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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut pendapat peneliti masa remaja adalah masa pencarian jati diri dan 

bisa saja dalam proses pencarian jati diri itu remaja tersebut melalui jalan yang benar 

atau jalan yang salah. Apabila remaja gagal dalam mempertahankan identitasnya, 

maka remaja akan kehilangan arah, karena remaja masih dalam masa pubertas 

dimana rasa ingin tahu terhadap sesuatu masih tinggi. Serta emosi pada usia remaja 

menurut peneliti masih labil atau tidak terkendali dengan baik sehingga tindakan yang 

dilakukan oleh remaja bisa merugikan dirinya sendiri.  

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. 

Berbagai informasi yang terjadi diberbagai belahan dunia, dapat langsung diketahui 

dengan kemajuan teknologi. Teknologi yang semakin canggih memudahkan semua 

orang untuk memperoleh informasi yang mereka inginkan. Banyak situs jejaring 

sosial yang semakin popular dan berkembang saat ini. Salah satunya adalah dunia 

pertemanan facebook.  

Facebook adalah salah satu jejaring sosial yang berguna untuk mencari teman. 

Facebook juga dapat diaplikasikan dengan cara mengirim video, foto, bermain 

games, berdiskusi, dan masih banyak lagi. Luasnya jaringan yang dibuat facebook 

membuat para pengguna berpikir untuk memanfaatkannya tidak hanya untuk 
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mengunggah foto, memperbarui status dan lainnya. Tetapi orang yang ingin mencari 

untung dari facebook berusaha membuat website bisnis secara online, pendidikan 

hingga kriminalitas. Facebook juga merambat di kalangan remaja. Seperti yang 

diketahui, facebook sudah menjadi bagian dari kehidupan remaja zaman sekarang. 

Facebook dianggap menarik dan menyenangkan bagi mereka. Para remaja sering 

menggunakan facebook untuk menumpang popularitas agar tidak dianggap 

ketinggalan zaman oleh teman-temannya. Para remaja bertingkah aneh-aneh di dunia 

maya, misalnya meng-upload foto-foto yang tidak senonoh di profilnya, 

mengomentari orang lain dengan seenaknya dan lainnya. Semua yang telah 

disebutkan tersebut merupakan hasil dari rasa ingin tahu yang berlebihan dari remaja.  

Berdasarkan pengamatan sementara, disekitar lingkungan SMA Negeri 1 

Purba Kabupaten Simalungun telah terdapat warnet(warung internet). Pada tahun 

2011 di daerah tersebut hanya terdapat 2 warnet dan komputer yang dapat digunakan 

hanya berkisar 7 komputer. Oleh karena itu, pengguna facebook dikalangan siswa-

siswi SMA Negeri 1 Purba masih sedikit. Pada tahun 2012 hingga saat ini warnet 

semakin banyak yakni 5 warnet, sehingga siswa-siswi SMA Negeri 1 Purba 

menjadikan facebook sebagai trend baru di SMA Negeri 1 Purba. Mereka mengenal 

jejaring sosial facebook melalui teman-teman remaja lainnya yang sekolah di luar 

daerah seperti kota siantar dan kota medan. Melaui akun facebook yang dimiliki oleh 

remaja yang sekolah di luar daerah, siswa-siswi SMA Negeri 1 Purba merasa tertarik 
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dan ingin memiliki akun facebook yang dimiliki oleh teman yang sekolah di luar 

daerah. 

Melalui facebook, remaja bisa berteman dengan orang yang mereka kenal 

maupun tidak dikenal. Berdasarkaan fitur-fitur yang tersedia di jerjaring sosial 

facebook, remaja merasa tertatarik daan ingin memiliki akun facebook. Penggunaan 

facebook dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Jika 

dioperasikan dengan baik maka facebook akan memberikan dampak positif, misalnya 

digunakan untuk sharing atau berdiskusi dengan orang lain, mengakses informasi dan 

sebagainya.  Penyalahgunaan facebook dapat menyebabkan dampak negatif yaitu 

berupa tindakan-tindakan kriminal. 

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di SMA Negeri 1 Purba-Kabupaten 

Simalungun, kehadiran facebook dapat membuat siswa/siswi lupa akan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar, siswa/siswi tidak bisa memanajemen 

waktu dengan baik. Facebook tidak hanya digunakan diluar jam pelajaran, tetapi 

facebook digunakan kapan saja dan diamana saja mereka mau. Mereka dapat 

mengakses situs Facebook dalam waktu berjam-jam, tanpa mereka sadari 

perhatiannya hanya terfokus pada media yang digunakan untuk mengakses situs 

Facebook (laptop, komputer maupun handphone), mereka seolah-olah tidak lagi 

peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya karena mereka disibukkan dengan 

obrolan-obrolan dengan fasilitas chating ataupun sibuk membuka profil teman dan 

mengomentari status-status yang di-update oleh teman Facebooknya. 
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Berdasarkan kenyataan tersebut, maka peneliti tertarik dan ingin mengetahui 

lebih dalam mengenai penggunaan facebook dikalangan remaja, terutama pada siswa-

siswi di SMA Negeri 1 Purba Tigarunggu, dengan mengambil judul “Facebook 

Sebagai Trend Baru Dikalangan Siswa/Siswi (Studi Kasus pada SMA Negeri 1 

Purba Tigarunggu)”  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa 

masalah yang akan di teliti: 

1. Pengguanaan facebook secara berlebihan 

2. Adanya perubahan sosial yang terjadi pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Purba 

dengan adanya facebook 

3. Pengaruh facebook terhadap tingakah laku siswa/siswi SMA Negeri 1 Purba 

4.  Penyebab siswa-siswi sering (indispasable) mengakses facebook   

5. Facebook sebagai trend baru dikalangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Purba 

Tigarunggu. 

1.3 Rumusan Masalah 

Agar peneliti memiliki panduan dan fokus penelitian, maka perlu dibatasi 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa sebabnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Purba sering menggunakan jejaring 

sosial facebook ? 
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2. Apakah manfaat yang di peroleh siswa-siswi dengan adanya facebook? 

3. Perubahan apa sajakah yang terjadi bagi sisiwa/I SMA Negeri 1 Purba dengan 

adanya facebook? 

4. Apa Dampak yang ditimbulkan facebook bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Purba? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk  mengetahui penyebab siswa-siswi SMA Negeri 1 Purba sering 

menggunakan jejaring sosial facebook 

2. Untuk  mengetahui manfaat yang di peroleh siswa-siswi SMA Negeri 1 

Purba dari adanya facebook 

3. Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan siswa-

siswi SMA Negeri 1 Purba 

4. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan facebook terhadapa siswa-

siswi SMA Negeri 1 Purba 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian masalah pengaruh 

facebook di kalangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Purba adalah : 
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1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

maupun masyarakat, mengenai jejaring sosial facebook yang sering diakses oleh 

para remaja atau siswa/siswi di kecamatan purba, kabupaten Simalungun. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan dan bahan perbandingan 

bagi peneliti selanjutnya, mengenai jejaring sosial facebook di kalangan remaja 

atau siswa/siswi di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. 

 


