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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

DATA PRIBADI 

 

1 Nama Lengkap  : Umi Afriana Yedida Kadena 

2 Tempat,tanggal lahir  : Denpasar, 10 April 1983 

3 Alamat    : Dalung Permai, jln Lingga Bumi E 68 

4 Jenis Kelamin   : Perempuan 

5 Agama    : Kristen Protestan 

6 Status    : Belum Menikah 

7 Tinggi/Berat Badan  : 146 / 40 Kg  

8 Telepon   : 085858901710 

 

Orang Tua 

1 Bapak    : Yunus Molina Kadena (Alm) 

2 Ibu    : Tuminah Herlin Kadena 

 

Jenjang Pendidikan 

1 (1996) Lulus SD 15 Dauh Puri Denpasar 

2 (1999) Lulus SMPK Widhya Pura Denpasar 

3 (2002) Lulus SMK Pariwisata Harapan Denpasar 
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Fakultas  : Ilmu Pendidikan 

Program Studi  : Bimbingan dan Konseling 

Alamat : Jalan Lingga Bumi blok E 68, Perum Dalung 

Kuta utara Badung 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul ” PENERAPAN 

LAYANAN INFORMASI  UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 

PENGGUNAAN FACEBOOK DALAM BELAJAR PADA SISWA KELAS 

X IPA 2 SMA NEGERI 6 DENPASAR TAHUN PELAJARAN 2016/2017 “ 

ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak 

melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 

dengan etika keilmuan yang berlaku dalam  masyarakat. 

 Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang 

dijatuhkan kepada saya apabila kemudian di temukan adanya pelanggaran 

terhadap etika keilmuan dalam  karya ini, atau ada pihak lain terhadap keaslian 

karya saya ini. 

      Denpasar, Juli 2017 

      Yang Membuat  pernyataan 

 

 

      Umi Afriana Yedida Kadena 

      NIM, 2013.I.1.0029 



 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT SKALA PEMAHAMAN SISWA TENTANG PENGGUNAN 

FACEBOOK DALAM BELAJAR 

 

I. Petunjuk Pengisian 

1 Tulislah terlebih dahulu nama, kelas, no absen anda 

2 Angket terdiri dari 30 butir pernyataan dengan 5 butir pilihan jawaban 

3 Bacalah setiap pernyataan secara teliti sebelum anda menjawab 

4 Pilihlah salah satu jawaban dengan cara member tanda check (√) pada 

pilihan yang sesuai 

5 Jawablah semua butir pernyataan dengan sejujurnya sesuai dengan 

keadaan yang anda alami 

6 Jawablah pertanyaan di bawah ini sebelum menjawab butir pernyataan: 

 

1) Apakah anda memiliki Handphone (HP) ? 

...................................... 

2) Apakah handphone anda tersambung pada jaringan internet? 

……………………… 

3) Apakah Handphone anda memiliki aplikasi Facebook ? 

……………………….. 

7 Waktu pengerjaan adalah 45 menit 

8 Arti dari pilihan no 1-30 

  SS  = Sangat Setuju 

  S  = Setuju 

  KS  = Kurang  Setuju 

  TS  = Tidak Setuju 

  STS  = Sangat Tidak Setuju 

9 Selamat mengerjakan dan terimakasih 

No Pernyataan 
Penilaian 

SS S KS TS STS 

1 Dengan memanfaatkan wifi di 

sekolah, saya menggunakan 

facebook untuk mencari informasi 

tentang pelajaran           

2 Untuk menyelesaikan tugas, saya 

berusaha memanfaatkan jaringan 

wifi sekolah untuk mengakses 

internet           

Nama  : 

 

Kelas  : 

 

No Absen : 
 

 



 

 

3 Menurut saya facebook adalah 

media yang memudahkan saya 

untuk mencari informasi apa saja 

termasuk tentang pelajaran           

4 Saya menggunakan facebook untuk 

berkomunikasi dengan teman 

tentang hal yang bermanfaat           

5 Facebook membantu saya 

menambah wawasan, pengetahuan 

dan banyak teman           

6 Saya dapat sharing dalam waktu 

lama dengan teman di facebook           

7 Saya dapat mempromosikan 

kegiatan sekolah (pensi) lewat 

facebook           

8 Saya dapat membuat karya seni 

seperti video, gambar atau foto dan 

mengirim ke facebook sebagai 

pengembangan diri           

9 Dapat menjual hasil karya siswa 

lewat facebook untuk menunjang 

kegiatan sekolah           

10 Saya mengakses internet di sekolah 

pada kegiatan belajar mengajar 
          

11 Saya menggunakan facebook saat 

kegiatan belajar  
          

12 Saya memanfaatkan facebook untuk 

berdiskusi tentang pelajaran dengan 

teman           

13 Saya memanfaatkan aplikasi yang 

ditawarkan facebook untuk kegiatan 

belajar           

14 Saya membuat group facebook 

untuk memposting kegiatan sekolah           

15 Saya memberi komentar atau 

tanggapan kepada yang membangun 

pada posting berita/status           

16 Saya menghindari pembicaraan 

yang sensitif di facebook yang dapat 

menyinggung teman            

17 Saya memanfaatkan chating di 

facebook untuk mengenal lebih 

dekat teman-teman           



 

 

18 Ketika jam kosong saya bermain 

game di facebook           

19 Saya tidak mengerjakan tugas 

sekolah bila tidak menggunakan 

facebook           

20 Saya menggunakan facebook sampai 

larut malam sehingga mengabaikan 

PR sekolah           

21 Saya menggunakan facebook untuk 

mencari situs porno           

22 Saya mempercayai berita baik itu 

iklan atau berita apa saja  di 

facebook            

23 Saya percaya dan menanggapi 

rayuan dari teman yang baru dikenal 

di facebook            

24 Saya memposting foto,status di 

facebook di setiap kegiatan yang 

saya lakukan           

25 Saya memberi komentar dan 

menunggu komentar terhadap status 

yang dibuat di facebook           

26 Saya membuka facebook tidak 

hanya di sekolah bahkan di rumah 

sepanjang hari           

27 Saya serinng menggunakan 

facebook menyebabkan cidera pada 

tulang belakang            

28 Daya pengliharan saya mulai 

berkurang karena kecanduan pada 

facebook           

29 Saya menggunakan facebook terlalu 

lama membuat mata menjadi iritasi           

30 Saat mengantuk di dalam kelas, saya 

mengakses facebook           

 Total Skor 

  

    

 

 

 

 

 



 

 

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

Kelas / Sekolah : X IPA 2 / SMA Negeri 6 Denpasar  

Semester / Thn Pljrn : Genap 2016 / 2017 

Pelaksana Layanan : Umi Afriana Yedida Kadena  

 

Topik Permasalahan / Bahasan Media sosial Facebook 

Jenis Layanan Layanan Informasi 

Bidang Bimbingan Belajar  

Strategi layanan Layanan Dasar  

Tujuan Kegiatan Memahami penggunaan Facebook 

Hasil yang ingin dicapai  Agar siswa mampu memahami 

penggunaan media sosial 

Facebook dalam belajar 

Sasaran Kegiatan Siswa X IPA 2 

Materi Layanan  

 

Media sosial 

 Pengertian Facebook 

 Manfaat Facebook 

 Dampak Positif dan Negatif 

dari penggunaan Facebook 

 Cara mencagah dampak negatif 

dari facebook 

Metode / Teknik Diskusi 

Uraian Kegiatan : 

a. Kegiatan Awal 

 

 

 Memberikan salam 

 Memotivasi siswa 

 Menjelaskan Tujuan Pemberian 

layanan Informasi 

b. Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan  Pengertian dari 

Facebook 

 Menyebutkan Manfaat dari 

Facebook 

 Dampak positif dan negatif 

penggunaan Facebook saat 

belajar 

 Cara mencegah dampak negatif 

dari facebook 

 

c. Kegiatan Akhir 

 

 Mengajak siswa untuk menarik 

kesimpulan dari penjelasan 

yang diberikan 

 Meminta pengalaman dari 

siswa dari kegiatan yang 

dilakukan 

 

 



 

 

 

Tempat Penyelenggaraan Di kelas X IPA 2 

Hari / Tanggal / Waktu Sabtu , April-Mei  2016 / 11.10 -12.10 

Penyelenggara Kegiatan  Guru Pembimbing / Mahasiswa PPL 

Pihak yang diikuy sertakan Seluruh siswa Kelas X IPA 2 

Alat Perlengkapan  Handphone 

Penyelenggaraan a.Tahap Pembentukan 

 Salam  , doa dan absen 

 Tujuan kegiatan 

 b.Tahap Kegiatan 

 Menjelaskan pengertian,manfaat, 

dampak positif/negatif & cara 

mencegah dampak negatif dari 

Facebook 

 Tanya jawab tentang pengalaman 

menggunakan Facebook kepada 

masing-masing siswa 

 Siswa memberikan pendapat tentang 

penggunaan Facebook 

 

 c.Tahap Pengakhiran 

 memberikan kesimpulan 

 Penilaian Segera (Laiseg) 

 Kesan & pesan 

 Doa dan salam 

Rencana Penilaian 

 
 Penilaian Segera (Laiseg) : Siswa 

mengetahui tentang penggunaan 

facebook dalam belajar 

 Penilaian Jangka Pendek (LaiJapen) : 

Siswa mampu  menggunakan 

facebook dalam belajar 

 Penilaian Jangka panjang ( LaiJapan) 

: Siswa memahami penggunakan 

facebook dalam belajar 

Tindak Lanjut - 

 

Denpasar , 17 April 2017 

Guru Pamong      Mahasiswa  

SMA Negeri 6 Denpasar    IKIP PGRI BALI 

 

 

 

Dra. Ni Ketut Agustini )    Umi Afriana Yedida Kadena 

NIP: 196408181993032004    NIM : 2013.I.1.0029 



 

 

MATERI 

 

1 Pengertian Facebook 

 

facebook adalah wadah untuk bertukar informasi ,berbagi foto, kontak, 

video dan bersosialisasi dengan pengguna  lainya. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum penggunaan facebook 

dalam belajar antaralain : 

1) Siswa memiliki handphone 

2) Handphone tersedia aplikasi facebook 

3) Handphone juga memiliki jaringan internet 

 

2 Manfaat Facebook 

 

Jejaring sosial facebook dapat memberikan beberapa manfaat yang 

dapat dimaksimalkan penggunaannya .kegiatan  mengakses facebook yang 

diungkapkan oleh Rudy Hakim (2012:9), yang antara lain meliputi : 

a) Mengisi informasi jati diri dan mengisi foto diri pada profil. 

Profil atau data diri merupakan halaman yangakan dilihat oleh 

orang lain.Halaman ini akan menunjukan kepada pengguna lain 

terkait seluruh info dan daftar riwayat pemilik akun facebook. 

Oleh karena itu, sebaiknya mengisi profil secara lengkap dan 

menyisipkan foto. 

b) Menambah teman (add friend) 

Mendapat banyak teman dalam waktu singkat, Sebuah hal yang 

menguntungkan.Semua tahu bahwa facebook mempermudah 

menemukan identitas teman yang dikenal maupun yang ingin 

mempunyai kenalan teman baru. untuk mencari dan menambah 

teman dalam facebook kita dapat menggunakan kotak pencarian 

yang ada dalam menu facebook dengan menuliskan nama orang 

yang kita cari, atau kita juga dapat memukan orang yang kita kenal 

secara otomatis di beranda FB dalam tampilan “Temukan orang 

yang anda kenal”.Selain itu kita dapat memanfaatkan menu 

“Hubungkan diri anda dengan lebih banyak teman” dalam  

facebook, menu ini kita dapat mengirimkan banyak undangan 

kepada teman yang terdaftar dalam kotak layanan e-mail ( Gmail, 

Yahoo, dll ). 

c) Informasi dan konfirmasi pertemanan 

Setelah menambahkan teman akan terlihat informasi permintaan 

pertemanan dari pengguna untuk mengajakberteman di pengguna 

facebook lain.Langkah yang dilakukan yaitu mengkonfirmasi 

pertemanan.Tampilan informasi dan konfirmasi pertemanan di 

facebook akan muncul pilihan“konfirmasi” atau “lain kali”. 

Apabila pengguna facebook ingin menerima pertemenan pilih 

“konfirmasi” sedangkan pilihan “lain kali” diartikan pengguna 

facebook  tidak ingin atau tidak menerima permintaan 

pertemanan. 

 



 

 

d) Membuat status 

 Pemilik akun facebook dapat mengirimkan status yang sedang 

dikerjakan pada saat akan di share kepada orang lain (public). 

e) Memberikan komentar 

Pemberian komentar di facebook dapat dilakukan setelah 

memperoleh teman dalam facebook, maka pemilik akun facebook 

dapat memberikan komentar pada salah satu teman yang dipilih 

tersebut. Isi komentar dapat berupa salam, testimonial, status 

tentang perasaan yang dirasakan dan kegiatan yang sedang 

dilakukan atau kejadian yang di alami penggunafacebook. Dan 

pengguna facebook dapat memberikan komentar pada gambar atau 

foto yang terdapat pada pengguna facebook yang lain. 

f) Mengunggah (upload) foto dan video 

Pengguna facebook dapat mengunggah foto dan video yang 

nantinya dapat dikomentari oleh teman pemilik facebook. 

Pengunggahan foto dan video di facebook tidak ada batasannya 

sehingga pengguna facebook dapat menjadikan foto-foto yang 

berkesan dalam 1 album. Bagi orang yang memiliki jiwa wirausaha 

dapat menempatkan media tersebut sebagai peluang menarik untuk 

menjajakan barang dagangannya. 

g) Memberi tanda (tag) 

Setelah pemilik akun facebook menyisipkan atau membuat status 

atau album foto tersebut dapat diberi keterangan (tanda) sehingga 

pemilik akun dapat mudah dikenal. Pemberian tanda tersebut, 

biasanya pada status atau foto yang berisi beberapa orang dan 

pemilik akun facebook salah satu dari bagian status atau foto 

tersebut. 

h) Membuat acara 

Pemilik akun facebook juga dapat membuat acara yang berfungsi 

mengundang temannya untuk hadir pada acara tersebut contohnya 

seperti acara kumpul bersama. 

i) Membuat grup 

Pemilik akun facebook dapat membuat grup contohnya seperti grup 

jual beli hanphonedaerah Semarang sehingga munculnya interaksi 

penjual ke pembeli seperti jugagrup alumni sekolah yang dulu 

sehingga bisa berkomunikasi dengan teman-temannya yang 

bergabung dengan grup tersebut. 

j) Membuat catatan pada Facebook 

Pemilik akun Facebook dapat menambahkan catatan dalam 

Facebook yang dikelola. Catatan tersebut dapat dikomentari orang 

lain, sehingga akan lebih mengakrabkan diantara pengguna 

Facebook. 

k) Membuat tautan pada Facebook 

Tautan atau link merupakan salah satu cara untuk memperlihatkan 

alamat website tertentu dan dapat dikunjungi oleh teman-teman di 

facebook. Tauntan sering digunakan seseorang yang dipunyai 

dalam dirinya dengan contoh mempromosikan bisnis online-nya 



 

 

atau pun memberikan materi yang mendidik melalui blog 

pribadinya yang didapat unggah secara langsung melalui facebook. 

l) Facebook chatting 

Salah satu fasilitas dalam facebook adalah berkomunikasi dengan 

orang lain sesama pengguna facebook yang sedang online, 

diantaranya adalah chatting. Chatting merupakan percakapan 

dengan pengguna lainya (teman, saudara, kerabat baik) tetapi 

hanya bisa di jaringan yang sama atau sesama pengguna facebook. 

 

3 Dampak positif/negatif & cara mencegah dampak negatif 

 

           Adapun dampak yang ditimbulkan dari penggunaan facebook baik itu 

dampak positif maupun negatif. Menurut Adrianto (2010:77) terdapat dampak 

negatif dan positif mengakses facebok bagi pelajar : 

 Dampak negatif facebook bagi pelajar : 

1. Banyaknya kasus kriminalitas baik penipuan atau sebagainya 

2. Menyita waktu belajar bagi pelajar 

3. Mengobsesi waktu para pelajar untuk selalu mengakses facebook 

4. Para pelajar tidak peduli dengan daerah sekitarnya 

Menghamburkan uang terlebih lagi jika mengakses facebook di 

warnet 

5. Mengganggu kesehatan mata karena terus duduk di depan 

komputer 

6. Data pribadi yang menyebar luas 

7. Timbulnya rasa malas, baik mandi, makan, ataupun sebagainya 

Dampak positif facebook bagi pelajar : 

1. Mendapatkan teman yang banyak 

2. Mempermudah berkomunikasi dengan kerabat di tempat yang jauh 

3. Mendapatkan info-info tertentu dengan mudah 

4. Menjadi sarana untuk berdiskusi bagi pelajar 

5. Mendapatkan tali persaudaraan 

6. Sebagai tempat diskusi 

7. Sebagai sarana promosi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar 01: Kegiatan Pengisian Instrumen Skala Pemahaman Penggunaan 

Facebook dalam Belajar pada Siswa X IPA 2 SMA Negeri 6 

Denpasar Tahun Pelajaran 2016/2017  

 

 

Gambar 02: Kegiatan Belajar dan Mengajar tentang Pemahaman 

Penggunaan Facebook dalam Belajar pada Siswa X IPA 2 

SMA Negeri 6 Denpasar Tahun Pelajaran 2016/2017  

 

 



 

 

ARTIKEL HASIL KARYA ILMIAH SISWA SMA NEGERI 6 DENPASAR 

 

 

 



 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 


