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I. PENDAHULUAN 

I.A Definisi 

 Facebook merupakan situs pertemanan sosial 

atau jejaring sosial yang dapat diakses di dalam 

dunia maya.  

 Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang 

menyatu dalam suatu lingkungan yang 

mempunyai sistem peralatan, mata pencaharian, 

bahasa, sistem kemasyarakatan, karya bersama, 

sistem religi dan adanya sistem peyebaran 

pengetahuan yang sama antara anggota satu 

dengan anggota yang lainnya. 



LANJUTAN 

I.B. Pengantar 

         Kemajuan TI sangat berdampak besar dalam 
kehidupan bermasyarakat. Internet merupakan 
salah satu fasilitas yang dihasilkan dari 
kemajuan tersebut. Didalam dunia maya 
(internet) banyak hal yang dapat diakses oleh 
orang untk mendapatkan informasi apapun, 
kapanpun dan dimanapun dengan cepat dan 
mudah.  

      Facebook merupakan salah satu situs jejaring 
sosial yang baru “boom” dalam dunia internet. 
Namun dibalik semua itu ada sisi positif dan 
negatif yang perlu kita cermati dan kita 
perhatikan 



I.C Rumusan Masalah 

 

Artikel ini akan membahas: 

  dampak yang ditimbulkan dengan adanya 

kehadiran facebook dilihat dari dampak positif 

dan negatifnya.  

 Cara mensikapi kehadiran facebook 



II. PEMBAHASAN 

II.A Dampak (sisi) positif dari facebook 

Dengan adanya facebook orang bisa share, saling 
tukar informasi dan saling bersilaturahmi 

Fitur facebook membuat orang nyaman dalam 
memanfaatkan fasilitas yang tersedia 
didalamnya 

Seseorang bisa berteman dengan orang lain yang 
terkenal yang  mempunyai keahlian dalam 
bidang tertentu 

Seseorang bisa membangun suatu komunitas 
atau bergabung ke suatu komunitas sesuai 
dengan hobi 

Bisa mengaktualisasikan diri melalui catatan 



LANJUTAN 

II.B Dampak (sisi) negatif dari facebook 

 

 Mengurangi kinerja seseorang 

 Menimbulkan adanya tindakan penipuan 

 Batasan sosial dengan pribadi menjadi kabur 



II.C. Cara mensikapi kehadiran facebook 

 

 Proaktif dengan kehadiran TI 

 Kehadiran facebook sebagai salah satu  imbas 
kemajuan ilmu pengetahuan n Teknologi 
Informasi sebaiknya kita manfaatkan untuk 
kegiatn yang positif 

 Bersikap hati-hati dalam memanfaatkan 
facebook 

 Ketika seseorang sudah mulai berkecimpung 
dalam dunia maya sebaiknya berhati-hati 
ketikan ketika menampilkan profil danberhati-
hati dalam menambah teman  



III. KESIMPULAN 

 Dengan adanya kehadiran facebook tentu akan 

mempunyai dampak atau sisi positif dan negatif. 

Sikap proaktif dan sikap hati-hati sangat 

diperlukan dalam memanfaatkannya. 

Masyarakat harus pandai menilai mana sisi 

positifnya dan mana sisi negatifnya 



 

 

 

TERIMA KASIH 


