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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi dewasa ini dan dimasa yang akandatang terutama 

dibidang informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi sempit 

cakupannya.Interaksi antar bangsa yang satu dengan bangsa lainnya, baik yang 

disengaja maupun yang tidak disengaja menjadi semakin intensif.Demikian yang 

terjadi di Indonesia dan di negara-negara di dunia.
1
 

Dunia telah berubah dan akan terus berubah. Jarak antar daerah bahkan 

antar negara telah semakin dekat. Beberapa puluh tahun lalu manusia takjub 

dengan televisi yang bisa membagi informasi gambar bergerak ke seluruh pelosok  

negeri. Kini zaman telah berubah dan setiap orang bisa berbagi gambar dan juga 

gambar bergerak kepada yang lainnya,serta setiap orang bisa berbicara dan saling 

melihat lawan bicaranya secara langsung dimanapun ia berada. 

Media sosial merupakan satu diantara sekian banyak hasil kecanggihan 

teknologi saat ini.Media sosial kini hadir untuk memberikan sebuah layanan 

interaksi yang mudah dan efisien.Keadaan ini terus mendorong para programmer 

untuk terus mengembangkan kemampuan aplikasi yang dibuatnya demi 

kenyamanan para penggunanya.Media sosial telah menjadi bagian integral 

masyarakat modern.Bahkan beberapa jaringan sosial memiliki pengguna yang 

jumlahnya lebih banyak daripada populasi warga kebanyakan negara.Selalu ada 

saja ruang virtual yang begitu diminati oleh penggunanya.Ada akun-akun untuk 

berbagi foto,video,status terbaru,saling menyapa dan bertemu secara virtual 

dengan teman-teman baru dan teman-teman lama. 

                                                           
1
 Deni Darmawan, Teknologi Pembelajaran, Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2012, hlm. 7. 
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Dengan berkembangnya dunia teknologi,saat ini banyak situs-

situsjejaring sosial yang menyedot perhatian banyak massa. Sebut saja facebook, 

youtub,twitter,instagram dan yang lain sebagainya,yang belakangan ini sangat 

digandrungi anak kecil,remaja maupun dewasa.Pemanfaataninternet akhir – akhir 

ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Mediainternet tidak lagi hanya sekedar menjadi media berkomunikasi 

semata,tetapi Juga sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis,industri, 

pendidikan dan pergaulan sosial.Khusus mengenai media sosial atau pertemanan 

melaluidunia internet, atau lebih dikenal dengan sosial network pertumbuhannya 

sangat mencengangkan. 

Perkembangan media sosial ini tentu saja membawa banyak dampak, 

baik itu dampak positif maupun negatif terhadap pendidikan anak pada usia 

remaja,terlebih lagi perilaku anak. 

Perilaku menyimpang  diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau 

tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-

norma dan hukum yang ada didalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, 

semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan 

berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun 

ditengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-

tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku pada masyarakat, 

misalnya : Sengaja bermain media sosial saat jam pelajaran berlangsung,berbagi 

foto / video yang tidak sepantasnya di media sosial,berkelahi karena saling ejek di 

media sosial,hingga berkata kasar di media sosial.  

Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat 

disebut deviasi, sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan 

disebut devian. 

Penyebab terjadinya perilaku menyimpang yang terjadi pada peserta 

didik dikarenakan ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. 

Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan kedalam 
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keperibadiannya,ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas.   

Keadaan ini terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, misalnya 

seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak atau broken home. Apabila kedua 

orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna maka anak itu tidak 

akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. 

Disamping itu,proses belajar yang menyimpang,seseorang yang 

melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat 

tayangan tentang perilaku menyimpang di media sosial. 

Dalam firman Allah SWT: 

 َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيم
 “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung 

(Q.S.Al.Qalam :4)
2
 

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa akhlakRasulullah SAW adalah 

seseorang yang mengamalkan al-qur’an,mengamalkan perintahNya dan menjauhi 

laranganNya,bhal ini telah tertanam dalam diri beliau sebagai watak dan 

pembawaannya serta sebagai akhlak yang telah terpatri dalam sepak terjang 

beliau shallallahu „alaihi wa sallam. 

Penelitian ini didasarkan pada kondisi, terutama generasi penerus 

bangsa,yaitu anak-anak remaja yang dilahirkan dan dijadikan sebagai pelaku-

pelaku zaman kehidupan sekarang. Begitu pentingnya akhlak 

(perilaku)merupakan salah satu pokok ajaran islam sehingga Rasulullah SAW 

pernah mengidentifikasikan agama dengan  akhlak yang baik. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media sosialtidak sesuai 

dengan para peserta didik, yang bisa menganggu afektifitas belajar mereka. Maka 

dari itu penulis tertarik ingin meneliti  tentang “Pengaruh Penggunaan 

                                                           
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemah, Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah Al-quran,2003,hlm.565. 
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MediaSosial Terhadap Perilaku Menyimpang Peseta Didik Di MA Tsamrotul 

Huda Karangharjo Kabupaten Grobogan Tahun 2019”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun penulis menjadikan alasan dalam memilih judul “Pengaruh 

Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Menyimpang Peserta Didik Di MA 

Tsamrotul Huda Karangharjo Kabupaten Grobogan tahun 2019 adalah : 

1. pada era globalisasi ini,kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) 

disamping dapat membawa dampak yang positif  bagi kemajuan bangsa,juga 

menimbulkan dampak negatif yang cukupmeresahkan masyarakat, khususnya 

mengenai degradasi sikap sosial,karena pemuda adalah harapan bagi 

kehidupan dimasa depan dan penerus cita cita orang tua,bangsa dan agama. 

2. Banyaknya kasus peserta didik seperti :Sengaja bermain media sosial saat jam 

pelajaran berlangsung,berbagi foto / video yang tidak sepantasnya di media 

sosial,berkelahi karena saling ejek di media sosial, bahkan hingga berkata 

kasar di media sosial. 

3. Penyalahgunaan media sosial sepertiwhatsapp, facebook, Youtub dan 

instagram yang digunakan tidak pada waktunya sehingga menimbulkan 

perilaku menyimpang bagi peserta didik. 

 

C. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan ulasan yang mengarah kepada pembahasan 

skripsi periode sebelumnya yang sejenis,sehingga akan tahu titik perbedaannya 

yang jelas. Dari segi skripsi yang pernah peneliti baca adalah : 

PertamaErna Dusra (50700113079) Mahasiswa UniversitasIslam Negeri 

Alauddin Makassar Berjudul “Pengaruh Media Internet Terhadap Perilaku 

Menyimpang Remaja Di sekolah Menengah Atas Negeri 1 Maros”.Penelitian ini 

bertujuan untuk  menggambarkan frekuensi menonton pornografi pada media 

internet di SMA N I Maros,untuk menggambarkan perilaku menyimpang 
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(seksual) remaja di SMA N 1 Maros,untuk mengetahui pengaruh frekuensi 

menonton pornografi terhadap perilaku menyimpang remaja di SMA N 1 Maros. 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan teknik analisis normative 

dan analisis Qhi-Square,presentasi sampel penelitian ditentukan dengan 

menggunakan rumus Yamane,diperoleh sampel sebanyak 77 responden. 

Diperoleh nilai p= 0,000(<0,01). Dengan demikian nilai Xhitung 20,480 >Xtabel  

6,635. Hal ini berarti hipotesis Ha diterima.Sementara itu menonton pornografi di 

internet memberikan sumbangan efektif terhadap perilaku menyimpang (seksual). 

Walaupun hanya berupa perilaku menyimpang ringan yakni sebesar 68,8 %. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

menonton film/ video porno di media internet dengan perilaku menyimpang 

(seksual)  di SMA Negeri 1 Maros.
3
 

Kedua Aguslianto (311303322) Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan 

filsafat dengan judul “Pengaruh Sosial Media Terhadap Akhlak Remaja Di 

Kec.Kluet Timur Kab.Aceh Selatan”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

motivasi remaja dalam mengenal sosial media,untuk mengetahui pengaruh sosial 

media terhadap akhlak remaja.Adapun metode yang digunakan ialah metode 

deskriptif kualitatif,dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

observasi dan wawancara. Hasilnya didalam sosial media semua apa yang kita 

butuhkan akan terpenuhi,apa yang kita cari akan di permudah hanya, dengan 

menggunakan sosial media. Oleh karena itu,sosialmedia banyak diminati oleh 

para remaja, apalagi dengan perkembangan zaman maka sosial media semakin 

berkembangan dengan pesat.Pengaruh sosial media terhadap akhlak remaja 

hampir mencakup semua aspek kehidupan seperti aspek sosial, aspek agama serta 

aspek moral sehingga banyak para remaja yang sudah terpengaruh oleh sosial 

media.Pengaruh sosial media terhadap akhlak juga telah merambah pada 

                                                           
3
 Erna Dusra, Pengaruh Media Internet Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja Di sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Maros, Makassar : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Negeri 

Islam Alauddin Makassar, 2018, hlm. 85. 
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perubahan akhlak remaja pada kehidupan sehari-hari seperti akhlak kepada 

tuhan,akhlak kepada orang tua,akhlak kepada guru,serta akhlak kepada 

lingkungan dan masyarakat.
4
 

Ketiga Nur Rokhman (146010168)MahasiswaFakultas Agama Islam 

Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan judul “Problematika Akhlak 

Peserta Didik SMP NU 02 AL Hidayah Kendal Tahun Pelajaran 

2017/2018”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui probematika akhlak 

peserta didik yang muncul di SMP NU 02 Al Hidayah Kendal,untuk memberikan 

upaya penyelesaian problemtika akhlak peserta didik yang dilakukan oleh guru 

SMP NU 02 Al Hidayah Kendal,dan untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat upaya penyelesaian problematika akhlak peserta didik SMP NU Al 

Hidayah Kendal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan 

pengumpulan data menggunakan metode observasi,wawancara dan 

dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan problematika akhlak peserta didik 

yang muncul ialah kurangnya rasa sopan santun, kurangnya rasa menghargai 

sesama teman, kurangnya kedisiplinan, pemalas dan kurang rasa hormat kepada 

guru.Upaya yang dilakukan oleh guru dengan pembinaan agama,pemberian 

nasehat, kerjasama antara pendidik dan tenaga kependidikan,penerapan literasi 

sekolah. Faktor pendukung dan penghambat upaya penyelesaian problematika 

akhlak peserta didik adalah pendidik,tenaga kependidikan,orang tua,serta warga 

sekolah,waktu pembelajaran yang terlalu singkat,menyalahgunakan media 

elektronik seperti internet, siswa lebih suka membaca buku novel dibandingkan 

buku mata pelajaran PAI dan adanya pengaruh lingkungan yang menjadi 

penghambat.
5
 

                                                           
4
 Aguslianto, Pengaruh Sosial Media Terhadap Akhlak Remaja Di Kec. Kluet Timur Kab. 

Aceh Selatan,Banda Aceh : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh, 2017, hlm. 76. 
5
Nur Rokhman, Problematika Akhlak Peserta Didik SMP NU 02 AL Hidayah Kendal, 

Semarang : Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, 2018, hlm.55. 
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Melihat ketiga telaah pustaka diatas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian yang diakukan oleh Erna Dusra. Akan tetapi ada perbedaan yang 

signifikan,letak perbedaannya yaitu peneliti Erna difokuskan pada perilaku 

menyimpang berupa frekuensi menonton konten pornografi sedangkan peneliti 

mengambil fokus penelitian berupa kenakalan peserta didik yang berupa : Sengaja 

bermain media sosial saat jam pelajaran berlangsung, berbagi foto atau video 

yang tidak sepantasnya di media sosial, berkelahi karena saling ejek di media 

sosial, berkata kasar dimedia sosial. Dan peneliti Erna menggunakan analisa 

normative dan analisis Qhi-Square, sedangkan peneliti menggunakan analisis  

product moment. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang sesuai dengan juduldan latar belakang 

masalah adalah : 

1. Bagaimana penggunaan media sosial di MA Tsamrotul Huda Karangharjo 

Kabupaten Grobogan Tahun  2019? 

2. Bagaimana perilaku peserta didik di MA Tsamrotul Huda Karangharjo 

Kabupaten Grobogan Tahun 2019? 

3. Adakah pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku yang 

menyimpang peserta didik MA Tsamrotul Huda Karangharjo Kabupaten 

Grobogan Tahun 2019?. 

 

E. Penegasan Istilah 

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini, 

kiranya penting penulis menjelaskan judul penelitian ini,agar mudah dipahami 

dengan jelas,dan tepat sasaran selain itu juga untuk menghindari agar tidak terjadi  

kesalahfahaman serta salah tafsir. Untuk itu perlu dijelaskan batasan-batasan 

judul yang masih perlu mendapat penjelasan secara rinci. 
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1. Pengaruh 

  Pengaruh berarti “Daya yang timbul dari sesuatu (orang,benda) yang 

ikut membawa watak,kepercayaan atau perbuatan seseorang.”
6
 

2. Penggunaan 

  Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. 

3. Media Sosial 

  Media Sosial merupakan medium di internet yang  memmungkinkan 

pengguna mempresentasikan dirinya  maupun berinteraksi,bekerja sama, 

berbagi,berkomunikasi dengan pengguna lain,dan membentuk ikatan sosial 

secara virtual.
7
 

4. Perilaku 

  Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang timbul karena 

adanya stimulus dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak 

langsung.
8
 

5. Menyimpang 

  Kehidupan di masyarakat tidak selamanya sejalan dengan nilai dan 

norma yang berlaku,serta sesuai dengan harapan,akibatnya banyak terjadi 

penyimpangan. Adapun definisi perilaku menyimpang itu sendiri adalah 

setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-

norma kelompok atau masyarakat.
9
 

 

 

 

 

                                                           
6
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 

2002, hlm.849. 
7
 Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi, 

Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2018, hlm.11. 
8
 Sunaryo, Psikologi untuk keperawatan, Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2004, hlm. 84. 

9
 Bangja Waluya, Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat, Bandung : PT Setia Purna 

Invens,  2007, hlm.88. 
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6. Peserta Didik 

  peserta didik adalah orang atau individu yang merupakan anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10

 

 

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian   

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah  Untuk 

mengetahui penggunaan media sosial peserta didik di MA Tsamrotul Huda 

Karangharjo Kabupaten Grobogan Tahun 2019, Untuk mengetahui bagaimana 

perilaku peserta didik di MA Tsamrotul Huda Karangharjo Kabupaten Grobogan 

Tahun 2019, Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap 

perilaku yang menyimpang peserta didik di MA Tsamrotul Huda Karangharjo 

Kabupaten Grobogan Tahun 2019. 

Manfaat dilakukannya penelitianiniadalah : 

1. Manfaat Teoritis 

  Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah informasi 

dalam ilmu pendidikan agama islam,diharapkan juga dapat menjadi bahan 

pertimbangan serta sumber informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti. 

2. Manfaat Praktis 

  Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

a. Sekolah 

 Hasil Penelitian ini semoga dapat berguna bagi pihak sekolah untuk 

menambah ilmu serta informasi pada sekolah untuk membangun dan 

memperbaiki akhlak peserta didik dilingkungan sekolah. 

 

 

                                                           
10

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 

2003. 
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b. Peneliti 

 Hasil penelitian ini semoga dapat menambah ilmu pengetahuan serta 

pengalaman khususnya dibidang yang berhubungan dengan akhlak. 

c. Siswa 

 Hasil penelitian ini berharap peserta didik bisa mengubah sikap yang 

lebih baik dilingkungan sekolah,keluarga dan masyarakat. 

d. Keluarga 

 Hasil  penelitian ini untuk masukan pada orang tua dalam mendidik 

anak yang baik sehingga menghasilkan akhlak yang mulia pada anak. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban yang masih  bersifat sementara dan 

bersifat teoritis. Dalam metode penelitian hipotesis adalah  alat yang mempunyai 

kekuatan dalam proses inkuiri. Karena hipotesis dapat menghubungkan dari teori  

yang relevan dengan kenyataan yang ada atau fakta,atau dari kenyataan 

denganteori yang relevan. Hipotesis dikatakan sementara karena kebenarannya 

masih perlu diuji atau dites kebenarannya dengan data yang asalnya dari 

lapangan.
11

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara  tentang masalah yang diteliti. 

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk menguji sejauh mana hipotesis yang 

diajukan dengan kesimpulan atau tidak ada sama sekali. Penelitian ini melibatkan 

dua variable yaitu variabel X (penggunaan media sosial) dan variable Y (perilaku 

yang menyimpang peserta didik) demikian hipotesisnya:”Ada pengaruh yang 

signifikan atau positif antara penggunaan media sosial terhadap perilaku yang 

menyimpng peserta didik di MA Tsamrotul Huda Karngharjo Kabupaten 

Grobogan Tahun 2019”. Dengan kata lain, semakin tinggi penggunaan media 

sosial maka semakin tinggi pula dampak terhadap perilaku menyimpang. 

                                                           
11

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta:PT Bumi Aksara,2008, hlm.41. 
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 Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media 

sosial terhadap perilaku menyimpang  peserta didik MA 

Tsamrotul Huda Karangharjo Kabupaten Grobogan Tahun 

2019. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media 

sosial terhadap perilaku yang menyimpang peserta didik MA 

Tsamrotul Huda Karangharjo Kabupaten Grobogan Tahun 

2019. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Sedangkan 

penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari,mencatat,merumuskan dan 

menganalisis sampai menyusun laporannya.
12

 

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini  peneliti 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (Field Research). Yang 

dimaksud penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi  lingkungan sesuatu 

unit sosial,individu,kelompok,lembaga atau masyarakat.
13

 

Sedangkan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif 

berarti menekankan analisis pada data numerikall (angka) yang diperoleh 

dengan metode statistik.
14

 

 

 

                                                           
12

Cholid Narbuko, Abu Achmad ,Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm.1. 
13

Ibid.,hlm.46. 
14

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hlm.5. 
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2. populasi dan sampel penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang  

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian,maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga  

studi populasi atau studi sensus.
15

Berkaitan dengan hal tersebut Arikunto 

memberikan pedoman yaitu apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.Jika 

subyeknya besar (lebih dari 100 orang) dapat menggunakan 

sampel.Menurutnya sampel diambil antara 10%-15% hingga 20%-25% atau 

bahkan boleh lebih dari 25% dari jumlah populasi yang ada. 

Berdasarkan observasi awal di MA Tsamrotul Huda kecamatan 

Karangharjo Kabupaten Grobogan,diketahui bahwa jumlah murid kelas X 

sebanyak 56 siswa dan kelas XI sebanyak 34 siswa,dengan jumlah semuanya 

90 siswa,dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian populasi. 

3. Variabel dan Indikator 

Kata variabel berasal dari bahasa inggris yaitu variable dengan arti 

ubahan.Faktor tak tetap atau sengaja yang dapat di ubah-ubah.
16

Jadi Variabel 

penelitian merupakan objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Adapun dalam penelitian ini terdapat dua variable yaitu: 

a. Variabel Pengaruh (Independen) atau variabel bebas X 

Variabel bebas adalah variabel yang menentukan arah atau perubahan 

tertentu pada variabel tergantung, sementara variabel bebas benda pada 

posisi yang lepas dari “pengaruh” variabel tergantung.Yang menjadi 

pengaruh dalam penelitian ini adalah penggunaan media sosial dengan 

beberapa indikator sebagai berikut: 

                                                           
15

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V, 

Jakarta:2002, hlm.108. 
16

Anas Sudjiono, Pengantar Statistika Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, 

hlm. 36. 
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1) Alokasi waktu mengakses media sosial. 

2) Akun media sosial yang dimiliki. 

3) Kegunaan media sosial. 

4) Pengaruh penggunaan media sosial. 

b. Variabel Terpengaruh (Dependen) atau Variabel Tergantung Y 

 Variabel Tergantung adalah variabelyang “dipengaruhi” oleh variabel 

bebas .Yang menjadi variabel terpengaruh dalam penelitian ini adalah 

Perilaku menyimpang peserta didik. Dengan beberapa indikator sebagai 

berikut: 

1.) Sengaja bermain media sosial saat jam pelajaran berlangsung. 

2.) Berbagi foto / video yang tidak sepantasnya di media sosial. 

3.) Berkelahi karena saling ejek di media sosial. 

4.) Berkata kasar di media sosial 

4. Metode pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat digunakan untuk memperoleh data 

yang diperlukan. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam prngumpulan 

data adalah sebagai berikut: 

a. Metode Angket 

Metode angket adalah metode utama menggali data dalam penelitian 

ini.Angket merupakan metode yang menggunakan sejumlah daftar 

pertanyaan tertulis yang harus di isi oleh responden.Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Angket yang 

disusun dengan menyediakan alternatif  jawaban sehingga memudahkan 

responden dalam member jawaban dan memudahkan peneliti dalam 

menganalisa.
17

Adapun yang menjadi responden adalah peserta didik kelas 

X dan kelas XI.Angket ini digunakan untuk mencari data tentang 

pengaruh media sosial dan perilaku menyimpang peserta didik. 
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  Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, hlm.167-168. 
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b. Metode Observasi 

Metode ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki
18

. Metode ini digunakan 

untuk mencari data  ke objek penelitian melalui pengamatan,Khususnya 

data tentang gambaran umum dan letak geografis MA Tsamrotul Huda 

Karangharjo Kabupaten Grobogan, sarana prasaran yang dimiliki MA 

Tsamrotul Huda Karangharjo Kabupaten Grobogan,keadaan guru dan 

karyawan MA Tsamrotul Huda Karngharjo Kabupaten Grobogan,tingkah 

laku siswa dalam berinteraksi dengan guru dan sesama teman di MA 

Tsamrotul Huda Karangharjo Kabupaten Grobogan dan proses belajar 

mengajar di MA Tsamrotul Huda Karangharjo Kabupaten Grobogan. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan,transkip,buku,surat kabar,majalah, 

prasasi,notulen rapat,agenda dan sebagainya.
19

 

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan 

untuk menguji,menafsirkan.Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah sekolah, profil 

sekolah,visi dan misi sekolah,dan foto kegiatan penelitian. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan, catatan 

lapangan, dan materi-materi lain yang telah kita kumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman anda sendiri mengenai materi-materi tersebut 

                                                           
18

  Winarno Surakhmad, Dasar-Dasar Teknik Research, Bandung : Tarsito, 2003, hlm.136. 
19

Suharsini Arikunto,Op Cit, hlm. 206.  
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danuntuk memungkinkan kita menyajikan apa yang sudah kita temukan 

kepada orang lain.
20

 

Setelah data terkumpul dari proses pengumpulan data,maka untuk 

menganalisa data tersebut penulis menggunakan teknik analisa data statistik 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Analisis Pendahuluan 

yaitu suatu tahap memberikan skor pada jawaban angket yang telah 

diisi responden dengan kriteria sebagai berikut : 

- Jawaban a dengan skor 4 

- Jawaban b dengan skor 3 

- Jawaban c dengan skor 2 

- Jawaban d dengan skor 1 

Selanjutnya  dari nilai hasil penskoran tersebut dimasukkan dalam 

tabel distribusi frekuensi dengan pengolahan sepenuhnya.  

b. Analisis Uji Hipotesis 

Analisis ini untuk menguji hipotesis yang diajukan, dengan 

mengadakan perhitungan lebih lanjut dengan menggunakan analisis 

statistic,dengan menggunkan rumus kolerasi product moment: 

rxy = 
n ∑ xy – (∑ x )(∑y)

 

√
{N ∑x²-(∑x²)²}{N∑y²-(∑y)²}

 

  Keterangan: 

rxy :Angka Indeks Korelasi 

x : Variabel penggunaan media sosial 

y : Variabel perilaku menyimpang 

n : Jumlah Subyek yang diteliti 

∑ :
Sigma (jumlah)

21
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 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta:PT Raja Grafindo,2014,hlm. 
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c. Analisis Lanjut
 

Dalam analisis ini penulis menginterprestasikan hasil yang 

diperolehnya yang selanjutnya akan dapat diketahui ”sejauh mana 

pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku menyimpang peserta 

didik”. 

Jika ro lebih besar atau sama dengan rtberarti signifikan, artinya 

rumusan hipotesis dalam penelitian dapat diterima. Jadi memang ada 

pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial dengan perilaku 

menyimpang peserta didik.Jika rolebih kecil dari rtberarti tidak 

signifikan,maksutnya hipotesis dalam penelitian ditolak atau tidak ada 

pengaruhnya antara penggunaan media sosial dengan perilaku 

menyimpang peserta didik.
 

 

I. Sistematika Penyusunan Skripsi 

 Untuk memudahkan pembahasan,pemahaman yang jelas dalam membaca  

skripsi maka disusunlah penulisan skripsi ini secara garis besar sebagai berikut: 

1. Bagian awal 

 Pada bagian ini berisi tentang halaman judul,halaman nota 

pembimbing,halaman pengesahan,halaman abstrak,halaman pernyataan atau 

deklarasi keaslian skripsi,halaman motto,halaman persembahan,halaman kata 

pengantar,  halaman pedoman transliteras arab-latin,dan halaman daftar isi. 

2. Bagian isi 

 Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing 

menampakkan titik berat yang berbeda,namun dalam satu kesatuan yang 

saling mendukung dan melengkapipada bab ini berisi tentang: 
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 Bab I :Latar belakang masalah,alasan pemilihan judul,telaah pustaka, 

rumusan masalah,penegasan istilah,tujuan dan manfaat penelitian,rumusan 

hipotesis,metode penelitian dan sistematika penyusunan skripsi.  

 Bab II :Landasan Teori,berisi tentang penggunaan media sosial yang 

membahas tentang pengertian media sosial,ciri-ciri media sosial,jenis media 

sosial, macam- macam media sosial,fungsi media sosial,manfaat media sosial, 

pengaruh media sosial terhadap perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang 

membahas tentang pengertian perilaku menyimpang,contoh perilaku 

menyimpang,dan sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 

 Bab III : Situasi umum MA Tsamrotul Huda karangharjo Kabupaten 

Grobogan,meliputi: profil,letak geografis,visi,misi dan tujuan,struktur 

organisasi, keadaan guru,siswa dan sarana prasaran MA Tsamrotul Huda 

Karangharjo Kabupaten Grobogan,dan penyajian data penelitian yang 

meliputi data hasil angket tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap 

perilaku menyimpang di MA Tsamrotul Huda Karangharjo Kabupaten 

Grobogan. 

 BabIV: Analisa data tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap 

perilaku menyimpang  peserta didik MA Tsamrotul Huda Krangharjo 

Grobogan,yang teridiri dari : analisis pendahuluan,analisis uji hipotesis dan 

analisis lanjut. 

 Bab V : Penutup,berisi tentang : simpulan,saran dan kata penutup. 

3. Bagian Akhir 

 Bagian akhir skripsi ini terdiri dari: daftar pustaka,daftar riwayat 

pendidikan penulis dan daftar lampiran-lampiran. 

 

 


