kegiatan atau aktivitas yang

berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dan pembelajaran. Dengan adanya

sosial media perilaku belajar siswa yang semula belajar menggunakan buku

pelajaran kemudian beralih melalui internet dan mediasosial. Namun, tidak semua

3Bukhori Muslim. “Pengaruh Penggunaan Jejaring Sosial Facebook terhadap Perilaku
Belajar Siswa MAN Selong TA 2014/2015”.Blog Bukhori
Muslim.http://bukhorimuslim.blogspot.com/2014/07/ Pengaruh Penggunaan Jejaring Sosial
Facebook terhadap Perilaku Belajar Siswa MAN Selong TA 2014/2015.html(31 Desember 2016).
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media sosial dimafaatkan untuk belajar oleh siswa, banyak yang kemudian

menggunakan media sosial untuk hiburan dan melupakan kegiatan belajar.

Hasil observasi yang ditentukan peneliti di SMP Swasta Bina Bangsa

Kendari adalah jumlah siswa yang menggunakan smartphone yang bisa

mengakses media sosial lebih banyak dibandingkan jumlah siswa yang memiliki

handphone standar yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan SMS. Dari 55

siswa yang ada pada sekolah tersebut sebanyak 38 siswa memiliki handphone

jenis smartphone dan sisanya adalah pengguna handphone tipe standar.

Selain itu, peraturan di SMP Swasta Bina Bangsa Kendari belum mengatur

untuk membatasi penggunaan handphone pada saat pembelajaran. Guru di SMP

Swasta Bina Bangsa Kendari juga belum menerapkan pengawasan pada siswa

dengan cara mengumpulkan handphone pada saat pembelajaran sehingga siswa

masih bebas membuka handphone pada saat pembelajaran.

Kebiasaan memainkan smartphone ketika berada di dalam perpustakaan

juga menjadi hal yang sangat sering dijumpai di sekolah tersebut, sehingga tujuan

perpustakaan sebagai tempat membaca dan mencari referensi seolah tidak

tercermin lagi.

Dari beberapa fakta tersebut diatas maka peneliti merumuskan untuk

meneliti “Hubungan Intensitas Mengakses Media Sosial dengan Perilaku Belajar

Siswa SMP Swasta Bina Bangsa Kendari”.

B. Batasan Masalah

Melihat permasalahan seperti yang dijabarkan diatas, maka penelitian

ini dibatasi pada hubungan intensitas mengakses media sosial pada siswa SMP
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Swasta Bina Bangsa Kendari sebagai variabel bebas (X) dan perilaku belajar

siswa SMP Swasta Bina Bangsa Kendari sebagai variabel terikat (Y).

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah

terdapat hubungan intensitas mengakses media sosial terhadap perilaku belajar

siswa SMP Swasta Bina Bangsa Kendari?”

1. Bagaimana intensitas mengakses media sosial pada siswa SMP Swasta

Bina Bangsa Kendari?

2. Bagaimana perilaku belajar siswa SMP Swasta BinaBangsaKendari?

3. Apakah terdapat hubungan intensitas mengakses media sosial terhadap

perilaku belajar siswa SMP Swasta Bina Bangsa Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan

penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui intensitas mengakses media sosial pada siswa SMP

Swasta Bina Bangsa Kendari

2. Untuk mengetahui perilaku belajar siswa SMP Swasta Bina Bangsa

Kendari

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan intensitas mengakses media

sosial terhadap perilaku belajar siswa SMP Swasta Bina Bangsa Kendari
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat praktis hasil penelitian untuk siswa, guru, sekolah, dan penulis

adalah sebagai berikut :

1. Bagi Siswa: diharapkan mampu mengedukasi peserta didik dalam

menggunakan internet secara positif serta dapat memahami pentingnya

belajar untuk meningkatkan kualitas hasil belajar.

2. Bagi Sekolah: dapat menjadi bahan informasi untuk mengetahui sejauh

mana hubungan antara intensitas mengakses sosial media terhadap perilaku

belajar siswa SMP Swasta Bina Bangsa Kendari. Selain itu, dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai

penggunaan internet di lingkungan sekolah.

3. Bagi Penulis: Penelitian ini sebagai salah satu pengalaman penelitian bagi

penulis sekaligus supaya hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh

penulis bagaimana bertindak jika menjadi seorang guru.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang judul tersebut, maka berikut

ini peneliti mencantumkan definisi operasional:

1. Intensitas Mengakses Media Sosial

Intensitas mengakses media sosial yang dimaksud oleh peneliti yaitu

tingkat keseringan pengguna smartphone dalam mengakses media sosial.

Dimana intensitas mengakses media sosial dibatasi dalam waktu seminggu

saja. Adapun pengkategoriannya adalah sebagai berikut:

a. > 4 kali dalam seminggu = sangat tinggi
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b. 3 kali dalam seminggu = tinggi

c. 2 kali dalam seminggu = sedang

d. 1 kali dalam seminggu = rendah

2. Perilaku Belajar

Perilaku belajar yang penulis maksud adalah kebiasaan belajar yang

dilakukan oleh siswa yang diukur dengan menggunakan indikator sebagai

berikut: 1) Perilaku mengikuti pembelajaran. Hal-hal yang perlu dilakukan

selama mengikuti pembelajaran seperti memusatkan perhatian pada materi,

membuat catatan atau pertanyaan, meminta penjelasan atau bertanya, dan

pemenuhan kewajiban belajar atau tugas.

Selanjutnya yaitu 2) perilaku membaca buku. Perilaku membaca buku

siswa meliputi mempersiapkan bahan sebelum pelajaran, memberi tanda

bagian penting, membaca buku teks yang dianjurkan, membaca buku teks lain.

Kemudian 3) perilaku mengunjungi perpustakaan. Kebiasaan yang

dilakukan dalam mengunjungi perpustakaan adalah mengunjungi

perpustakaan, membaca buku di perpustakaan, dan meminjam buku.

Terakhir, 4) perilaku saat menghadapi ujian. Kebiasaan menghadapi

ujian adalah berlatih mengerjakan soal, gaya belajar, diskusi dengan teman,

perasaan dalam menghadapi ujian, dan mengerjakan dengan usaha sendiri.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Intensitas

1. Pengertian Intensitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia intensitas ialah keadaan

tingkatan atau ukuran intensnya1. Sementara itu, Chaplin dalam Yuzi Akbari

menjelaskan tiga arti dari intensitas yaitu (1) satu sifat kuantitatif dari satu

penginderaan, yang berhubungan dengan intensitas perangsangnya, (2)

kekuatan sebuah tingkah laku atau sebuah pengalaman, (3) kekuatan yang

mendukung suatu pendapat atau suatu sikap.2Sejalan dengan itu, Kartono dan

Gulo dalam Yuzi Akbari juga menjelaskan bahwa intensitas merupakan besar

atau kekuatan suatu tingkah laku; jumlah energi fisik yang digunakan untuk

merangsang salah satu indera; ukuran fisik dari energi atau data indera.3

Horrigan dalam Yuzi Akbari menjelaskan bahwa dalam intensitas

penggunaan internet seseorang, terdapat dua hal mendasar yang perlu diamati,

yakni frekuensi internet yang sering digunakan dan lama menggunakan tiap

kali mengakses internet yang dilakukan oleh pengguna internet.4Caplin

mendefinisikan “intensitas” berasal dari bahasa Inggris “intensity” (intensitas)

yaitu, suatu sifat kuantitatif dari suatu penginderaan, yang berhubungan

1KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus Online (28 Desember 2016)
2Yuzi Akbari, “Hubungan Intensitas Penggunaan Sosial Media terhadap Perilaku Belajar

Mata Pelajaran Produktif pada Siswa Kelas XI Jasa Boga di SMK 3 Klaten”(Skripsi Sarjana,
Fakultas Teknik UNY, 2016), h. 11

3Ibid.,
4Ibid.,
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