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Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif mengenai analisis isi 
pemberitaan surat kabar Surya pada edisi 1 Juli 2009 – 31 Desember 2010 tentang dampak 
Facebook. Pengguna Facebook di Indonesia hingga bulan Juni 2011 telah mencapai lebih dari 33 
juta orang pengguna. Facebook tentunya memiliki dampak terhadap penggunanya. Banyaknya 
pengguna Facebook di Indonesia menyebabkan berbagai dampak tersebut yang menyebar secara 
luas dan menimbulkan berbagai dampak baru yang memasuki seluruh lingkup kehidupan pengguna 
Facebook. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat dampak dari penggunaan Facebook. 
Media massa memberitakan berbagai peristiwa terkait dengan dampak Facebook tersebut secara 
kontinyu hingga mendapatkan perhatian besar di masyarakat. Pemberitaan tentang dampak 
Facebook yang kontinyu membuat masyarakat resah akan dampak Facebook yang semakin meluas.. 
Metode yang digunakan adalah metode analisis isi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan 
adalah kategorisasi agar tetap fokus pada obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik 
total sampling. Sedangkan tipe penelitian ini adalah deskriptif untuk menggambarkan tema-tema 
pemberitaan surat kabar Surya tentang dampak Facebook. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pada harian Surya, tema online relationship adalah tema yang paling banyak di harian Surya dengan 
prosentase sebesar 37 % atau sebanyak 24 item berita. Sedangkan dalam memuat beritanya, Surya 
lebih banyak memuat berita-berita lokal Jawa Timur karena Surya merupakan harian lokal Jawa 
Timur yang lebih memberikan banyak ruang untuk berita-berita seputar Jawa Timur daripada 
berita-berita nasional. Dari segi pengguna Facebook pun dapat disimpulkan bahwa pengguna 
Facebook terbesar adalah pengguna usia dewasa yang menggunakan Facebook di berbagai bidang 
kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, budaya dan pendidikan. Sehingga pengguna usia dewasa 
pun lebih banyak yang menjadi korban dari dampak Facebook. 
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