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ABSTRAK 

      Saat ini beberapa Sekolah Menengah Atas di kota Surabaya sudah menerapkan program 

tentang Media sosial sebagai media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini 

dikaji dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan 

bagaimana efektivitas program media sosial di sekolah SMAK Stella Maris Surabaya serta 

hambatan-hambatan apa yang dapat mempengaruhi efektivitas program media sosial tersebut 

dikalangan siswa dan guru. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan 

membuat kuesioner yang dibagikan oleh siswa dan guru di sekolah melalui cara disebar. 

Populasi peneliti yaitu kelas X sampai XII selain itu penelitian ini juga menggambarkan tentang 

produktivitas program seperti siswa dapat mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi, siswa 

mempunyai motivasi atau dorongan dalam penggunaan media sosial yang mengalami perubahan 

signifikan dan juga dapat mengurangi minat baca serta kegagalan. Mayoritas siswa sangat 

nyaman dengan adanya media sosial sebagai program yang diterapkan oleh pihak sekolah 

SMAK Stella Maris karena media sosial dapat membuat dan menemukan kebutuhan informasi 

yang diinginkan, namun untuk guru dapat melatih siswa belajar secara mandiri. Selain itu juga 

dalam program media sosial menunjukkan hasil intesitas frekuensi dalam penggunaan media 

sosial dalam seminggu berjumlah 4 kali untuk siswa, sedangkan guru menggunakan media sosial 

dalam seminggu berjumlah 6 kali. Hambatan yang mempengaruhi efektivitas program media 

sosial terdiri dari jaringan atau koneksi yang terbatas, mengalami listrik yang padam dan tidak 

memiliki kouta atau paketan data. Sehingga siswa kadang merasa sangat ternganggu.  

Kata kunci: Efektivitas program media sosial, SMAK Stella Maris Surabaya 
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ABSTRACT 

    Currently some high schools in the city Surabaya have implemented programs about sosial 

media as a medium of learning in teaching and learning actitivites. This research is studied by 

using descriptive quantitative method which aims to describe how effectiveness of social media 

program in SMAK Stella Maris Surabaya school and what obstacles can influence the 

effectiveness of social media program among students and teachers. This researcher uses data 

retrieval technique by making questionnaires distributed by student and teacher in school through 

the way spread. The research population is class X to class XII, in addition, this research also 

describes the productivity of programs such as student can have the ability to communicate, 

student have motivation or encouragement in the use of social media that experienced significant 

changes and also can reduce the interest of reading and failure. The majority of student are very 

comfortable with the social media as a program implemented by the SMAK STELLA MARIS 

school because social media can create and find the desired information needs, independently. In 

addition also in social media programs show the frequency intensity of the use of social media in 

a week amounted to 4 times for students. While teachers use social media in a week amounted to 

6 times. Barriers that affect the effectiveness of social media programs consist of limited network 

or connections, power outages and no quota or data packets. So students sometimes feel very 

disturbed.  

Keyword: Effectivenness of social media programs, SMAK Stella Maris Surabaya 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

     Media sosial itu merupakan sebuah 

media yang sangat penting untuk 

bersosialisasi satu sama lain dan 

dilakukan secara online yang 

memungkinkan manusia untuk saling 

berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang 

dan waktu. Dengan menggunakan media 

sosial seseorang dapat memperoleh 

informasi yang di inginkannya. Tidak 

hanya itu, menurut Prof Barnes (1954) 

mengatakan bahwa media sosial ini 

adalah suatu struktur sosial yang 

dibentuk dari simpul-simpul yang di ikat 

dengan satu atau lebih tipe relasi 

spesifik seperti nilai,visi, ide, teman dan 

keturunan. Karena itulah, seseorang 

menggunakan media sosial dalam 

kehidupan sehari-hari untuk 

berkomunikasi satu dengan yang lain 

tanpa harus dibatasi oleh ruang dan 

waktu.     

      Pentingnya media sosial rupanya 

telah dirasakan oleh masyarakat 

Indonesia, fenomena nya adalah dengan 

perkembangan teknologi jaman 

sekarang yang memiliki berbagai 

macam fitur-fitur media sosial seperti 

facebook, whatsapp, line, instagram. 

Dimana media sosial sekarang tidak 

hanya untuk kegiatan beraktivitas saja 

seperti chatting, telepon dan penghasil 

bisnis saja, tetapi media sosial ini juga 

bisa digunakan sebagai proses belajar 

mengajar. Hal ini terlihat dari cara guru 

dan siswa menggunakan media sosial 

sebagai media tambahan dalam kegiatan 

belajar mengajar khususnya di sekolah-

sekolah yang ada di Surabaya, salah 

satunya SMAK Stella Maris dan SMAK 

Frateran Surabaya yang sudah 

menerapkan media sosial itu sebagai 

sarana untuk kegiatan belajar mengajar.  

SMAK Stella Maris dan SMAK 

Frateran ini memanfaatkan media sosial 

sebagai media  pembelajaran, dimana 

media sosial dapat dimanfaatkan untuk 

melanjutkan pembahasan pelajaran 

karena terdapat jaringan kolaborasi 

kelompok belajar yang bisa menghemat 

waktu dan tenaga kerja seseorang, jadi 

buat siswa yang tak dapat memasuki 

kelas tidak perlu khawatir ketinggalan 

pelajaran, melalui media sosial siswa 

dapat menerima pelajaran tersebut. 

Selain itu media sosial juga dapat 

sebagai sumber pembelajaran, dimana 

media sosial dapat membantu untuk 

menjaga semua informasi agar mudah 

diakses oleh siswa dan guru.   
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Dengan adanya media sosial ini data 

siswa dan materi pembelajaran yang 

dimiliki akan mudah dibagikan melalui 

tools seperti tumblr, box, atau dropbox 

dan google drive. Selanjutnya media 

sosial dapat digunakan sebagai media 

pendukung untuk media pembelajaran, 

dimana media sosial ini bisa 

mengindetifikasi sebuah konten 

tambahan untuk memperluas 

pembelajaran siswa, misalnya youtobe, 

yang dapat membantu menyediakan 

sebuah video bagi siswa secara audio 

visual, jika dibutuhkan saat 

pembelajaran berlangsung siswa dapat 

mempunyai wawasan pengetahuan yang 

luas dalam memberikan dan menerima 

informasi tersebut. hal ini dapat dilihat 

dari data college students and social 

networks yang mengatakan bahwa 

media facebook dan youtobe itu 

memiliki data sebesar 96% dan 84%.  

Selain itu SMAK Stella Maris juga 

menerapkan media sosial sebagai alat 

untuk tempat berdiskusi baik secara 

online maupun tidak online, dimana 

kegiatan ini sudah dilakukan oleh 

sekolah selama 1 tahun, dikarenakan 

dapat melatih siswa untuk memiliki 

kemampuan dalam berkomunikasi dan 

juga dapat melatih pembelajaran secara 

mandiri. Apalagi media sosial ini 

digunakan dengan network edmodo 

untuk media pembelajaran yang 

dilakukan oleh SMAK Stella Maris 

tersebut.  

Dimana network edmodo ini dapat 

menghubungkan antara siswa dengan 

guru, maupun siswa dengan orang tua 

secara mudah dan juga sebagai sumber 

belajar untuk mencapai kemampuan 

siswa tersebut. Selain itu edmodo ini 

juga dapat digunakan secara grup seperti 

dengan media sosial, apalagi edmodo ini 

juga sangat erat digabungkan antara 

google apps untuk pendidikan dan 

Microsoft office. Sehingga guru di 

SMAK Stella Maris Surabaya dapat 

dipercaya oleh orang tua siswa karena 

dengan adanya media sosial melalui 

edmodo ini dapat membuat siswa 

menjadi sangat senang dan gembira.  

1.2 Tujuan penelitian  

Adapun tujuan penulis melakukan 

penelitian yakni: (1) Guna mengetahui 

dan menganalisa  proses pembelajaran 

dengan menggunakan media sosial atau 

jejaring sosial yaitu whatsapp, facebook, 

line, selain itu juga guna mengetahui 

dan menganalisa keefektifan 

komunikasi dalam pembelajaran yang 
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dilakukan oleh guru dan siswa di 

SMAK Stella Maris Surabaya dalam 

media sosial facebook, whatsapp dan 

line tersebut. (2) untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan mengenai tentang 

bagaimana memanfaatkan teknologi 

informasi media social atau jejaring 

sosial khusunya facebook,whatsapp dan 

line dikalangan siswa SMAK Stella 

Maris Surabaya, sehingga dapat melihat 

pengaruh baik buruknya dalam 

berperilaku dan bersikap dikalangan 

siswa SMAK Stella Maris Surabaya. 

1.3 Metode Penelitian  

   Penelitian ini untuk mengetahui 

sebuah efektivitas dari program media 

sosial khusunya facebook,whatsapp dan 

line dalam kegiatan belajar mengajar di 

kalangan siswa dan guru yang 

dilaksanakan SMAK Stella Maris 

Surabaya. Sehingga penelitian ini 

tergolong pada tipe penelitian kuantitatif 

deskriptif. Dimana penulis ini 

menggambarkan secara keseluruhan 

mengenai tentang efektivitas program 

media sosial dikalangan siswa dan guru 

yang diterapkan oleh sekolah untuk 

kegiatan belajar pada siswa meningkat. 

Penelitian deskriptif ini merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan, meringkaskan berbagai 

kondisi, berbagai situasi atau berbagai 

variable yang timbul untuk menjadi 

objek penelitian itu berdasarkan apa 

yang terjadi (Bungin, 2005).  

2.   PEMBAHASAN  

2.1 Media sosial SMAK Stella Maris 

Surabaya  

        Media facebook ini digunakan para 

guru atau staf karyawan untuk 

mempublikasi kegiatan –kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa SMAK Stella Maris 

seperti lomba pidato di expo pendidikan 

panggilan dan media dengan menghadirkan 

35 sekolah yang ada di Surabaya mulai TK 

sampai SMA dan juga perguruan tinggi. Dan 

siswa SMAK Stella Maris ini memperoleh 

juara harapan, juara 2 dan juara 3. Selain itu 

juga melakukan lomba olimpiade MIPA 

yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama 

Sekolah Katolik se Surabaya yang 

didampingi oleh Bu Ayu dan juga Bapak 

Saptana yang mendampingi siswanya di 

UNPAD (Universitas Padjajaran), Namun 

media facebook ini juga dapat digunakan 

sebagai tempat reuni bagi siswa-siswi 

SMAK Stella Maris yang sudah lulus dan 

dapat di publikasikan ke media sosial agar 

guru dan siswa lainnya dapat mengetahui 

reuni  tersebut.  
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2.2  Media Sosial Kegiatan Belajar 

Mengajar  

          Media sosial yang digunakan SMAK 

Stella Maris Surabaya ini tidak hanya media 

Facebook saja tetapi juga ada media yang 

lainnya. Namun tidak hanya media line 

diatas yang dapat digunakan sebagai media 

kegiatan belajar mengajar, tetapi media 

facebook pun juga dapat digunakan media 

proses belajar mengajar dan itu dilakukan 

oleh salah satu guru yaitu Bapak Santoso 

(guru geografi) yang sudah menerapkan 

media facebook sebagai media dasar proses 

dalam mengajar dan belajar untuk siswa 

SMAK Stella Maris Surabaya.  

3. DATA EFEKTIFITAS SISWA DAN 

GURU PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL   

3.1 Data Efektifitas siswa dalam 

penggunaan media sosial KBM  

      Keahlian berkomunikasi pada siswa 

maksudnya adalah kemampuan siswa untuk 

memahami pelajaran dengan metode 

pengajaran dan belajar menggunakan media 

sosial sebagai alat bantu dalam kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh 

SMAK Stella Maris Surabaya dengan 

jumlah kuesioner 120 responden siswa. 

berikut ini adalah tabel yang menunjukkan 

siswa dengan menggunakan media sosial 

dapat memahami pelajaran dengan baik:  

                                                                         

Tabel 3.1 

Media sosial dapat membuat siswa 

memahami pelajaran (n=120) 

Dengan adanya media 

sosial membuat siswa 

dapat memahami pelajaran 

yang baik di SMAK Stella 

Maris Surabaya 

F %  

(persen) 

Ya karena bahasa dapat 

dipahami dan dapat 

menambah referensi yang 

lebih rinci  

107 89,17 

Tidak karena dapat 

membingungkan siswa dan 

juga dapat membuat 

konsentrasi siswa menjadi 

ternganggu 

13 10,83 

total 120 100 

Sumber kuesioner responden  

       Berdasarkan tabel 3.1 ini menunjukkan 

bahwa sebanyak 107 responden atau di 

prosentasikan 89,17% dari pembagian 

kuesioner masing –masing kelas mendapat 

40 kuesioner dengan total seluruh 120 

kuesioner masing-masing kelas X sampai 

XII memilih dan mengaku ya yang artinya 

bahwa dengan adanya media sosial ini dapat 

menambah referensi, mendapat informasi 

yang lebih rinci secara efektif dan juga 

bahasa nya pun dapat dipahami oleh siswa.    
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3.2 Data Efektifitas Guru dalam 

penggunaan media sosial  

      Pada tabel ini membahas tentang 

seberapa efektifkah media sosial itu 

digunakan oleh bapak/ ibu guru saat 

menyampaikan materi pelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar yang sudah 

diterapkan oleh sekolah tersebut. Berikut ini 

menjelaskan tentang efektifkah media sosial 

tersebut.  

Tabel 3.2 

Seberapa efektifkan media sosial yang 

digunakan oleh bapak/ ibu guru dalam 

kegiatan belajar mengajar  (n=35) 

Media sosial yang 

dilakukan oleh bapak/ibu 

guru dalam kegiatan 

belajar mengajar  

F %  

(persen) 

Sangat efektif 33 94,28 

Kurang efektif 2 5.71 

Total  35 100 

  Sumber data responden kuesioner ke 9 

  Berdasarkan tabel 3.2  menunjukkan bahwa 

dengan adanya media sosial yang telah 

dilakukan oleh bapak / ibu guru dalam 

kegiatan belajar mengajar sangat efektif 

karena dapat melatih siswa untuk belajar 

secara mandiri selain itu juga untuk 

mengembangkan kreatifitas yang dimiliki 

oleh siswa SMAK Stella Maris Surabaya 

sebesar 33 responden atau diprosentasikan 

menjadi 94,28% dari 35 pembagian 

kuesioner dalam masing-masing guru.  

4. ANALISIS DATA EFEKTIFITAS 

SISWA DAN GURU MELALUI MEDIA 

SOSIAL 

4.1  Data Efektifitas Siswa dalam 

Menggunakan Media Sosial  

         Pada sub bab ini akan dibahas 

mengenai Keahlian berkomunikasi dalam  

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

oleh siswa, sebelum membahas mengenai 

penemuan yang diperoleh dilapangan, 

peneliti akan menjelaskan mengenai apa 

yang di maksud dengan keahlian 

berkomunikasi dan hal itu dapat 

didefinisikan secara umum dari pengertian 

berkomunikasi adalah sebuah proses yang 

berkaitan dengan orang lain untuk 

menyampaikan sebuah maksud dan tujuan 

tertentu, tujuan disini yaitu penyampaian 

informasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

teori Anwar arifin (2008:58) yang 

memamparkan bahwa kemampuan 

komunikasi ini merupakan keterampilan 

seseorang dalam menyampaikan pesan yang 

dijelas dan mudah dipahami untuk 

menerima pesan. 
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4.2 Data Efektifitas Guru dalam 

Menggunakan Media Sosial  

      Pada sub bab ini akan dibahas mengenai 

Keahlian berkomunikasi dalam kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, 

sebelum membahas mengenai penemuan 

yang diperoleh dilapangan, peneliti akan 

menjelaskan mengenai apa yang di maksud 

dengan keahlian berkomunikasi dan hal itu 

dapat didefinisikan secara umum dari 

pengertian berkomunikasi adalah sebuah 

proses yang berkaitan dengan orang lain 

untuk menyampaikan sebuah maksud dan 

tujuan tertentu, tujuan disini yaitu 

penyampaian informasi. Dapat disimpulkan 

bahwa teori yang tepat untuk suatu 

efektifitas program untuk siswa dan guru 

dalam kemampuan berkomunikasi saat 

menggunakan media sosial sebagai alat atau 

sarana berdiskusi materi pelajaran kegiatan 

belajar mengajar sedang berlangsung yaitu 

teori Anwar arifin (2008:58) yang 

memamparkan bahwa kemampuan 

komunikasi ini merupakan keterampilan 

seseorang dalam menyampaikan pesan yang 

dijelas dan mudah dipahami untuk 

menerima pesan. 

5 KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

di lakukan oleh peneliti mengenai tentang 

efektifitas kegiatan belajar mengajar melalui 

program media sosial kalangan siswa dan 

guru di SMAK Stella Maris Surabaya, 

dengan berdasarkan pertanyaan penelitian 

yang telah diajukan melalui pembagian 

kuesioner untuk siswa dan guru serta 

wawancara pada pihak eksternal secara 

langsung sebagai data pendukung, 

Penggambaran produktivitas suatu program 

media sosial dalam kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan oleh siswa dan 

guru di SMAK Stella Maris Surabaya dapat 

dilihat dari beberapa hal, yaitu: keahlian 

berkomunikasi siswa dalam memahami 

pelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa dapat 

memahami pelajaran karena memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik pada saat 

sedang melakukan diskusi bersama di dalam 

kelas dan itu berjumlah 107 responden dari 

120 pembagian kuesioner atau bila di 

prosentasikan menjadi 89,17% . selain itu 

menurut pengakuan salah satu siswa 

mengatakan bahwa dengan adanya program 

media sosial ini untuk kemampuan 

berkomunikasi supaya dapat memahami 

pelajaran yang diberikan oleh bapak / ibu 

guru itu sangat efektif, dan juga dengan 

adanya keahlian berkomunikasi atau 
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kemampuan berkomunikasi ini dapat 

digunakan sebagai tempat untuk menambah 

referensi yang baru dan akurat.  

5.2 Saran  

       Berdasarkan hasil temuan penelitian 

mengenai efektifitas kegiatan belajar 

mengajar melalui program media sosial 

kalangan siswa dan guru di SMAK Stella 

Maris Surabaya, peneliti dapat memberikan 

saran kepada berbagai pihak, Program media 

sosial yang ada di sekolah SMAK Stella 

Maris Surabaya ini sudah sangat bagus dan 

sudah sangat efektif tetapi masih ada 

kendala nya yaitu tidak ada koneksi, tidak 

ada kuota. seharusnya SMAK Stella Maris 

menambah wifi nya setiap kelas supaya 

siswa-dan guru dapat menggunakan tanpa 

harus membayar. Sedangkan untuk yang lain 

nya SMAK Stella Maris sudah sangat 

meningkat. Apalagi sekarang ujian nasional 

dan ujian sekolah sudah menggunakan 

computer dan sudah setara dengan sekolah-

sekolah lainnya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa program media sosial 

yang diterapkan oleh SMAK Stella Maris 

sangat efektif dan memberikan dampak yang 

positif bagi siswa dan guru tersebut. dan 

untuk guru-guru yang tidak bisa 

menggunakan media sosial dapat dilatih 

supaya bisa beradaptasi terhadap kemajuan 

teknologi.   
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