
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yangh mana atas berkat dan 

rahmatNya  lah  kami  dapat  menyelesaikan  makalah  yang  berjudul  “Dampak 

Psikologis  Facebook  Terhadap  Kesehatan  Mental  Seorang 

Remaja” ini dengan baik meskipun masih banyak terdapat kesalahan di sana sini.

Dan tak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang 

telah membantu atas terselesaikanya makalah yang berjudul “Dampak Psikologis 

Facebook  Terhadap  Kesehatan Mental  Seorang  Remaja”  ini  dengan 

baik.

Kami  juga  mengucapkan  terimakasih  kepada  para  pembaca  makalah  ini 

khususnya mahsiswa dan mahasiswi yang mempelajari makalah ini. Semoga makalah 

ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin

Bangko, 22 Desember 2009

      Penulis

           SRI PUJIANI
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seperti  yang  telah  diketahui  bersama,  situs  jejaring  sosial  pada  zaman 

dewasa ini sudah sangat men jamur di semua kalangan masyarakt. Mulai dari anak 

kecil, remaja hingga dewasa menggunakan fasilitas ini untuk berhubungan dengan 

teman ataupun mengenal teman baru yang terkadang sulit untuk bertemu secara 

langsung. Namun penggunaan situs jejaring sosial layaknya Facebook,MySpace 

ataupun  Twitter,  dapat  memberikan  dampak  yang  buruk  juga  terhadap 

perkembangan mental seorang manusia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. bagaimana pengaruh facebook terhadap psikologi remaja?

2. bagaimana dampak facebook terhdap remaja?

C. TUJUAN

Adapun tujuan atas terselesaikannya makalah yang berjudul “Dampak 

Psikologis  Facebook  Terhadap  Kesehatan  Mental  Seorang 

Remaja”  “ ini adalah untuk menambah wawasan serta pengetahuan pembaca 

khususnya maha siswa dan maha siswi  yang mempelajari  makalah  ini  tentang 

bagaimana  pengaruh  facebook  terhadap  psikologi  remaja.  Selain  dari  pada  itu 

adapun tujuan kami membuat makalah tyang berjudul . “Dampak Psikologis 

Facebook Terhadap Kesehatan Mental Seorang Remaja “ ini adalah 

untuk memenuhi Psikologi Perkembangan
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BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Facebook

Facebook  adalah  website  jaringan  sosial  dimana  para  pengguna  dapat 

bergabung  dalam  komunitas  seperti  kota,  kerja,  sekolah,  dan  daerah  untuk 

melakukan  koneksi  dan  berinteraksi  dengan  orang  lain.  Orang  juga  dapat 

menambahkan  teman-teman  mereka,  mengirim  pesan,  dan  memperbarui  profil 

pribadi  agar  orang  lain  dapat  melihat  tentang  dirinya  Selanjutnya  Facebook 

dikembangkan  pula  jaringan  untuk  sekolah-sekolah  tingkat  atas  dan  beberapa 

perusahaan besar. Sejak 11 September 2006, orang dengan dengan alamat email 

apa pun dapat mendaftar di Facebook. Pengguna dapat memilih untuk bergabung 

dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan sekolah tingkat 

atas, tempat kerja, atau wilayah geografis (Anonim, 2009)

Facebook  menemui  masalah  dalam  beberapa  tahun  terakhir  seperti 

pemblokiran pada negara Suriah, Iran dan beberapa tempat kerja agar para pekerja 

tidak menyalahgunakan waktu kerjanya untuk membuka Facebook. Dan masalah 

tentang  tuduhan  bahwa  Zuckerber  mencuri  kode  program dari  teman-temanya 

untuk membuat Facebook (Anonim, 2009).

B. Pengaruh  facebook terhadap remaja

Di kalangan remaja facebook sangat diminati, terlihat dari antusias mereka 

yang sangat sering menggunakan jaringan sosial ini untuk berkomunikasi dengan 

teman-teman mereka. Bahkan terkadang sampai ada yang lupa waktu jika telah 

bermain dengan jaringan sosial yang satu ini. Hal ini tentu saja dapat berdampak 
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pada diri remaja tersebut. Misalnya saja bagi mereka yang lupa waktu jika sudah 

kecanduan facebook, hal ini tentu saja dapat membuang  waktu mereka. Waktu 

yang  seharusnya  digunakan  untuk  belajar,  malah  digunakan  untuk  bermain  di 

dunia maya ini secara langsung hal ini akan mengakibatkan penurunan prestasi 

yang dimiliki remaja tersebut .

Namun  sisi  lain  facebook  juga  memiliki  dampak  positif,  diantaranya 

adalah bahwa dengan facebook seseorang dapat berkomunikasi kembali  dengan 

teman lamanya yang mungkin saja sudah lama tidak bertemu. Dengan facebook 

juga dapat membentuk suatu obrolan antar teman yang tentu saja hal ini dapat 

menjaga  hubungan  silaturahmi  seseorang.  Melihat  dari  dampak  negative  dan 

positif  yang  ditimbulkan  oleh  facebook  kini  tergantung  dari  bagaimana  kita 

menyikapi serta menggunakan facebook tersebut secara bijak.

C. Dampak facebook terhadap pasikologi remja

Dampak  –  dampak  apa  sajakah  yang  akan  muncul  seiring  dengan 

penggunaan Fasilitas jejaring soail Facebook terhadap kesehatan mental seorang 

manusia  khususnya  wanita,  yang  kali  ini  menjadi  subjek  dari  penilitian  saya, 

diantaranya :

Kecanduan situs jejaring sosial¬ seperti Facebook atau MySpace juga bisa 

membahayakan  kesehatan  karena  memicu  orang  untuk  mengisolasikan  diri. 

Meningkatnya pengisolasian diri dapat mengubah cara kerja gen, membingungkan 

respons kekebalan, level hormon, fungsi urat nadi, dan merusak performa mental.
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¬ Seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang 

berolahraga  sehingga  kecanduan  aktivitas  ini  dapat  menimbulkan  kondisi  fisik 

yang lemah, bahkan obesitas.

 Kerusakan fisik juga¬ sangat mungkin terjadi. Bila menggunakan mouse 

atau  memencet  keypad ponsel  selama  berjam-jam setiap  hari,  seseorang dapat 

mengalami  cedera  tekanan  yang  berulang-ulang.  Penyakit  punggung  juga 

merupakan hal yang umum terjadi, pada orang-orang yang menghabiskan banyak 

waktu duduk di depan meja komputer.

 Media elektronik, seperti Komputer,¬ laptop, atau handphone ( ponsel ) 

juga menghancurkan secara perlahan-lahan kemampuan anak-anak dan kalangan 

dewasa muda untuk mempelajari kemampuan sosial dan membaca bahasa tubuh. 

Maksudnya  adalah  seseorang  akan  mengalami  pengurangan  interaksi  dengan 

sesama mereka dalam jumlah menit per hari-nya menyebabkan jumlah orang yang 

tidak  dapat  diajak  berdiskusi  mengenai  masalah  penting,  menjadi  semakin 

meningkat setiap harinya

 Perilaku berkurangnya aktifitas¬ berinreraksi langsung secara face to face 

terhadap orang lain juga dapat meningkatkan risiko kesehatan yang serius, seperti 

kanker, struk, penyakit jantung, dan dementia (kepikunan).
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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Facebook  adalah  website  jaringan  sosial  dimana  para  pengguna  dapat 

bergabung  dalam  komunitas  seperti  kota,  kerja,  sekolah,  dan  daerah  untuk 

melakukan  koneksi  dan  berinteraksi  dengan  orang  lain.  Orang  juga  dapat 

menambahkan  teman-teman  mereka,  mengirim  pesan,  dan  memperbarui  profil 

pribadi  agar  orang  lain  dapat  melihat  tentang  dirinya  Selanjutnya  Facebook 

dikembangkan  pula  jaringan  untuk  sekolah-sekolah  tingkat  atas  dan  beberapa 

perusahaan besar. Sejak 11 September 2006, orang dengan dengan alamat email 

apa pun dapat mendaftar di Facebook. Pengguna dapat memilih untuk bergabung 

dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan sekolah tingkat 

atas, tempat kerja, atau wilayah geografi

B. SARAN

Terima kasih kami ucapakan kepada para pembaca makalah ini khususnya 

maha siswa dan maha siswi yang mempelajari makalah ini semoga makalah ini 

dapat  bermampa’at  bagi  kita  semua.  Mungkin  makalah  ini  masih  banyak  di 

temukan  kesalahan  dan  mungkin  masih  jauh  dari  sempurna.  untuk  itu  kami 

memohon kritik dan sarannya yang bersifat membangun
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