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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah ciptaan Allah dengan struktur dan fungsi yang sangat sempurna 

dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebagai makhluk sosial yang memiliki akal dan pikiran 

pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri dalam dunia baik dari dalam konteks fisik maupun 

konteks sosial budaya. Dalam hal ini manusia membutuhkan manusia lain untuk saling 

berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi sosial satu dengan lainnya bahkan 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka perlu adanya perilaku selaras yang dapat 

diadaptasi oleh manusia terhadap sesama dan lingkungannya .  

Penyelarasan dalam fungsi-fungsi sosial tersebut, manusia memerlukan interaksi sosial 

yaitu suatu proses dimana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau 

kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan yang lain. Salah satu contoh interaksi 

sosial adalah berkomunikasi. Dalam kehidupan manusia, komunikasi merupakan salah satu 

sumber informasi dan pengetahuan yang sangat mudah diperoleh antar sesama manusia. Dimana 

komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, baik sebagai individu 

maupun anggota masyarakat dan juga diperlukan sebagai mengatur tatakrama pergaulan antar 

manusia, sebab berkomunikasi dengan baik akan memberi pengaruh langsung pada struktur 

keseimbangan seseorang dalam bermasyarakat. 

 Sejalan dengan perkembangan waktu, komunikasi juga mengalami perkembangan yang 

searah dengan sejarah umat manusia yang artinya perkembangan komunikasi tidak akan ada jika 

manusia itu sendiri tidak ingin berkembang (Sutarman, 2009). Dalam memasuki era globalisasi, 
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informasi melalui media komunikasi  sangat mudah didapat apalagi sekarang ini media 

komunikasi yang digunakan masyarakat melalui jaringan internet. Internet merupakan sebuah 

sistem sarana komunikasi global yang dapat  menghubungkan antara satu komputer dengan 

komputer lainnya dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.  

Pemakaian teknologi jaringan internet tersebut dapat dipakai oleh siapa saja, baik itu 

penduduk perkotaan maupun pedesaan. Sama halnya yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan 

Tanjung Selamat, memakai jaringan internet untuk mencari dan mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dalam menambah wawasan dan pengetahuan. 

Pada masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat sebahagian penduduknya masih 

menjalankan adat istiadat dan masih bersifat tradisional yang mempunyai ikatan sosial 

masyarakat dengan kebudayaan. Ikatan sosial tersebut dapat dilihat dari orang tua yang 

mengajari anaknya cara berbicara sopan kepada orang lain bahkan kepada para tetangga juga 

membuat suatu organisasi masyarakat yang dapat meringankan beban masyarakat yang terkena 

musibah atau kemalangan, atau mengadakan pesta-pesta tertentu dalam mempererat hubungan 

antar masyarakat. Hal tersebut juga dilakukan oleh kalangan pelajar di Kelurahan Tanjung 

Selamat dimana membuat suatu organisasi di dalam masyarakat baik organisasi yang bersifat 

keagamaan dan lokasi pemukiman yang bertujuan untuk membantu masyarakat di Kelurahan 

Tanjung Selamat. 

Dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan, seorang pelajar membutuhkan 

beberapa sumber-sumber informasi baik berbentuk buku, atau alat lainnya agar dapat 

menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran di sekolah. Demikian pula kalangan pelajar 

di Kelurahan Tanjung Selamat mencari bahan-bahan sumber belajar dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi mereka dalam memecahkan tugas mata pelajaran di sekolah. 
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Melihat dari situasi tersebut, sumber belajar yang diperlukan oleh kalangan pelajar dalam bentuk 

buku.  

Namun pada kenyataannya sumber belajar berupa buku yang diperlukan kalangan pelajar 

memiliki tingkat harga yang relatif tinggi dan juga jumlah ketersediaan buku yang diperlukan 

sangat terbatas yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan kalangan siswa. Oleh karena itu, 

diperlukan media atau alat lain agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kalangan 

pelajar terhadap mata pelajaran yang dipelajarinya di sekolah. Adapun salah satu sumber belajar 

yang diperlukan kalangan pelajar  yang berisi informasi secara lengkap dan luas ruang 

lingkupnya adalah melalui akses jaringan internet. 

Dalam mengakses jaringan internet diperlukan sebuah komputer yang terhubung dengan 

layanan internet atau sekarang ini masyarakat dapat mengakses layanan internet dengan 

menggunakan Hand Phone (Telepon Genggam) yang memiliki fasilitas internet. Akan tetapi 

pada masyarakat Kelurahan Tanjung Selamat hanya beberapa penduduk yang memiliki peralatan 

yang dapat mengakses internet seperti komputer, handphone yang terhubung internet. Mengingat 

dengan perkembangan teknologi, penggunaan internet ini ternyata secara umum dipakai oleh 

para kalangan pelajar termasuk juga para pelajar di daerah Kelurahan Tanjung Selamat dimana 

para pelajar mendapat pendidikan dan pengetahuan dalam menjalankan internet baik dari sekolah 

maupun teman sebayanya.  

Namun penggunaan internet yang dilakukan kalangan pelajar yang terus menerus pada 

kenyataannya bukan saja untuk menambah pengetahuan bahkan dapat juga menulis pesan, 

mengobrol, bermain game dan lain-lain. Hal ini mulai menimbulkan dampak secara individu 

maupun secara berkelompok dan juga terjadi perubahan-perubahan perilaku sosial para kalangan 

pelajar di kelurahan Tanjung Selamat dari berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. 
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Perubahan akibat penggunaan internet tersebut yang ditimbulkan bukan saja bersifat positif juga 

menimbulkan hal negatif.  . Hal inilah yang membuat tertarik peneliti untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “ Dampak Pengguna Media Internet  Terhadap Perilaku Kehidupan  

Kalangan Pelajar di Kelurahan Tanjung Selamat”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka dapat di 

identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan media jaringan internet bagi kalangan pelajar di Kelurahan Tanjung Selamat  

2. Dampak media jaringan internet terhadap perilaku kehidupan sosial bagi  kalangan 

pelajar di Kelurahan Tanjung selamat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah latar belakang munculnya jaringan internet di Indonesia 

2. Apa saja pemanfaatan media jaringan internet yang dilakukan kalangan pelajar di 

Kelurahan Tanjung Selamat. 

3. Bagaimanakah dampak dari internet terhadap perilaku kehidupan bagi kalangan Pelajar di 

Kelurahan Tanjung Selamat. 

 

 

 



5 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya internet di Indonesia 

2. Untuk mengetahui pemanfaatan media jaringan internet bagi kalangan pelajar di 

Kelurahan Tanjung Selamat  

3. Untuk mengetahui dampak yang muncul terhadap perilaku kehidupan kalangan pelajar 

di Kelurahan Tanjung Selamat 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan : 

1. Untuk memperluas pengetahuan berpikir dalam mengetahui awal kemunculan internet 

di dunia dan di Indonesia. 

2. Untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan para peneliti yang ingin 

melanjutkan penelitian dalam bidang yang sama akan tetapi berbeda sudut pandangnya. 

3. Untuk menambah wawasan peneliti mengenai dampak yang ditimbulkan dari media 

komunikasi melalui jaringan internet terhadap kalangan pelajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


