
 

 

ABSTRAK 
 

Dian Hendiyani: Pola Perilaku Pengguna Media Jejaring Sosial Facebook Di MTs 
Negeri   Garut 

Situs jejaring sosial faceebok adalah situs pertemanan atau jaringan sosial 
untuk menambah kawan dan silaturrahmi untuk teman yang mungkin lama tidak 
bertemu. Akhir-akhir ini banyak timbul akibat negatif dari para pengguna situs ini. 
Namun hal itu terjadi disebabkan kekalahan kita para pengguna tekhnologi untuk 
memanfaatkannya sebagaimana facebook itu diciptakan. Jadi bukan situsnya yang 
salah tapi penggunanya yang menyalahgunakan. Oleh karena itu gunakan cara-cara 
yang makruf atau baik dalam menjalankan aplikasi dari situs tersebut. Globalisasi 
tidak mungkin kita hindari dengan segala akibatnya, maka tugas kita untuk 
menyaring secara selektif terhadap pengaruh terutama pengaruh yang sifatnya 
bertentangan dengan norma agama dan masyarakat. Gunakan agama, pikiran bersih 
dan norma yang ada di hadapan kita dalam rangka menikmati fasilitas-fasilitas 
tekhnologi yang membuat kita semakin gampang, enak dalam hidup sehari-hari. 

Perilaku merupakan simbol dari kepribadian seseorang, maka dari itu sebaik-
baiknya kita sebagai manusia khusunya para pelajar memiliki perilaku yang baik dan 
bisa berguna untuk orang lain dengan memanfaatkan media jejaring sosial. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui juga menguraikan pola 
perilaku para siswa MTs Negeri Garut sebagai pengguna situs jejaring sosial 
facebook ataupun dampak terhadap perilaku siswa baik di sekolah maupun diluar 
sekolah.  

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 
untuk menerangkan kualitas-kualitas objek, melalui pendekatan sosiologis tersebut 
bermaksud untuk mengetahui sikap, tindakan serta perilaku manusia dalam 
berinteraksi. Pengumpulan dan penggunaan data secara teoritis dilaksanakan 
berdasarkan studi kepustakaan atau dokumen, sedangkan untuk data empirik 
dilakukan dengan cara observasi, penyebaran angket dan wawancara guna 
memperoleh data yang akurat. 

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pola perilaku siswa MTs Negeri 
Garut pola perilakunya dapat terpengaruhi oleh adanya media atau situs jejaring 
sosial facebook, ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya 
seperti perkembangan dunia komunikasi yang semakin cepat, ditambah dengan 
sistem pergaulan siswa yang sangat luas. 

Dan adanya pengaruh terhadap perilaku siswa yang menggunakan situs 
jejaring sosial facebook.Untuk itu disarankan agar menggunakan tekhnologi atau 
situs jejaring sosial facebook dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan 
efek yang negatif bagi pengguna, baik dalam prestasi belajar ataupun perilakunya. 
Selain peran orang tua juga sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dan 
perilaku siswa. 

 
 


