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Judul Awal : Pemanfaatan Internet Sebagai 
Sumber Belajar pada Siswa  SMAN 1 Jakarta

Judul Baru : Pemanfaatan Internet Sebagai 
Sumber Belajar Mandiri bagi Siswa di SMAN 1 
Jakarta



A. Latar Belakang Masalah

- Siswa lebih banyak mendapatkan informasi atau sumber bacaan dari 
internet, karena disamping itu informasi tidak terbatas maka siswa dapat 
mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki.

- Mudahnya akses informasi yang diperoleh siswa. Hanya dengan biaya yang 
sedikit namun informasi yang diinginkan akan banyak diperoleh 
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sedikit namun informasi yang diinginkan akan banyak diperoleh 
dibandingkan dengan membeli buku.

- Siswa tidak hanya memperoleh informasi dari guru, namun siswa juga 
dapat memperolehnya dari beberapa para ahli yang bersumber di internet.

- Dengan akses internet ini siswa akan mampu belajar mandiri sebab 
informasi akan mampu dipilah oleh siswa sesuai yang diinginkan, begitu 
juga untuk belajar dalam bidang apapun baik itu teknis atau teori akan lebih 
cepat dipahami.



B. Identifikasi Masalah

Bagaimana penggunaan internet dalam proses pembelajaran di SMA ?
Seberapa besar peranan guru dalam meningkatkan minat siswa untuk belajar 

mandiri  ?
 apakah penggunaan  media informasi dan komunikasi di internet akan mampu 

meningkatkan potensi diri yang dimiliki oleh siswa ?
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meningkatkan potensi diri yang dimiliki oleh siswa ?
 bagaimana pemanfaatan internet sebagai sumber belajar mandiri bagi siswa 

SMA ?  



C. Pembatasan Masalah

Jenis masalah : Karena banyaknya masalah yang diidentifikasi maka 
pembatasan masalah  yang diambil adalah bagaimana pemanfaatan internet 
sebagai sumber belajar mandiri bagi siswa SMA.

 Tingkat pendidikan : Peneliti membatasi tingkat pendidikan penelitian hanya 
pada tingkat SMA tingkat 10.
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pada tingkat SMA tingkat 10.
 Tempat penelitian adalah SMAN 1 Jakarta Selatan.
Waktu Penelitian pada waktu bulan november 2011.



D. Perumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang dan pembatasan masalah akan 
dirumuskan sejauh mana pemanfaatan internet sebagai sumber belajar 
mandiri.
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E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi beberapa pihak yaitu :
Bagi siswa : Siswa diharapkan dapat memanfaatkan internet dalam 

membantu proses pembelajaran mandiri sebagai sumber belajar di sekolah.
 Bagi guru : Guru diharapkan mengetahui bagaimana pemanfaatan internet 

dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah bahan ajaran dalam   
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dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah bahan ajaran dalam   
kegiatan pembelajaran.

 Bagi sekolah : Sekolah diharapkan lebih mengembangkan pemanfaatan 
sebagai sumber belajar .

 Bagi UNJ : Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penelitian –
penelitian mendatang yang sejenis dengan penelitian ini.

 Bagi peneliti  : Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan 
kemampuan peneliti dalam membelajarkan diri melalui internet serta 
mengembangkan kemampuan melakukan penelitian selanjutnya.


