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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

mengubah wajah peradaban dunia. Demikian yang dirasakan oleh masyarakat 

Indonesia. Agar dapat bertahan hidup dengan baik, masyarakat harus mampu 

mengikuti perkembangan zaman baik secara langsung maupun tidak langsung 

untuk menjalankan pekerjaannya. Terlebih sekarang ini, kita berada pada era 

revolusi industri 4.0, sehingga masyarakat dituntut untuk menguasai teknologi. 

Pada abad 21 era 4.0 ini, teknologi sangat besar pengaruhnya di segala aspek 

kehidupan dan mengambil peranan penting dalam berbagai bidang, salah satunya 

yaitu dalam bidang pendidikan. Di Indonesia sendiri, sekarang semua orang sudah 

bisa mengakses berbagai informasi dari Internet. Contoh kecil saja yang banyak 

dirasakan oleh masyarakat yaitu telepon selular yang sudah dimodifikasi dengan 

berbagai macam aplikasi yang mana aplikasi tersebut dengan mudah diakses oleh 

masyarakat Indonesia. Salah satu perkembangan internet yang sangat berkembang 

pesat dibanding layanan lainnya adalah media sosial. Sebagai sarana untuk 

berkomunikasi dan sumber informasi yang mudah diakses, media internet 

memfasilitasi dengan salah satunya yaitu media jejaring sosial. 

Dengan media sosial masyarakat menggunakan internet tidak hanya untuk 

mencari informasi tetapi juga dapat berkomunikasi. Hal tersebut juga dikatakan 

oleh Arsyad (dalam Aslam, 2017) “kini sudah hadir media sosial, dimana anda 

dapat mengetahui status orang-orang di seluruh dunia secara real time”. Menurut 

Obar, J.A dan Wildman (dalam Endah, 2017, hlm.16) media sosial sebagai media 

yang memberikan fasilitas layanan jaringan online yang dapat menghubungkan 

orang-orang secara individu atau kelompok. Media sosial juga tidak hanya 

digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi, tetapi media sosial juga biasanya 

digunakan untuk menyalurkan hobi, game online, hiburan ataupun kegiatan lainnya 

seperti melihat video, foto dan gambar-gambar lainnya. Beberapa media sosial yang 

populer saat ini antara lain : Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, Line dan 

Twitter.  Setiap teknologi apapun bentuknya pasti mempunyai dampak yang positif 
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maupun negatif. Media sosial berpotensi sangat besar untuk dikembangkan di 

Indonesia. Menurut Yanti (dalam Aslam, 2017) jumlah pengguna media sosial di 

Indonesia cukup besar terutama pengguna web blog dan facebook. Pada 24 Juni 

2012 situs salingsilang mencatat jumlah pengguna web blog (blogger) sebanyak 

6.022.539 dan situs socialbakers mencatat jumlah pengguna facebook pada 1 

Febuari 2013 sebanyak 48.777.600 pengguna. 

Perkembangan media sosial ini tentunya banyak membawa dampak, baik 

dampak positif maupun dampak negatif terhadap pendidikan anak. Adapun dampak 

positif dari penggunaan media sosial yaitu untuk meningkatkan sosialisasi sesama 

teman, anak dapat belajar bagaimana cara beradaptasi, dan untuk memperbanyak 

teman, serta memudahkan anak dalam kegiatan belajar, karena dapat dijadikan 

sumber informasi belajar mereka karena seperti sudah dijelaskan bahwa pada abad 

21 teknologi sangat besar pengaruhnya terutama dalam dunia pendidikan. Siswa 

pada era 4.0 ini diharuskan untuk melek teknologi. 

Sayangnya, salah satu dampak negatif yang dirasakan siswa adalah 

penggunaan media sosial yang berlebihan. Diantaranya dapat dilihat dari banyak 

anak yang menggunakannya bukan untuk belajar tetapi untuk kesibukan mereka di 

jejaring sosial misalnya : Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, Line dan 

Twitter, hingga membuat anak lalai terhadap tugas-tugasnya membuat anak kurang 

disiplin  serta adanya anggapan bahwa media sosial identik dengan pornografi, hal 

ini karena media sosial memiliki kemampuan menyampaikan informasi yang tinggi 

termasuk gambar-gambar pornografi dan kekerasan. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa siswa siswi dilarang untuk membawa alat komunikasi atau handphone tetapi 

faktanya masih saja ada siswa yang membawa handphone meskipun tanpa 

sepengetahuan guru karena untuk mengakses jejaring sosial, bahkan baru-baru ini 

viral berita sejumlah siswa dari dua sekolah dasar terlibat tawuran hanya karena 

saling ejek di media sosial whatsapp. Ini tentunya bisa menyebabkan kemerosotan 

atau penurunan pendidikan akhlak anak. Menurut  hasil riset Wearesosial Hootsuite 

dan Liputan Khusus Indonesia Digital 2019 “Total pengguna media sosial 

mencapai 150 juta pengguna yang berarti mayoritas pengguna internet untuk 

bersosialisasi melalui media sosial. Jumlah pengguna media sosial ini mencapai 

56% dari jumlah total penduduk Indonesia, jumlah tersebut naik 20% dari survey 
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sebelumnya. Ditinjau dari jenis media sosial, yang paling banyak digunakan di 

Indonesia adalah Youtube sebanyak 88%, Whatsapp 83%, Facebook 81%, 

Instagram 80%, Line 59%, Twitter 52%”. Berdasarkan hasil survey di salah satu 

Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung bahwa siswa-siswi yang menggunakan 

media sosial dan memiliki akun sendiri terdiri dari Whatsapp sebanyak 84%, 

Youtube 80%, Instagram 72%, Facebook 54%, Line 16%, dan Twitter 10% Hasil 

temuan-temuan di atas perlu dibuktikan apakah memang kehadiran media sosial itu 

ada hubungan positif atau negatif dengan prestasi belajar. Terdapat pula hasil 

penelitian terdahulu yaitu skripsi mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

(PGSD), Universitas Muhammadiyah Purwokerto meneliti tentang media sosial 

yang berjudul “Dampak Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Anak Dalam 

Pembentukan Karakter Sopan Santun di Sekolah Dasar” penelitian tersebut 

dilakukan pada tahun 2017. Dan terdapat juga pada Jurnal berjudul “Pengaruh 

Intensitas Penggunaan Media Sosial terhadap Peer Acceptance Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar” Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 11 Tahun ke-5 2016.  

Prestasi belajar siswa-siswi di salah satu SD Negeri di Kota Bandung sudah 

cukup baik, namun setiap siswa akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda 

maka dari itu prestasi belajar siswa itu sendiri ada yang tinggi dan ada yang rendah. 

Setiap kegiatan yang dilakukan siswa akan menghasilkan suatu perubahan dalam 

dirinya. Moh Surya (2004, hlm.75) mengemukakan bahwa “prestasi belajar adalah 

hasil belajar atau perubahan tingkah laku yang menyangkut ilmu pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap setelah melalui proses tertentu, sebagai hasil pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya”. Muhibbin Syah (2008, hlm.132) 

mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu 

terdapat tiga faktor : 1). Faktor internal (faktor dari dalam diri individu), meliputi 

keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. 2). Faktor eksternal (faktor dari luar 

diri individu), meliputi kondisi sekitar siswa. 3). Faktor pendekatan belajar 

(approach to leraning) yaitu jenis upaya belajar siswa (kebiasaan) yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

materi pelajaran. 

Faktor-faktor di atas sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa, maka 

sangat diperlukan lingkungan yang baik dan kesiapan dalam diri siswa agar 
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memberi pengaruh terhadap prestasi belajar yang dihasilkan siswa. Berdasarkan 

uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan 

antara Penggunaan Media Sosial dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar”.  

Tidak hanya untuk siswa, penelitian ini juga penting bagi guru Sekolah Dasar 

dan pembelajaran. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Chalim & Anwas, 2018) 

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif terhadap 

pemnfaatan sumber belajar. Hasil penelitian itu menunjukan bahwa guru dapat 

memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam pembelajaran, ketika siswa 

banyak menggunakan media sosial salah satu contohnya guru dapat membuat grup 

belajar pada whatsapp dan bisa juga menggunakan youtube untuk menambah 

informasi mengenai materi pembelajaran ataupun dengan menggunakan media 

sosial lainnya, sehingga media sosial akan memberi pengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa.  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 Bagaimana gambaran penggunaan media sosial yang digunakan siswa kelas 

V sekolah dasar? 

1.2.2 Bagaimana gambaran prestasi belajar siswa kelas V sekolah dasar? 

1.2.3 Bagaimana hubungan antara penggunaan media sosial dengan prestasi 

belajar siswa kelas V Sekolah Dasar ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1.3.1 Mengetahui gambaran penggunaan sosial yang digunakan siswa kelas V 

sekolah dasar. 

1.3.2 Mengetahui gambaran prestasi belajar siswa kelas V sekolah dasar. 

1.3.3 Mengetahui hubungan antara penggunaan media sosial dengan prestasi 

belajar siswa kelas V Sekolah Dasar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan terdapat beberapa manfaat yang dapat 

dihasilkan diantaranya:  

1.4.1 Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta dapat memotivasi siswa 

untuk mengguanakan media sosial sebagai hal yang positif.  

1.4.2 Bagi Guru 

1.4.2.1 Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran bahwa pendidikan di abad 21 

era 4.0 guru dan siswanya diharapkan melek teknologi. 

1.4.2.2 Dan juga diharapkan untuk guru bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. 

1.4.2.3 Serta dapat membimbing selalu siswa siswi sekolah dasar untuk 

menggunakan internet ataupun media sosial secara efektif dan efisien. 

1.4.2.4 Guru dapat memanfaatkan media sosial untuk sarana pembelajaran siswa.   

1.4.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk mengetahui sejauh mana 

siswa siswi sekolah dasar tersebut menggunakan media sosial dan ada hubungankah 

dengan prestasi belajarnya. 

1.4.4 Bagi Peneliti 

1.4.4.1 Menambah wawasan dan pengalaman baru bagi peneliti mengenai 

Hubungan antara Penggunaan Media Sosial dengan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas V Sekolah Dasar.  

1.4.4.2 Menambah referensi mengenai penelitian Korelasional. 

 

1.5 Sistematika Penulisan   

Proses dan hasil penelitian yang dideskripsikan ke dalam sebuah laporan 

penelitian terbagi ke dalam beberapa bagian yang tersusun secara sistematis. 

Adapun sistematika yang digunakan peneliti untuk menyusun laporan hasil 

penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. BAB I (PENDAHULUAN) 

Bab ini merupakan bab di mana peneliti memaparkan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II (KAJIAN PUSTAKA) 

Pada bab ini peneliti memaparkan variabel bebas dan terikat dari penelitian 

ini, diantaranya menjelaskan beberapa teori mengenai media sosial dan prestasi 

belajar siswa , penelitian yang relevan, kerangka berfikir, definisi operasional serta 

hipotesis. 

3. BAB III (METODE PENELITIAN) 

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai desain penelitian, lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian serta 

teknik analisis data. 

4. BAB IV (TEMUAN DAN PEMBAHASAN) 

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai temuan dan hasil penelitian dari 

hubungan penggunaan media sosial dengan prestasi belajar siswa kelas V Sekolah 

Dasar. 

5. BAB V (SIMPULAN DAN REKOMENDASI) 

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai simpulan dan rekomendasi dari 

hasil penelitian yang telah ditemukan. 

 


