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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 informasi itu 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.



BAB II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Hakekat Sumber Belajar

Berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar sebagai
penunjang didalam proses belajar mengajar, banyak para ahli 
pendidikan menberikan pengertian tentang sumber belajar. 
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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.



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
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tersebut adalah sumber belajar yang cocok maka harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut
 Harus dapat tersedia dengan cepat
 Harus memungkinkan siswa untuk memacu diri sendiri
Harus bersifat individual,misalnya harus dapat memenuhi

berbagai kebutuhan para siswa dalam belajar mandiri.



Prosedur Pemanfaatan Media

Heinich, Molenda, Russel (1989) Memperkenalkan model ASSURE.
ASSURE berarti mematikaan sesuatu berlaku prosedur ini terdiri dari :
Analysis Leamer ( Analisis pelajar / siswa ). Analisis siswa bertujuan

untuk mengetahui ciri umum siswa seperti umur,bakat dan kelas
sosial ekonomi siswa.
 State Objective ( Menyatakan Objektif ) Proseedur ini berarti

menyatakan Tujuan yang ingin dicapai.
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menyatakan Tujuan yang ingin dicapai.
 Select modity or make media ( memilih, memperbaiki atau

mengembangkan media ). Guru memilih media yang tersedia yang
disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

 Use media ( menggunakan media ) Guru memberikan rancangan
bagaimana media itu digunakan.

 Require Leamer respons ( dapatkan balikan siswa ) Tahapan ini 
berarti mendapatkan balikan dari siswa.

 Evaluation review ( melakukan evaluasi ) Prosedur ini berarti 
mengevaluasi tahapan – tahapan sebelumnya.



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 dunia.
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menjangkau seluruh dunia.



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
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• World Wide Web
• Internet relay Chat ( Chatting )
• Internet Telephony
• Internet Fax
• Electronic Mail
• Telnet
• File Transfer Protocol



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penulisan

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mendapatkan data
tentang pemanfaatan internet sebagai sumber belajar mandiri, maka
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penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dan bersifat
eksploratif. Data yang didapat dari sejumlah responden
dikumpulkan, disusun dan kemudian dianalisis.



Terima Kasih
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