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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan manusia 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam 

diri manusia. Pendidikan itu dilaksanakan semata-mata untuk memajukan dan 

mencerdaskan kehidupan manusia atau bangsa itu sendiri. Pendidikan 

menjadi sebuah kunci utama dalam pembangunan nasional bangsa ini, 

sehingga pengelolaannya harus secara optimal dan terprogam. Isi dalam 

pendidikan diharapkan dapat mencakup sikap dan norma yang merupakan 

nilai-nilai moral manusia yang paling umum yaitu menghargai orang lain, 

rasa tanggung jawab dan sebagainya yang dapat memperluas wawasan. 

Dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (2003:3),  

pada BAB 1 bidang ketentuan umum, khususnya butir pertama telah 

digariskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif membangun potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa 
dan negara. 
 

Kebutuhan akan pendidikan itu sendiri sangatlah mutlak sifatnya yang 

harus dipenuhi oleh manusia. Dengan tidak adanya pendidikan mustahil suatu 

kelompok maupun individu dapat hidup berkembang sejalan dengan apa yang 

telah di cita-citakan yakni untuk maju, sejahtera dan bahagia. Semakin tinggi 
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cita-cita manusia semakin menuntut manusia untuk meningkatkan usahanya 

dalam bidang pendidikan dan pengetahuan sebagai sarana untuk 

mencapainya. 

Mengingat sangat pentingnya suatu pendidikan bagi manusia, bahkan 

bangsa dapat dikatakan baik apabila suatu pendidikan bangsa itu sangat 

berkualitas. Maka pemerintah turut ikut andil memberikan perhatiannya agar 

pendidikan itu dapat berjalan dengan teratur dan terencana, seperti dapat 

dilihat pada UU No. 20 Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional befungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat ilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang 
demokrasi dan tanggung jawab. 
 

Pembentukan pendidikan dapat terjadi dengan adanya suatu interaksi 

yang terjalin, baik melalui interaksi dari orang tua, masyarakat maupun 

sekolah. Sekolah merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan 

pendidikan secara formal. Sekolah memiliki peranan yang sangat penting 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu  melalui proses belajar. 

Menurut Gage dan Berliner dalam Rusman dkk (2011:7), “Belajar adalah 

suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman”. Dari 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa akan menghasilkan suatu 

perubahan pada diri siswa, baik itu dari cara belajarnya, pemahaman 

mengenai materi maupun penilaian yang didapat. Cara belajar yang  tersusun, 

terarah dan memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam proses belajar 
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merupakan tanda suatu pola belajar yang baik. Hamalik (2003:58) 

mendefinisikan bahwa, “Pola belajar adalah langkah-langkah pokok yang 

harus ditempuh dalam belajar berupa pengorganisasian program kegiatan 

ataupun program belajar yang hendak dilaksanakan yang disusun secara 

sistematis”.  

Baik buruknya pola belajar seorang siswa dapat dilihat dari cara 

mereka belajar yang menunjukan kedisiplinan dalam belajar. Di samping itu 

siswa harus menitik beratkan pola belajar pada beberapa aspek, seperti 

pemahaman materi guna mencapai tujuan belajar yang optimal. Pola belajar 

siswa yang satu dengan yang lain sangat berbeda karena setiap siswa 

memiliki perbedaan dalam cara belajar. Perbedaan individu yang dimiliki 

siswa dalam penerapan pola belajar ada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Menurut Mahmud (2010:93), “Ada tiga faktor secara 

simpel yang mempengaruhi belajar yaitu faktor individual, faktor sosial dan 

faktor struktural”. Jika faktor tersebut dapat dikendalikan dengan baik, maka 

pola belajar siswa tidak akan berubah meskipun dengan kondisi yang selalu 

berubah. 

Kenyataan yang terjadi di sekolah dapat di lihat terdapat beberapa 

siswa yang tidak bisa fokus sewaktu proses pembelajaran berjalan dan bahkan 

ada siswa yang berani meninggalkan sekolah tanpa seizin pihak sekolah, yang 

lebih ironisnya siswa cenderung belajar dengan sistem kebut semalam, 

apabila hari besuknya ada ulangan atau ujian semeteran saja. Kenyataan itu 

dikarenakan siswa tidak memilikinya susunan pola belajar yang terencana 
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dengan baik. Dalam hal ini siswa dipandang tidak dapat memanfaatkan waktu 

dengan maksimal untuk melaksanakan kegiatan belajar. 

Dalam hal belajar siswa selain menuntut ilmu secara formal di sekolah 

dapat menambah pengetahuan umum melalui media baik cetak maupun 

elektronik. Perkembangan akan ketersediaan teknologi informasi akhir-akhir 

ini, telah menjadikan layanan internet sebagai media informasi yang populer. 

Dalam layanan internet terdapat berbagai situs yang menarik, salah satu situs 

tersebut adalah situs jejaring sosial. Jejaring sosial pertama kali diperkenalkan 

oleh Prof. J.A. Barnes di tahun 1954 yang merupakan situs pertemanan yang 

menyediakan berbagai informasi-informasi. Dalam situs jejaring sosial 

terdapat banyak pilihan menu di dalamnya, seperti  facebook, friendster dan 

twitter dll. Situs yang tren dikalangan sekolah dan mendapatkan banyak 

apresiasi oleh siswa adalah situs jejaring sosial facebook. Hal itu dikarenakan 

situs jejaring sosial facebook sudah dilengkapi dengan fitur yang lengkap 

untuk berkomunikasi, seperti status, comment, chat, dan lain sebagainya. 

Rusman dkk (2011:410) berpendapat, “Melalui facebook ini kita bisa 

berkenalan dengan orang baru, reuni dengan teman-teman lama selain itu 

dapat digunakan untuk kepentingan lain tertentunya misal pendidikan, politik, 

bisnis dan sebagainya”. Disamping itu, ada beberapa manfaat dari jejaring 

sosial facebook dalam lingkup sekolah diantaranya yaitu: siswa dan guru 

dapat berkomunikasi tanpa harus bertatap muka, guru dengan siswa atau 

siswa dengan siswa lain dapat melakukan diskusi melalui chating , guru 

dengan siswa atau siswa dengan siswa lain dapat saling menerima atau 
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mengirim informasi melalui group, siswa dapat men-download materi 

pelajaran yang diberikan oleh guru, (http://e-pendidikan.com. 

manfaat_jejaring_sosial_facebook). 

Tetapi dengan seiringnya waktu, penggunaan jejaring sosial facebook 

disalah gunakan oleh siswa. Sehingga jejaring sosial facebook yang 

semulanya bermanfaat menjadi kurang bermanfaat. Sebagai contoh siswa 

menggunakan jejaring sosial facebook untuk bermain game online secara 

berlebihan, untuk bergaya, dan mempromosikan diri untuk mendapatkan 

perhatian dari pengguna jejaring sosial facebook yang lain. Dari kegiatan itu 

yang secara berkelanjutan dapat menyebabkan siswa mengenyampingkan 

kewajibannya sebagai peserta didik yaitu untuk belajar. Hal tersebut akan  

dampak yang tidak baik terhadap pola belajar siswa.  

Upaya yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut harus dengan 

adanya suatu pengawasan baik oleh orang tua, pihak masyarakat maupun 

pihak sekolah terdapat siswa dalam jejaring sosial facebook. Dengan 

demikian berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh situs jejaring sosial 

facebook dapat ditanggulangi, baik sebelum terjadi atau sesudah dampak itu 

terjadi. Namun untuk lebih meminimalkan dampak negatif yang dihasilkan 

dari situs jejaring sosial, alangkah lebih baiknya jika siswa dalam 

menggunakan internet dan jejaring sosial facebook dengan bijak. 

Disamping pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, pihak 

masyarakat dan pihak sekolah, hal lain yang harus diperhatikan adalah adanya 

suatu kondisi lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Karena dengan 
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menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dan nyaman akan dapat 

menunjang siswa dalam penerapan pola belajar. Berbeda dengan siswa yang 

tidak mempunyai lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman, belajarnya 

jadi kurang optimal. Dalam menciptakan suasana lingkungan belajar yang 

kondusif dan nyaman terkadang mengalami hambatan-hambatan yang justru 

dirasakan oleh siswa. Hambatan-hambatan tersebut di indikasikan karena 

ketidaksepahaman antara apa yang di inginkan dan didapat oleh siswa. Hal 

tersebut akan dapat membuat siswa prustasi dan patah semangat yang 

akhirnya menggagu pola belajar siswa. Jadi peranan keluarga, mayarakat dan 

sekolah sangatlah vital, sebagai wadah untuk pembentukan karakter pola 

belajar yang baik. Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian tentang 

jejaring sosial dan lingkungan belajar terhadap pola belajar siswa yang ada di 

SMK Prawira Marta Kartasura. Berdasarkan uraian latar belakang diatas 

maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: “POLA BELAJAR 

SISWA DITINJAU DARI JEJARING SOSIAL FACEBOOK DAN 

LINGKUNGAN BELAJAR SISWA DI SMK PRAWIRA MARTA 

KARTASURA TAHUN AJARAN 2012/ 2013”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian yang dianalisis 

lebih terarah dan tidak meluas jangkauannya, maka masalah dalam penelitian 

ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa yang ada di SMK Prawira Marta 

Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

2. Jejaring sosial yang diteliti  hanya sebatas lingkup penggunaan facebook. 

3. Lingkungan belajar yang diteliti memfokuskan pada lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

4. Pola belajar siswa yang diteliti memfokuskan pada cara-cara yang 

ditempuh siswa dalam belajar. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan pembatasan 

masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh jejaring sosial facebook terhadap pola belajar siswa di 

SMK Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013? 

2. Adakah pengaruh lingkungan belajar terhadap pola belajar siswa di SMK 

Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013? 

3. Adakah pengaruh jejaring sosial facebook dan lingkungan belajar 

terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta Kartasura Tahun 

Ajaran 2012/ 2013? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1. Untuk mengetahui pengaruh jejaring sosial facebook terhadap pola 

belajar siswa di SMK Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 

2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan belajar terhadap pola belajar 

siswa di SMK Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh jejaring sosial facebook dan lingkungan 

belajar terhadap pola belajar siswa di SMK Prawira Marta Kartasura 

Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan dunia pendidikan dan tehnologi informatika. Adapun manfaat 

yang diharapkan dapat memberikan sumbangan antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada 

dunia pendidikan dalam hal  memanfaatkan tekhnologi global connection 

(internet) khususnya situs jejaring sosial facebook sebagai sarana yang 

tepat dalam membangun pola belajar siswa dengan penggunaanya yang 

bijak dan bermanfaat. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

untuk memperbaiki pola belajar. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai  informasi 

tentang pentingnya dalam hal menggunakan jejaring sosial facebook 

dan memanfaatkan lingkungan belajar agar dapat menghasilkan pola 

belajar siswa yang baik. 

c. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pengalaman dalam penyusunan karya tulis dan sekaligus sebagai 

sumbangan pemikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Bagi peneliti lainnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk kegiatan penelitian yang sejenis pada waktu yang 

akan datang. 

 


