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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini batasan – batasan dunia dalam menerima dan mengirim 

semakiin tidak terlihat. Informasi dari segala penjuru dunia diperoleh dengan mudah dalam 

waktu yang sangat cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mencapai satu 

titik di saat manusia yang satu dengan yang lainnya dapat terhubung melalui audio dan visual 

walau berbeda waktu dan ruang. Interaksi manusia melalui proses komunikasi tidak lagi 

mengharuskan manusia pengirim atau penerima pesan berada dalam satu ruangan. 

Perkembangan teknologi akan selalu memberi dampak bagi kemajuan perkembangan dunia 

pendidikan, khususnya pada revolusi dunia pendidikan sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

teknologi.

Teknologi informasi sebagai media untuk penyampaian pesan ilmu pada orang banyak 

mulai dari teknologi cetak, seperti buku, majalah, koran hingga teknologi media telekomunikasi 

seperti video pembelajaran. Pendidikan sebagai satu tolak ukur kemajuan peradaban manusia 

semakin berkembang. Banyak sekali media yang muncul dan berkembang melalui satu proses 

inovasi salah satu faktor pendukungnya adalah IPTEK.

Komputer sebagai multimedia sudah sangat umum digunakan diberbagai bidang 

kehidupan manusia, walau komputer sebagai multimedia sudah lazim untuk di manfaatkan dalam 

pembelajaran, pemanfaatan internet sebagai pembelajaran baru, dalam lembaga pendidikan 

seperti sekolah pemanfaatan internet ini kurang di implikasikan dalam berbagai mata pelajaran 

yang justru membuat para siswa sulit untuk memahami karena sumber belajar tersebut hanya 

berpusat kepada guru atau buku, sedang bukupun belum tentu mampu memenuhi informasi yang 

dibutuhkan, dengan pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran interaktif dan mandiri 

diharapkan  siswa lebih banyak mendapatkan informasi atau sumber bacaan dari internet, karena 

disamping informasi itu tidak terbatas maka siswa dapat mengoptimalkan kemampuan yang 

dimiliki.

Selain itu mudahnya akses informasi yang diperoleh siswa. Hanya dengan biaya yang 

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

Dari permasalahan yang disebutkan pada latar belakang dapat diidentifikasi masalah 

masalahnya yaitu :

1. Bagaimana penggunaan internet dalam proses pembelajaran di SMA ?

2. Seberapa besar peranan guru dalam meningkatkan minat siswa untuk belajar mandiri?

3. Apakah penggunaan  media informasi dan komunikasi di internet akan mampu 

meningkatkan potensi diri yang dimiliki oleh siswa ?

4. Bagaimana pemanfaatan internet sebagai sumber belajar mandiri bagi siswa SMA ?  

C. Pembatasan 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 ?

 Bagaimana pemanfaatan internet sebagai sumber belajar mandiri bagi siswa SMA ?  

D. Peumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang dan pembatasan masalah akan dirumuskan sejauh 

mana pemanfaatan internet sebagai sumber belajar mandiri.



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 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.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Landasan Teori

1. Hakekat Sumber Belajar

Berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar sebagai penunjang didalam proses belajar 

mengajar, banyak para ahli pendidikan menberikan pengertian tentang sumber belajar. 

Dalam kawasan teknologi pendidikan, sumber belajar meliputi:

Semua sumber yang terdiri atas pesan, orang, bahan,peralatan, teknik, dan latar 

(lingkungan) baik yang direncanakan (by design) maupun yang dimanfaatkan (by 

utilization) yang dapat digunakan oleh siswa untuk menberikan fasilitas belajar.1

AECT mendefiniskan sumber belajar sebagai berikut :

Sumber belajar adalah semua sumber (yang meliputi data,orang dan barang) yang 

mungkin dapat digunakan oleh si belajar baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk 

gelombang,biasanya dalam bentuk iinformal untuk memberikan kemudahan belajar. Sumber –

sumber itu meliputi pesan,orang,bahan,alat,teknik dan latar

Karakteristik sumber Belajar 

Suatu sumber belajar harus memiliki karakteristik,persyaratan atau ciri – ciri tertentu. 

Parcival dan Ellington menyatakan untuk menjamin bahwa sumber belajar tersebut adalah 

sumber belajar yang cocok maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

1. Harus dapat tersedia dengan cepat 

2. Harus memungkinkan siswa untuk memacu diri sendiri 

3. Harus bersifat individual,misalnya harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan para siswa 

dalam belajar mandiri.2

___________________________
1. Yusufhadi Miarso,et.,Definisi Teknologi Pendidikan : Satuan Tugas definisi dan Terminologi AECT ( Jakarta : 

   CV. Rajawali, 1986),h.9
2. Ibid,h.125



Jenis – Jenis sumber belajar 

Menurut jenisnya sumber belajar dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis seperti yang 

dikemukakan oleh AECT3 :

1. Pesan yaitu pelajaran, informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide,

fakta, arti dan data.

2. Orang,yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpanan,pengolahan data,penyajian 

esan, tidak termasuk mereka yang menjalankan fungsi pengembangan dan penglolaan 

sumber belajar 

3. Bahan, Yakni sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan atau 

oleh dirinya sendiri 

4. Alat, yakni sesuatu yang digunakan untuk penyampaian pesan yang tersimpan didalam 

bahan 

5. Teknik yaitu prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, 

peralatan orang dan lingkungan untuk menyampaikan pesan 

6. Lingkungan,yakni situasi disekitar mana pesan diterima.

______________________________
3. Yusuufhadi Miarso,Teknologi Komunikasi pendidikan, ( Jakarta: Rajawali Press, 1986), h.6                              



Jenis – Jenis Sumber Belajar

Jenis Sumber

Belajar

Pengertian Contoh

Dirancang Dimamfaatkan

Pesan (Message) Informasi yang harus disalurkan oleh 

komponen lain berbentu ide, fakta, 

pengertian,

data

Bahan – bahan Pelajaran Cerita 

Rakyat,dongeng,nas

ihat

Manusia ( People) Orang yang menyimpan informasi 

atau menyalurkan informasi, Tidak 

termasuk yang menjalankan fungsi 

pengembangan dan pengelolahan 

sumber belajar

Guru,aktor,siswa,pembicara

,

pemain,

Tidak termasuk teknisis,tim 

kurikulum 

Nara 

Sumber,pemuka 

masyarakat, 

pimpinan

kantor,responden.

Bahan ( Materials) Sesuatu, bisa disebut media/software 

yang mengandung pesan untuk 

disajikan yang ada didalam software

Transparansi 

film,slides,tape,buku,gamba

r dan lain - lain

Relief,candi 

arca,peralatan 

teknik. 

Peralatan (device) Sesuatu,bisa disebut media/hardware 

yang menyalurkan pesan untuk 

disajikan yang didalam software

OHP,proyektor slides 

tape,buku,gambar, dan lain-

lain

Generator mesin, 

alat – alat, mobil

Teknik/metode 

( technique)

Prosedur yang disiapkan dalam 

mempergunakan bahan pelajaran, 

peralatan,situasi, dan orang untuk 

menyampaikan pesan

Ceramah,diskusi,sosiodram

a,simulasi, kuliah,belajar 

mandiri.

Permainan, 

sarasehan,

percakapan 

biasa/spontan

Lingkungan 

( setting )

Situasi sekitar di mana pesan 

disalurkan/ditransmisikan

Ruangan 

kelas,studio,perpustakaan,

Auditorium, aula.

Taman,kebun,Pasar

Musem toko

(Sudjana 1989).

Diadaptasi dari definisi Teknologi pendidikan AECT.



Konsep Pemanfaatan 

Pengertian pemamfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, 

cara atau perbuatan memanfaatkan sesuatu4. Berkaitan dengan pemanfaatan internet, maka 

pemanfatan internet adalah suatu proses, cara atau perbuatan memanfaatkan internet sebagai 

sumber belajar. 

Sementara itu Hyer dkk menyebutkan bahwa pemanfaatan ( utilization) ini bertujuan 

untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa dengan penggunaan sumber belajar atau komponen 

sistem instruksional5. Dari pengertian ini pemanfaatan internet berarti menjadikan internet 

sebagai sumber belajar atau komponen sistem instruksional yang bertujuan meningkatkan 

kegiatan belajar.sedangkan Seels and Richey, menyatakan pemanfaatan adalah aktivitas 

menggunakan proses dan sumber belajar6 Sistematis dari sumber untuk belajar, proses 

pemanfaatan media merupakan proses pengembilan keputusan berdasarkan spesifikasi dasar 

pembelajaran7. Internet merupakan bagian dari media komputer, dari pengertian Seel dan Richey 

dapat dipahami pemanfaatan internet berarti menjadikan internet yang merupakan bagian dari 

media komputer sebagai proses dan sumber belajar.

Strategi Pemanfaatan Internet dalam pembelajaran

Pembelajaran dengan memanfaatkan internet sebagai sumber belajar tidak terfokus 

kepada Guru sebagai pengajar. Dalam pembelajaran ini fokus utamanya adalah siswa. Dengan 

siswa sebagai fokus utamanya berarti siswa menerapkan belajar mandiri. Keesten (1987) 

menjelaskan belajar mandiri sebagai suatu pembelajaran dimana pebelajar, dengan kaitannya 

orang – orang lain yang relaevan, dapat mengambil keputusan yang relevan, dapat mengambil 

keputusan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan belajarnya sendiri8.

_____________________________
4.   Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka 1989),h.555
5. AECT,Definisi Teknologi Pendidikan : Satuan Tugas dan Terminologi AAECT,Tim Penerjamah Yusufhadi 

    Miarso... Ed ( Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1994 ), h. 194
6. Barbara B.seels and Rita C. Richey.Teknologi Pembelajaran ( Jakarta : Universitas Negeri Jakarta  1994) h 50
7. Ibid.,h.5
8.  http://Fakultasluarkampus.net/

http://fakultasluarkampus.net/


Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar termasuk kedalam sistem belajar mandiri. 

Hal ini karena materi ajar internet sesuai dengan yang diungkapkan oleh Prawiladilaga 

(2004:194) mengenai beberapa syarat yang harus dipenuhi materi ajar mandiri yaitu:9

1. Kejelasan rumusan tujuan belajar (umum dan khusus).

2. Materi ajar dikembangkan setahap demi setahap, dikemas mengikuti alur desain pesan, 

seperti keseimbangan pesan verbal dan visual.

3. Materi ajar merupakan sistem pembelajaran lengkap, yaitu ada rumusan tujuan belajar, 

materi ajar, contoh/bukan contoh, evaluasi penguasaan materi, petunjuk belajar dan 

rujukan bacaan.

4. Materi ajar dapat disampaikan kepada siswa melalui media cetak, atau komputerisasi 

seperti CBT, CD-ROM, atau program audio visual.

5. Materi ajar itu dikirim dengan pos, atau menggunakan teknologi canggih yang di anggap 

mudah terjangkau oleh peserta didik.

6. Penyampaian materi ajar dapat pula disertai program tutorial, yang diselenggarakan 

berdasarkan jadwal dan lokasi tertentu atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Prosedur Pemanfaatan Media 

Heinich, Molenda, Russel ( 1989 )Memperkenalkan model ASSURE. ASSURE berarti 

mematikaan sesuatu berlaku10 prosedur ini terdiri dari :

A- Analysis Leamer ( Analisis pelajar / siswa ). Analisis siswa bertujuan untuk mengetahui 

ciri umum siswa seperti umur,bakat dan kelas sosial ekonomi siswa 

S- State Objective ( Menyatakan Objektif ) Proseedur ini berarti menyatakan Tujuan yang 

ingin dicapai

S- Select modity or make media ( memilih, memperbaiki atau mengembangkan media ). 

Guru memilih media yang tersedia yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 

U- Use media ( menggunakan media ) Guru memberikan rancangan bagaimana  media itu 

digunakan

____________________________
9. http://heritl.blogspot.com/2007/07/e-learning-berbasis-web-sebagai-bahan.html
10. http://megatputraict.blogspot.com/2007/11/default.htm

http://heritl.blogspot.com/2007/07/e-learning-berbasis-web-sebagai-bahan.html
http://megatputraict.blogspot.com/2007/11/default.htm


R- Require Leamer respons ( dapatkan balikan siswa ) Tahapan ini berarti mendapatkan 

balikan dari siswa 

E- Evaluation review ( melakukan evaluasi ) Prosedur ini berarti mengevaluasi tahapan –

tahapan sebelumnya 

Hakikat internet sebagai sumber Belajar

A. Pengertian Internet 

Ada banyak pengertian internet salah satunya. Internet adalah jaringan komputer yang 

sangat besar yang terdiri dari jaringan – jaringan kecil yang saling terhubung dan menjangkau 

seluruh dunia11.

B. Sejarah Internet 

Berikut adalah sejarah internet12 : sejarah internet dimulai pada 1969 ketika Departemen 

Pertahanan Amerika, U.S Defense Advanced Research Projects Agency ( DARPA ) mengadakan 

riset tentang bagaimana menghubungkan sejumlalh komputer sehingga membentuk sebuah 

jaringan. 

Fasilitas Internet

Saat ini fasilitas internet yang umumnya diketahui adalah tampilan situs atau World Wide 

Web (WWW). Pada kenyataanya internet mempunyai banyak fasilitas yang lain yaitu:

- World Wide Web

- Internet relay Chat ( Chatting ) 

- Internet Telephony 

- Internet Fax

- Electronic Mail 

- Telnet 

- File Transfer Protocol 

____________________________
11. Budi Sutedjo Dharma Oetomo,e-Education : Konsep Teknologi dan Aplikasi Internet Pendidikan (Yogyakarta : 

     Penerbit Andi,2002) h.52
12.  http://www.freewebs.com/pemula/



Bentuk – bentuk Pemanfaatan Internet untuk Pembelajaran 

Menurut Haughey ( 1998 ) ada tiga bentuk sistem pembelajaran dengan mendayagunakan 

internet yaitu :13

1. Web Course 

2. Web Centric Course 

3. Web Enhhanced Course 

_____________________________
13. Ibid.,h.5



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini berrtujuan untuk mendapatkan data mengenai masalah yang telah di 

uraikan  di BAB I, yaitu untuk mengetahui sejauh mana internet dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar mandiri. Secara Khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengetahuan dan pemanfaatan siswa tentang internet 

2. Pemanfaatan fasilitas – fasilitas internet sebagai sumber belajar oleh siswa 

3. Strategi pemanfaatan dengan internet oleh siswa

4. Kemudahan dan kendala siswa dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar

mandiri.

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian diadakam di SMAN 1 Jakarta yang dimulai pada bulan November 2010. Uji

coba dilakukan pada minggu pertama bulan November 2010 dilanjutkan dengan penyebaran 

instrumen pada minggu kedua bulan November 2010. Setelah itu data yang diperoleh dianalisis.

C. Metode Penulisan

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mendapatkan data tentang pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar mandiri, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif 

dan bersifat eksploratif. Data yang didapat dari sejumlah responden dikumpulkan, disusun dan 

kemudian dianalisis.



Penelitian deskriptif eksploratif, pengertiannya menurut Suharsimi Arikunto adalah : 

“Bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dan dalam hal ini peneliti 

hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu14,” penelitian 

deskriptif eksploratif mencakup baik studi tentang fenomena sebagaimana adanya, maupun 

pengkajian hubungan – hubungan antara berbagai variabel dalam fenomena yang diteliti14.

Penelitian deskriptif eksploratif juga berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang suatu gejala, juga menjawab pertanyaan – pertanyaan sehubungan 

dengan status subjek penelitian pada saat ini15. Metode yang digunakan adalah metode survai. 

Alat yang dipilih sebagai pengumpul data adalah angket. Data diperoleh berdasarkan pengisian 

angket oleh responden yang ditetapkan sebagai sampel.

Metode survai seperti dikemukakan oleh Winarno Surakhmad “Survai pada umumnya 

merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah individu atau unit dalam waktu yang 

bersamaan16” survai pada umumnya menghasilkan cross-section yaitu data yang dikumpulkan 

pada waktu tertentu yang dipilih dapat digunakan untuk menjelaskan keadaan populasi yang 

lebih besar pada waktu yang tersebut. Hasil survai hanya terbatas pada suatu populasi tertentu 

dan pada saat tertentu.

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.17 Populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa SMAN 1 Jakarta. Karena keterbatasan waktu, dan dan tenaga maka penelitian ini hanya 

akan meneliti sebagian dari populasi yang disebut sampel.

Untuk mengambil sample tersebut digunakan teknik pengambilan sampel acak (random 

sample). Teknik ini diambil dengan pertimbangan karena pihak sekolah menyatakan secara 

umum karakteristik siswa kelas 10 SMAN 1 memiliki kesamaan. Sample yang diambil adalah 

siswa 30 orang siswa kelas 10 SMA yang dipilih oleh sekolah dalam lingkungan sekolah dimana 

terdapat fasilitas internet yang dapat dimamfaatkan sebagai sumber belajar mandiri.

_________________________
14. Dra Ine I. Amirman Yousda Mpd. & Drs Zainal Arifin, Penelitian dan Statistika Pendidikan,PT Bumi Aksara 

    Jakarta. 1993.h.21
15. Drs Sumanto.MA,Metosdologi Penelitian Sosial dan Pendidika, Andi Ofset Yogyakarta, 1990,h.6
16. Winarno Surakhmad,Pengantar Penelitian Ilmiah : dasar Metode Teknik, PT Tarsito Bandung, h. 141
17. Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis. PT. Bina Akara Jakarta,1987,h.115



E. Pengambilan data

Proses pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner kepada 

sample  atau responden. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang tentang pribadinya, atau hal –

hal yang ia ketahui. Kuesioner yang dipakai adalah bentuk kuesioner langsung, tertutup dengan 

menggunakan rating-scale. Sedangkan responden yang dimaksud adalah 30 orang siswa kelas 10 

SMAN 1.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket. Angket tetrsebut 

berisi butir – butir pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Angket untuk siswa 

akan disampaikan langsung pada responden dan peneliti mengawasi langsung pengisiannya. 

Instrumen adalah penelitian di ujicoba dengan validitas logis. Instrumen dikatakan 

memiliki validitas logis jika instrumen tersebut secara analisis akal sudah sesuai dengan isi dan 

aspek yang diungkapkan18. Untuk memperoleh instrumen yang memiliki validitas logis dapat 

direncanakan pada waktu menyusus instrumen penelitian dengan kisi – kisi dan di konsultasikan 

dengan dosen pembimbing. 

____________________________
18. Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis. PT. Bina Akara Jakarta,1987,h.115



Teknik Analisis data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis butir per butir soal dan akan dibuat tabel 

analisis yang verisi presentasi jawaban masing – masing pilihan. Jawaban dihitung dengan 

menggunakan rumus. 

=  × 100%  

Dengan :    P = Presentase 

                  F = Frekuensi Jawaban 

   N = Jumlah responden 

0,1 % - 20 % =  Sedikit sekali 

20,1% - 39,9 % = Sebagian kecil 

40 % - 49,9 % = Kurang dari sebagian 

50 % = Sebagian 

50,1% -  69,9 % = Lebih dari sebagian 

70 % - 89,9 % = Sebagian Besar 

90 % - 99,9 % = Hampir semua 

100 % = Semua


