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ABSTRAK
Skripsi Uswatun Hasanah (IPT131434) : Pemanfaatan Internet Sebagai
Media Akses Informasi Dalam Menunjang Kegiatan Belajar Siswa SMP
Negeri 17 Kabupaten Tebo.
Pembimbing I
: Muhammad Rum, S.Ag, SS, M.Si
Pembimbing II
: Ahmad Nasuha, SS, M.Kom
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan internet sebagai
media akses informasi dalam menunjang kegiatan belajar siswa di SMP Negeri
17 Kabupaten Tebo. Internet sebagai media akses informasi dalam menunjang
kegiatan belajar siswa dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat
dalam pemanfaatan internet di SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dari penelitian ini yaitu siswa
kelas VIII yang termasuk kedalam 10 besar. Metode pengumpulan data dengan
observasi dan wawancara. Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman
observasi dan pedoman wawancara. Teknik yang digunakan untuk menganalisis
data menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan pemanfaatan internet sebagai media akses informasi dalam
menunjang kegiatan belajar siswa masih belum optimal. Hal ini karena waktu
siswa dalam memanfaatkan internet saat jam pelajaran di sekolah dan belum
konsisten yaitu antara 30 menit sampai 1 jam. Namun siswa di sekolah ini sudah
dapat menjelajah web, dan memanfaatkan email. Siswa melakukan browsing dan
setelah itu, siswa membaca materinya untuk mengetahui ke sesuaian materi yang
ada di internet dengan yang diajarkan guru, dan kemudian siswa mencatat,
membuat makalah dan mengirim ke email. Mata pelajaran yang dicari oleh siswa
yaitu Bahasa Inonesia, Bahasa Inggris, dan TIK. Sementara bentuk materi yang
dicari yaitu berupa teks dan gambar. Faktor pendukung bagi siswa yaitu adanya
fasilitas pribadi daris ekolah, kurangnya materi yang ada di buku, adanya tugas
dari guru, dan adanya kebijakan sekolah dalam mengakses hotspot internet
sekolah.Sementara factor penghambat bagi siswa yaitu adanya rasa malas, lampu
yang sering padam dan adanya masalah jaringan.
Kata kunci: Internet, Media Akses Informasi, Menunjang Kegiatan Belajar SMP
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Internet

berasal

dari

dua

kata,

interconnected

dan

network.Interconnected berarti memiliki hubungan yang luas (dalam hal ini
komputer) dan network yang berarti jaringan dari sistem komputer itu sendiri,
yaitu dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk suatu
sistem. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputerbesar, luas dan
besar mendunia, yang mendunia yaitu menghubungkan pemakai komputer
dari suatu Negara ke Negara lain di seluruh dunia, dimana didalamnya
terdapat berbagai sumber daya informasi mulai dari yang statis hingga yang
dinamis dan interaktif.
Internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan
jutaan komputer di seluruh dunia. Adanya internet ini, dapat dimanfaatkan
sebaik-baiknya oleh siswa maupun guru. Hal ini karena internet menyediakan
beragam informasi, ilmu pengetahuan dan referensi yang dapat dimanfaatkan
untuk belajar.Kemajuan di dunia pendidikan tidak lepas dari adanya
kemajuan teknologi yang selalu berjalan beriringan. Khususnya adalah
bidang pendidikan yang berpengaruh terhadap kualitas dari pendidikan itu
sendiri. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah guru, kepala sekolah,
pengembang pendidikan, dan siswa yang menjadi sasaran dalam menghadapi
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kemajuan zaman.Peningkatan dari kualitas dan mutu pendidikan sangat
diperlukan salah satunya dapat dengan adanya sarana dan prasarana yang
mendukung.1Perkembangan teknologi internet begitu pesatnya yang awalnya
hanya sebagai media pertukaran data, sekarang telah menjadi tempat
menelusur informasi, menjamurnya pengguna internet benar-benar mengubah
kehidupan kita semua. Tempat dan jarak dulunya memisahkan dan menjadi
kendala, sekarang semakin tidak terasa dampaknya. Kita dengan mudah dapat
berhubungan dengan orang-orang yang berada di daerah-daerah lain melalui
e-mail, chat room dan sebagainya.
Pencari informasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang
untuk mendapatkan informasi. Perilaku pencari informasi dimulai ketika
seseorang merasa bahwa pengetahuan yang dimilikinya saat itu kurang dari
pengetahuan yang dibutuhkannya. Untuk memenuhi kebutuhannya maka
seseorang tersebut akan mencari informasi dengan menggunakan berbagai
sumber.2Dalam situasi di era informasi seperti ini perkembangan teknologi
informasi sangat lah pesat, orang saling berpacu antara waktu dan penyebaran
informasi yang ada. Dampak dari perkembangan teknologi informasi tersebut
adanya penambahan ataupun perubahan bentuk penyajian informasi dari
media cetak menjadi media elektronik yang disajikan secara Online melalui
Internet .

1

Juharis Rasul. (2008). Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Bogor: Quadra.hal.3
Andres Viklund. 2008. Perilaku informasi semesta pengetahuan. http:// ipepin.
Wordpress. Com/2008/08/07/ perilaku-informasi-semesta-pengetahuan/. Diakses pada tanggal 10
februari jam 10.00
2
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Kebutuhan informasi yang semakin kompleks maka para pencari
informasi harus memastikan ketersedian informasi. Sementara itu, pada tahap
pertama diperlukan kesiapan cara penelusuran informasi misalnya mulai dari
cara sederhana hingga sulit. Menjadi permasalahan saat menelusuri informasi
tidak memiliki kemampuan atau langkah-langkah efektif yang sinergi,
bahkan ketersediaan informasi tidak bisa mempengaruhi ketepatan hasil
informasi, menghabiskan waktu yang lama saat search dan akhirnya
informasi tidak dapat dipengaruh pada tingkat kepuasan.3
Menurut Nicholas dalam Purnomowati bahwa kebutuhan informasi
antara lain:
1. Factfinding yaitu informasi yang dibutuhkan seseorang untuk menhawab
pertanyaan tertentu.
2. Current Awareness yaitu informasi yang dibuutuhkan seseorang agar
dapat mengikuti perkembangan mutakhir.
3. Riset yaitu seseorang membutuhkan informasi dalam bidang tertentu
secara lengkap dan mendalam.
4. Brief yaitu informasi yang dibutuhkan seseorang mengenai topik tertentu
secara ringkas dan sepintas.
5. Stimulus yaitu informasi yang dibutuhkan seseorang untuk merasang ideide baru.

3

Depi suadi, Testiani Makmur. 2015. Revolusi Sumber Informasi Digital. ( Yogyakarta:
Bulaksumur Empat). hal 19.
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Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan
serba menggunakan internet banyak siswa sekolah SMP Negeri 17
Kabupaten Tebo yang memanfaatkan internet sebagai media dalam mencari
informasi baik itu informasi untuk memenuhi kebutuhan sekolah maupun
informasi untuk pribadi. SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo adalah merupakan
salah satu Sekolah Menengah Pertama yang banyak diminati oleh anak-anak
yang ada dibeberapa desa di Kecamatan Tebo Ilir. SMP Negeri 17 ini
merupakan salah satu sekolah yang terkenal dan sudah banyak menghasilkan
siswa/siswi yang terbaik .
Siswa di SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo ini mayoritas sudah
menggunakan jaringan internet, sehingga siswa dimudahkan dalam mencari
informasi atau referensi untuk menyelesaikan laporan, tugas-tugas, yang
menuntut siswa untuk aktif di dalam mencari sumber belajar secara mandiri.
Oleh karena itu, penggunaan teknologi sebagai media informasi, sangat
dibutuhkan oleh siswa di SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo.Belajar dengan
menggunakan internet dapat dilakukan tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga
dapat dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah, dan di rumah. Belajar
menggunakan internet ini dapat digunakan sebagai solusi untuk memberikan
sarana belajar yang dapat membuat siswa lebih aktif mencari sumber belajar
secara mandiri. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam
pemanfaatan internet sebagai sumber belajar.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan proses dan
materi pembelajaran, yaitu: 1) Sikap pembelajar terhadap teknologi, 2)
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Tingkat independensi pembelajaran, 3) Faktor-faktor yang menghambat atau
mendukung pemanfaatan media atau materi dalam konteks sistem
pembelajaran yang lebih luas.4
Adanya internet yang disediakan oleh sekolah untuk siswa, dapat
menjadikan siswa lebih aktif dan mudah di dalam mencari sumber belajar.
Mayoritas di SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo, ada beberapa siswa yang
sudah memiliki smartphone dan laptop. Internet dalam dunia pendidikan
berperan penting guna membangun siswa guna untuk mengakses informasi
dan ilmu pengetahuan.Internet juga merupakan sebuah layanan yang
memudahkan dalam mencari suatu bahan yang mungkin sulit di cari di
berbagai buku literature.
Berdasarkan observasi dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti
di SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo. Penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI
MEDIA AKSES INFORMASI DALAM MENUNJANG KEGIATAN
BELAJAR SISWA SMP NEGERI 17 KABUPATEN TEBO”.

4

Seels, Barbara & Richey. (1994). Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya.
Jakarta : Unit Percetakan Universitas Negeri Jakarta.
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B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pemanfaatan internet di SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo?
2. Bagaimana pemanfaatan internet sebagai media akses informasi dalam
menunjang kegiatan belajar siswa di SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo?
3. Apa upaya dan kendala dalam pemanfaatan internet sebagai media akses
informasi ?
C. BATASAN MASALAH
Agar tujuan dari penelitian ini lebih jelas dan tidak membingungkan,
juga melihat terbatasnya penulis dalam segi biaya, sumber, pengetahuan
penulis dan waktu penelitian. Maka Penulis juga memfokuskan penelitian
pada siswa kelas VIII a dan b, karena kelas VII belumbegitu paham dan
mereka juga baru di SMP 17 ini sedangkan IX pada saat saya melakukan
penelitian ini mereka lagi sibuk belajar untuk mempersiapkan ujian akhir.
D. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaiman pemanfaatan internet di SMP Negeri 17
Kabupaten Tebo.
2. Untuk mengetahui pemanfaatn internet sebagai media akses informasi
dalam menunjang kegiatan belajar siswa di SMP Negeri 17 Kabupaten
Tebo.
3. Untuk mengetahui upaya dan kendala dala pemanfaatan internet sebagai
media akses informasi di SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo.
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E. MANFAAT PENELITIAN
Adapaun manfaat penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut :
1. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan sekaligus pengalaman
dalam menyusun karya ilmiah.
2. Sebagai informasi, khususnya bagi kepala sekolah SMP Negeri 17
Kabupaten Tebo untuk memberikan dukungan, motivasi da fasilitas
kepada guru dan siswa dalam rangka pemanfaatan internet sebagai media
akses informasi.
3. Untuk menjadikan bahan masukan bagi guru – guru SMP Negeri 17
Kabupaten Tebo sebagai tenaga pengelola pendidikan dalam rangka
meningkatkan program teknologi komunikasi dan informasi.
F. KERANGKA TEORI
a. Pengertian Pemanfaatan
Pemanfaatan adalah kata imbuhan dari kata dasar “manfaat”.
Dalam kamus bahasa indonesia arti harfiah “manfaat” ialah guna, faedah.
Sedangkan

pemanfaatan

adalah

proses,

cara,

atau

perbuataan

manusia.Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti berguna atau
dipergunakan, sedangkan pemanfaatan adalah hasil dari proses manfaat.5
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemanfaatan berasal dari
kata manfaat yang berarti guna, faedah, diberi tambahan awalan “pe” dan
akhiran “an” yang berarti proses, cara dan perbuatan memanfaatkan.

5

M.K.abdullah. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,(Jakarta: Sandro Jaya), hal.315
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Menurut Poerwadarmita “Pemanfaatan mengandung arti yaitu proses,
cara dan perbuatan memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan sendiri.6
Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pemanfaatan merupakan suatu proses cara dan perbuatan memanfaatkan
internet sebagai media akses informasi dalam memenuhi kebutuhan
informasi.Pemanfaatan berbagai sumber informasi identik dengan pola
penelusuran atau pencarian informasi. Perilaku pencari informasi akan
berlangsung bila terdapat adanya kebutuhan akan informasi tersebut.
Informasi dapat diperoleh dari media yang menyajikan informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna.Penggunaan Internet sebagai media pendidikan
dapat dianggap sebagai suatu hal yang sudah jamak digunakan dikalangan
pelajar. Untuk itu sekolah-sekolah bisa menjadikan Internet sebagai sarana
untuk belajar selain dari buku dan agar mampu menjadi solusi dalam
mengatasi masalah yang selama ini terjadi, misalnya minimnya buku yang
ada di perpustakaan, keterbatasan tenaga ahli, jarak rumah dengan
lembaga pendidikan, biaya yang tinggi dan waktu belajar yang terbatas.
Internet
mengembangkan

juga

bermanfaat

profesinya,

karena

bagi

para

dengan

pengajar

internet

dalam

dapat:

(a)

meningkatkan pengetahuan, (b) berbagi sumber diantara rekan sejawat, (c)
bekerjasama

dengan

pengajar

di

luar

negeri,

(d)

kesempatan

mempublikasikan informasi secara langsung, (e) mengatur komunikasi
secara teratur, dan (f) berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun

6

Ibid.
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internasional. Pengajar juga dapat memanfaatkan internet sebagai sumber
bahan mengajar dengan mengakses rencana
Pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber dan sarana
pembelajaran, dapat diimplementasikan sebagi berikut:
1. Browsing, merupakan istilah umum yang digunakan bila hendak
menjelajahi dunia maya atau web.
2. Resourcing adalah menjadikan internet sebagai sumber pengajaran.
3. Searching merupakan proses pencarian sumber pembelajaran guna
melengkapi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik.
4. Consulting dan communicating.7

b. Pengertian Internet
Internet adalah sebuah jaringan komputer global, yang terdiri dari
jutaan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan protokol
yang sama untuk berbagi informasi secara bersama. Jadi menurut
pengertian diatas, internet adalah jaringan komputer yang terdiri dari
jutaan komputer yang saling terhubung untuk berbagi informasi
bersamaan.

Internet

merupakan

kependekan

dari

Interconnected

Networking.8
Secara umum internet merupakan jaringan komputer global yang
menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Jaringan komputer
7

Adri,
M.(2007)Pemanfaatan
Internet
Sebagai
Sumberpembelajaran.http://directory.umm.ac.id./tik/pemanfaatn_internet_sebagai_sumber_pembel
ajaran.pdf.
8
Aji Supriyanto. (2005). Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Salemba Infotek.hal
336
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(LAN) memungkinkan pertukaran informasi antara pemakai dalam suatu
wilayah kecil, sedangkan jaringan luas (WAN) memungkinkan
komunikasi antar penggunanya dalam cakupan wilayah tertentu yang
lebih luas, meliputi seluruh dunia. Jika WAN dapat terdiri atas kumpulan
LAN di wilayah tertentu, maka jaringan internet terdiri atas kumpulan
WAN di seluruh dunia.
Internet

merupakan sebuah jaringan global yang merupakan

kumpulan dari jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet
mempermudah pemakainya untuk mendapatkan informasi-informasi di
dunia cyber, lembaga-lembaga milik pemerintah dan institusi pendidikan
dengan menggunakan komunikasi protokol yang terdapat pada komputer,
seperti trantion control protocol(TCP) yaitu suatu protokol yang sanggup
memungkinkan sistem apapun antar sistem jaringan komputer dapat
berkomunikasi baik secara lokal maupun internasional, yaitu dengan
modus koleksi line internet ptocorol(SLIP) atau point to point protocol
(PPP). TAHUN 1983 merupakan tahun kelahiran internet yang ditandai
dengan diadopsinya.9
Pengertian internet dalam penelitian ini adalah jaringan komputer
yang menggelobal yang digunakan untuk mengakses informasi baik di
suatu wilayah ataupun dalam cakupan dunia yang digunakan untuk
memudahkan

siswa

baik

dalam

pembelajaran

ataupun

bukan

pembelajaran dengan menggunakan sarana dan prasaran yang dimiliki

9

Juharis Rasul. (2008). Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2. Bogor: Quadra.Hal 3
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oleh sekolah ataupun siswa sendiri. Pesatnya perkembangan kuantitas
pengguna internet juga turut meningkatkan nilai manfaat dari internet itu
sendiri. Internet sebagai sumber informasi belum dapat dimanfaatkan
secara maksimal untuk mendukung pendidikan.10

c. Sarana dan Prasarana Sebagai Penunjang Belajar Siswa
Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital dan hal yang
sangat penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses
pembelajaran, dalam kaitannya dengan pendidikan yang membutuhkan
sarana dan prasarana dan juga pemanfaatannya baik dari segi intensitas
maupun kreatifitas dalam penggunaannya oleh guru maupun oleh siswa
dalam kegiatan belajar mengajar. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas
yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak
maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan
dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.11Salah satu yang mempengaruhi
peningkatan prestasi belajar siswa adalah kelengkapan sarana dan
prasarana di sekolah tersebut. Sarana merupakan peralatan dan
perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses
pendidikan khususnya proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang
baik dapat menciptakan suasana yang menyenagkan baik bagi guru
maupun murid, sehingga prestasi belajar dapat meningkat dan lembaga

10

Rediana Setiyani JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol. V, No. 2, Desember 2010 Hal. 117 – 133
11
Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Aditya
Mediabekerjasama dengan FIP dan UNY: Yogyakarta, 2008), Hlm: 273
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pendidikan dapat pula meningkatkan mutu pembelajarannya karena
fasilitas sudah memadai untuk semua proses pembelajaran. Kelengkapan
sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang keberhasilan
pendidikan.
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Ketersediaan sarana belajar merupakan faktor penting dalam
menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Namun demikian sering kali
sarana yang ada di perpustakaan tidak mampu memenuhi kebutuhan
belajar mahasiswa, sehingga perlu memanfaatkan sumber belajar yang
lain. Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa.Secara
mandiri adalah jaringan internet.Untuk itu, bekal keterampilan siswa
khususnya dalam memanfaatkan teknologi internet sangat diperlukan.
Melalui internet, siswa dapat mengakses berbagai informasi dan
ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan yang relevan dengan subjek mata
pelajaran. Sehingga pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber belajar,
akan membantu mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas tugas akhir.12
d. Proses Belajar - Mengajar
Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan
secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Karena
proses

belajar

-

mengajar

mengandung

serangkaian

perbuatan

pendidik/guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang
berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Belajar
mengajar merupakan dua aktivitas yang berbeda dari suatu masalah yang
sama. Satu sisi dilihat dari peserta didik yang melaksanakan kegiatan
belajar dan sisi lain dilihat dari guru yang berkenaan dengan kegiatan
mengajar. Jadi proses belajar mengajar merupakan proses kegiatan
12

Rediana Setiyani1 Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Vol. V, No. 2,
Desember 2010.
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interaksi antara dua unsur manusiawi yakni siswa sebagai pihak yang
belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar Proses belajar ini
merupakan proses yang terjadi antara guru dan peserta didik yang
merupakan pertautan dua pokok pribadi yaitu pribadi guru dan peserta
didik. Interaksi dalam peristiwa belajar-mengajar ini memiliki arti yang
lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa
interaksi edukatif.Dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan berupa
materi pelajaran, melainkan menanamkan sikap dan nilai pada diri siswa
yang sedang belajar.
Pada dasarnya Proses Belajar Mengajar mempunyai komponen
yang terdiri dari siswa, guru, tujuan, materi pelajaran atau bahan ajar,
strategi dan metode pengajaran, media pembelajaran serta evaluasi hasil
belajar. Semua komponen tersebut mempengaruhi hasil belajar, satu sama
lainnya saling berhubungan dan saling menunjang dalam mencapai tujuan.
Proses Belajar Mengajar merupakan suatu proses atau langkah-langkah
yang harus dilakukan oleh pengajar dalam melaksanakan pengajaran agar
lebih menekankan pada unsur belajar. Dalam hal ini guru harus mampu
menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan para siswa untuk
dapat melakukan kegiatan belajar.Di dalam Proses Belajar Mengajar yang
lebih tampak adalah langkah-langkah yang harus diciptakan oleh guru,
sehingga memungkinkan terjadinya kegiatan belajar. Guru lebih banyak
berperan sebagai fasilitator belajar siswa, sehingga yang terpenting adalah
bagaimana siswa belajar dan bukan bagaimana guru mengajar. Terutama
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di dalam Proses Belajar Mengajar praktik, guru harus mampu memberi
contoh cara kerja yang benar, dan mengawasi kegiatan individual siswa.
Siswa di dalam Proses Belajar Mengajar adalah merupakan subyek belajar
sehingga dalam Proses Belajar Mengajar yang diperhatikan pertama kali
adalah siswa, bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu
menentukan komponen yang lainnya.
Dari penjelasan di atas hubungan dari proses belajar mengajar
dengan penggunaan internet sebagai salah satu sumber belajar adalah di
dalam mengajar guru pasti membutuhkan sumber belajar dan salah
satunya adalah internet. Internet dapat dijadikan sumber belajar yang tak
terbatas oleh karena itu guru dapat memberikan materi pelajaran lewat
internet, yaitu siswa disuruh membuka alamat website yang relevan
dengan pelajaran yang sedang diajarkan sehingga website tersebut dapat
dijadikan sumber belajar dan guru dapat memberikan tugas dimana cara
mengumpulkannya yaitu dikumpulkan dengan mengirimkan jawaban
tugas melalui e-mail.13
e. Faktor-Faktor Penghambat Pembelajaran
Belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan formal di
sekolah yang didalamnya terjadi interaksi antara komponen-komponen
belajar. Dalam pencapaian tujuan dari proses belajar mengajar tidak lepas
dari hambatan-hambatan yang menyertainya. Hambatan tersebut berasal
dari dalam diri guru dan siswa yang mengajar dan belajar, maupun dari
13

A.A Gde Ekayana,2011 Pemanfaatan Internet Sebagai Salah Satu Sumber Belajar Siswa Dan
Guru Di Jurusan Teknik Elektronika Smk Negeri 2 Depok Sleman.
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luar guru dan siswa. Ngalim Purwanto (2004) mengatakan belajar adalah
suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau
pembaharuan dalam tingkah laku dan atau kecakapan. Berhasil baik atau
tidaknya belajar itu tergantung kepada bermacam-macam faktor. Adapun
faktor-faktor itu, dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu: Faktor
yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut factor
individual.aktor dari dalam individu ini adalah faktor psikis dan faktor
fisik. Faktor psikis meliputi kognitif, afektif, psikomotorik, campuran,
kepribadian, sedangkan yang termasuk faktor fisik adalah kondisi indera,
anggota

badan,

tubuh

kelenjar,

syaraf

dan

organ-organ

dalam

tubuh.Individu dengan kondisi fisik yang kurang baik, misalnya anggota
badan sakit, lelah, tentu tidak dapat konsentrasi dalam belajar dan sukar
menelaah materi pelajaran.Individu yang mempunyai gangguan dalam
salah satu faktor psikis misalnya tingkat kecerdasan terlalu rendah tentu
sukar menelaah materi pelajaran walaupun materi pelajaran tersebut sangat
sederhana.Faktor yang ada di luar individu yang kita sebut faktor
sosial.Faktor yang berasal dari luar individu adalah faktor lingkungan
alam, faktor sosial ekonomi, guru, metode mengajar, kurikulum, program
materi pelajaran, sarana dan prasarana.Kondisi lingkungan yang panas,
gersang atau lembab dan berbau, menyebabkan orang enggan belajar.
Faktor sosial, lingkungan yang hiruk pikuk atau justru yang sunyi senyap
akan mengganggu konsentrasi belajar. Keadaan sosial ekonomi yang dapat
mengganggu kelancaran belajar misalnya dalam keadaan lingkungan
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ekonomi yang kurang, anak ingin melanjutkan sekolah tetapi orang tua
tidak mampu membiayai maka proses belajar terhambat. Guru dalam
pemberian materi harus menguasai bahan ajar serta menyampaikan materi
tersebut dengan metode yang tepat sehingga tidak membuat siswa menjadi
jenuh. Ketersediaan fasilitas baik fasilitas belajar maupun alat pelajaran
memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa.14
a. Hambatan yang dihadapi oleh siswa
a) Sarana dan Prasarana
Proses belajar mengajar menggunakan internet sebagai salah
satu sumber belajar menuntut siswa untuk belajar mandiri sehingga
siswa dapat mencari informasi yang lebih luas menurut minat
siswa. Sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu
yangdisediakan

untuk

menunjang

tercapainya

kurikulum.

Termasuk sarana danprasarana disini adalah ruang kelas, kantor,
perpustakaan, peralatanpraktikum dan peralatan teori. Sarana dan
prasarana

pendidikan

harusdikelola

dengan

baik

secara

proporsional baik tata letak, penggunaan,pemeliharaan dan
perbaikannya.Sasaran

utama

dalam

pengelolaan

saranadan

prasarana pendidikan adalah bagaimana mengoptimalkan sarana
danprasarana secara efektif dan efisien sehingga digunakan secara
optimal. Proses belajar mengajar (PBM) tanpa adanya sarana dan

14

A.A Gde Ekayana,2011 Pemanfaatan Internet Sebagai Salah Satu Sumber Belajar
Siswa Dan Guru Di Jurusan Teknik Elektronika Smk Negeri 2 Depok Sleman.
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prasaranayang memadai, maka Proses Belajar Mengajar tidak akan
berjalan dengan lancar begitu pulasebaliknya sehingga antara
sarana dan prasarana dengan keberhasilanProses Belajar Mengajar
berbanding lurus. Proses Belajar Mengajar merupakan komponen
kurikulum yangmemegang peranan penting, karena melalui proses
inilah terjadi perubahanperilaku peserta didik sesuai dengan tujuan
yang ditetapkan.Adapun sarana dan prasarana dalam hal ini yang
mendukungdigunakannya internet sebagai salah satu sumber
belajar siswa adalahperalatan internet di sekolah yang memadai
atau minimal di lingkungantempat tinggal maupun lingkungan
sekolah.
b) Masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasi dengan
baikdan benar konsep dan implementasi teknologi informasi dan
penerapanyadalam dunia pendidikan. Namun sebaliknya juga
usaha dan ketertarikandari SDM untuk memahami teknologi
tergolong masih rendah.
c) Dengan

kemajuan

teknologi

yang

sekarang

ini,

banyak

bermunculanaplikasi-aplikasi jejaring social atau lebih dikenal
dengan situs atau kontenpertemanan, seperti facebokk, twiter,
yahoo messenger.
d) Etika dan moralitas masih belum mendapatkan tempat yang
tepat,sehingga system e-education dimanfaatkan oleh pihak-pihak

30

tertentu untukmelakukan pelanggaran etika dan moralitas, seperti
menjalankan situsporno.15
b. Hambatan yang dihadapi oleh guru
a) Sarana dan Prasarana
Proses belajar mengajar menggunakan internet sebagai salah satu
sumber belajar menuntut guru untuk belajar mandiri maupun
berkelompok sehingga guru sebagai tenaga pengajar dapat mencari
informasi yang lebih luas untuk disampaikan ke kepada siswa
dalam pembelajaran Seperti yang ditelah dijelaskan di atas
mengenai hambatan untuk siswa, sarana dan prasarana juga mutlak
perlu untuk guru. Proses belajar mengajar (PBM) tanpa adanya
sarana dan prasarana yang memadai, maka Proses Belajar
Mengajar tidak akan berjalan dengan lancar begitu pula sebaliknya
sehingga antara sarana dan prasarana dengan keberhasilan Proses
Belajar Mengajarberbanding lurus. Untuk itu sarana dan prasarana
yang menunjang dalam optimalnya penggunaan internet sebagai
sumber belajar harus sudah tersedia bagi guru.sehingga dengan
peralatan yang lengkap dan memadai guru pun ada semangat untuk
menggunakan internet sebagai sumber belajar.
b) Masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasi dengan
baik dan benar konsep dan implementasi teknologi informasi dan

15
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penerapanya dalam dunia pendidikan. Namun sebaliknya juga
usaha dan ketertarikan dari SDM untuk memahami teknologi
tergolong masih rendah.
c) Dengan

kemajuan

teknologi

yang

sekarang

ini,

banyak

bermunculan aplikasi-aplikasi jejaring social atau lebih dikenal
dengan situs atau konten pertemanan, seperti facebokk, twiter,
yahoo messenger.
Dengan mempertimbangkan dan melihat penjelasan di atas makauntuk
dapat menggunakan internet, hal-hal yang perlu kita ketahui antaralain:
a. Mengetahui dan mampu menggunakan komputer dengan baik
sebab internet dijalankan dengan komputer dan dijalankan dalam
sistem operasi dengan dukungan perangkat komputer, sehingga
pengetahun tentang komputer wajib dimengerti.
b. Mempunyai pengetahuan tentang internet, tentang apa yang
disajikan dalam internet, informasi apa saja yang tersedia, fasilitas
yang tersedia, perangkat yang dibutuhkan dan lain-lain.
c. Mampu

mengoperasikan

internet,

tentang

bagaimana

memulaimenggunakan, penggunaan fasilitas, dan sebagainya.16

16

A.A Gde Ekayana,2011 Pemanfaatan Internet Sebagai Salah Satu Sumber Belajar Siswa Dan
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f. Media Akses Informasi
1. Informasi
Foskett mendefenisikan informasi sebagai berikut “Information
is knowledge shared by having been communicated”. Ditekankan bahwa
informasi menjadi pengetahuan milik bersama ketika informasi tersebut
telah dikomunikasikan. Informasi

tersebut dapat berupa rekaman

ataupun tidak terekam. Tiga jenis informasi:
a. Objektif, informasi eksternal adalah informasi yang menggambarkan
realitas yang berasal dari luar dirinya.
b. Subjektif, informasi internal adalah informasi yang merupakan
pemikiran dalam diri sendiri atau perta kognitif dari dalam diri
sendiri mengenai realitas.
c. Gabungan antara informasi objektif dan subjektif yang merupakan
hasil penggabungan kedua informasi tersebut yang menghasilkan
pengertian yang lebih baik.
Selain jenis, informasi juga memiliki sifat atau karakteristik
tertentu, sebagai berikut.
1. Informasi yang relevan dan yanng tidak relevan. Informasi dibagi
berdasarkan kepentingannya.
2. Informasi yang berguna dan tidak berguna. Informasi dibagi
berdasarkan nilai kegunaannya.
3. Ketepatan waktu informasi. Informasi dilihat dari tingkat ketepatan
waktunya.
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4. Informasi yang valid dan tidak valid. Informasi agar kepabel untuk
digunakan maka harus valid dan dapat dipercayai.17
g. Kebutuhan Informasi
Informasi dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari
untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Para profesional membutuhkan
informasi untuk menjembatani keterbatasan sistem informasi, untuk
efesiensi, dan membantu organisasi.Sedangkan Wersing dalam Pendit
menjelaskan bahwa kebutuhan informasi didorong oleh keadaan yang
disebut “ a problematic situation”, yang terjadi dalam diri manusia
yanng dirasakan tidak memadai untuk mencapai tujuan tertentu dalam
hidupnya dan menyebabkan dia harus memperoleh masukan dari
sumber-sumber di luar dirinya (external resources).18
Sulistyo-Basuki dalam bukunya pengantar dokumentasi membagi
jenisee kebutuhan umum sumber informasi bagi pengguna terbagi atas
kasus sebagai berikut:
a. Memperoleh jasa kesiagaan informasi untuk jenis pekerjaan dan
bidang yang keterkaitan,
b. Untuk pekerjaan sehari-hari, pengguna memerlukan informasi
faktual khusus menyangkut angka, metode dan disain, dan
c. Dalam

menghadapi

masalah

atau

proyek

baru,

termasuk

penyelesaian penelitian dan penulisan laporannya, memerlukan
17

Widjaja, A. W. (1997). Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, Jakarta : Bina Aksara
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Pendit, Putu Laxman. (1992). “Makna Informasi: Lanjutan dari SebuahPerdebatan,”
dalam Kepustakawanan Indonesia: Potensi danTantangannya, eds. Antonius Bangun dkk. Jakarta:
Kesaint-Blanc.
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penelusuran retrospektif guna mengidentifikasi sumber diterbitkan
dan tidak diterbitkan sebanyak mungkin mengenai subjek tersebut.19
Lebih rinci Crawford dalam Devadoson dan Langam menjelaskan
bahwa kebutuhan informasi tergantung pada:
1. Pekerjaan pengguna informasi
2. Bidang pekerjaannya
3. Ketersediaan sarana dan prasarana
4. Tingkat jabatan atau posisi dalam pekerjaan pengguna
5. Adanya motivasi untuk kebutuhan infromasi
6. Untuk pengambilan keputusan
7. Untuk menggali ide-ide baru
8. Untuk pembenaran suatu hal
9. Untuk kontribusi profesional
10. Untuk landasan penelitian.20

19

Sulistiyo-Basuki. 2004. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Gramedia Pustaka
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BAB II
METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode
deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang
ditunjukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, Pendekatan
ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan
suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau prilaku yang dapat diamati dari
suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu
setting tertentu pula. Semuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh,
komprehensif, dan holistik13.Dengan fokus penelitian yaitu Pemanfaatan
Internet Sebagai Media Akses Informasi Dalam Menunjang Kegiatan Belajar
Siswa SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo.
B. JENIS DAN SUMBER DATA
1. Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:
a. Data Primer
Data primer adalah data berupa teks hasil wawancara dan
diperoleh melalui wawancara dengan informasi yang sedangkan
dijadikan sample dalam penelitian. Data primer termasuk data yang

36

valid (terpercaya) oleh karena itu keyakinan penulis terhadap data
primer dapat seutuhnya digunakan.21
Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang
berkenaan dan langsung berkaitan dengan pokok permasalahan
dalam penelitian ini, yaitu mengenai:
1. Bagaimana pendapat siswa tentang pemanfaatan internet sebagai
media akses informasi dalam menunjang kegiatan belajar siswa?
2. Apa faktor penghambat dalam pemanfaatan internet sebagai
media akses informasi dalam menunjang kegiatan belajar siswa?
3. Apa permasalahan yang dihadapi pada saat mengakses intenet?
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan
sumber data kepada pengumpul data Jadi data sekunder yaitu data
yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, data sekunder
berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati
satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri dan digunakan
sebagai pelengkap tambahan atau pendukung data primer, misalnya
dokumentasi dari sebuah data.
Data sekunder yang di maksud dalam penelitian ini adalah data
yang dari dokumen yang erat kaitannya dengan penelitian ini, antara
lain meliputi :

21

Iskandar.2009.metodologi penelitian kualitatif: aplikasi untuk penelitian pendidikan,
hukum, ekonomi&manajemen, sosial, humaniora, politik, agama dan filsafat. (Jakarta: Gaung
persada press). Hal 118
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1. Data tentang historis SMP Negrei 17 Kabupaten Tebo.
2. Data tentang struktur organisasi SMP Negeri 17 Kabupaten
Tebo.
3. Dan data lainnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat
diperoleh. Sumber dapat berupa orang, tempat dan symbol (huruf, angka,
gambar dll). Sumber data disini diperoleh dari:
1. Sumber data orang yaitu: siswa kelas VIII a dan b,Kepala Sekolah,
Guru Bahasa Inggris, Guru Bahasa Indonesia, dan Guru TIK SMP
Negeri 17 Kabupaten Tebo.
2. Sumber data bersifat materi berupa dokumentasi, profil, visi dan
misi SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo.
C. SUBJEK PENELITIAN
Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru Bahasa
Inggris, Guru Bahasa Indonesia, dan Guru TIK, serta siswa kelas VIII a dan
b SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo. Informan dalam penelitian ini adalah
siswa kelas VIII a dan b yang masuk kategori 10 besar.Karena siswa kelas
VIII a dan b lebih sering diberikan banyak tugas, terlebih lagi jika ada mata
pelajaran yang belum dimengerti membuat siswa mencari referensi-referensi
melalui internet secara mandiri.
Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan
analisis deskriptif, hal ini dikarenakan untuk mempermudah dalam
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melakukan

penelitian

serta

mempermudah

dalam

menganalisisnya.

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut
secara holistik atau utuh.Penulis menggunakan teknik purposive sampling,
Purposive sampling yaitu teknik pengumpulan sumber data dengan
pertimbangan tertentu, m isalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu
tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga
akan memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.
Besar sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi.22
D. METODE PENGUMPULAN DATA
Dalam mengumpulkan

data dalam lokasi

penelitian penulis

menggunakan beberapa metode. Adapun metode yang digunakan berupa:
1. Observasi
Metode observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk
mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam
upaya mengumpulkan data penelitian. Metode ini digunakan untuk
mengamati secara langsung terhadap objek penelitian..Metode observasi
digunakan untuk mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar
penelitian memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan
yang

diteliti.

Observasi

juga

22

peneliti

lakukan

pada

Sugiono.2010. memahami penelitian kualitatif. (Bandung: Alfabeta).hal 53
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saat

wawancaraberlangsung untuk melihat aktivitas, peristiwa dan tingkah
lauk informan saat berinteraksi dengan peneliti.23

2. Wawancara
Metode wawancara digunakan peneliti untuk melakukan studi
pendahuluan di dalam menentukan permasalahan yang harus diteliti, serta
untuk

mengetahui

hal-hal

dari

responden

secara

lebih

mendalam.Pertanyaan diajukan kepada responden didasarkan pada
panduan wawancara yang telah disusun oleh peneliti dan pemilihan
responden didasari bahwa responden merupakan orang yang berkaitan
secara spesifik terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Dalam
penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk mengambil data
tentang cara siswa dalam mengakses informasi, pemanfaatan internet
untuk mata pelajaran, faktor pendukung dan penghambat internal serta
eksternal

dalam

pemanfaatan

internet.24Dalam

hal

ini,

peneliti

menggunakan wawancara terstruktur dari Kepala Sekolah, Guru Bahasa
Inggris, Guru TIK dan Guru Bahasa Indonesiaserta siswa kelas VIII a dan
b yang berjumlah 10 siswa.
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi
verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memproleh informasi.
Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.

23

Djam’an dan Aan Komariah.2010. metodologi penelitian kualitatif. ( Bandung:
Alfabeta). Hal 105
24
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Hal.317
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Hubungan antara penginterview dan yang diinterview bersifat sementara,
yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan komunikasi diakhiri.25

3. Dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi

dan

wawancara

dalam

penelitian

kualitatif.26Penulis

menggunakan metode ini untuk mencari data yang berkenaan dengan
struktur organisasi, visi dan misi serta keadaan ruangan komputer yang
dimanfaatkan oleh siswa dalam mencari informasi.
E. ANALISI DATA
Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara,
catatan lapangan, dan studi dokumentasi., dengan cara mengorganisasikan
data ke dalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melalukan sintesa,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajar, dan membuat kesimpulan seingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain.27
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian,
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan wujud analisis yang
25

Basrowi dan suwandi.2008. memahami penelitian kualitatif. ( Jakarta: Rineka cipta).

Hal 94
26

Sugiyono. 2010. Memahami penelitian kualitatif. ( Bandung: Alfabeta). Hal 240
Sugiyono. 2012. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. (Bandung:
Alfabeta). Hal 244
27
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menajamkan, mengarahkan data yang berkaitan dengan pemanfaatan
internet sebgai media akses informasi dalam menunjang kegiatan belajar
siswa SMP N 17 Kabupaten Tebo.

2. Penyajian Data
Pada tahapan ini disajikan data hasil temuan dilapangan dalam
bentuk teks naratif, yaitu uraian verbal tentang pemanfaatan internet
sebagai media akses informasi dalam menunjang kegiatan belajara siswa
SMP N 17 Kabupaten Tebo. Setelah data berfokus dan dispesifikasikan,
penyajian data berupa laporan dibuat. Tetapi data yang disajikan perlu
direduksi lagi, maka reduksi dapat dilakukan kembali guna mendapatkan
informasi yang lebih sesuai. Setelah itu data disederhanakan dan disusun
secara sistematik tentang hal-hal yang dapat memberi gambaran tentang
konsep, perencanaan, pengelolaan, dan hasil yang telah dicapai.
3. Verifikasi/Penarik Kesimpulan
Verifikasi dan penarik kesimpulan merupakan upaya mencari
makna dari komponen-komponen data yang disajikan dengan mencermati
pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi dan hubungan sebab
akibat. Dalam melakukan penarikan verifikasi dan kesimpulan dilakukan
peninjauan terhadappenyajian data dan catatan di lapangan.
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F. INSTRUMEN PENELITIAN
Instrumen dalam penelitian deskriptif adalah peneliti sendiri atau
human instrument.Peneliti berfungsi, menetapkan fokus penelitian, memilih
informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data menilai
kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas
temuannya.28
Menurut Nasution dalam Sugiyono, peneliti sebagai instrumen
penelitian memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat berinteraksi terhadap segala stimulus
dari lingkungan baik bermakna atau tidak bagi peneliti.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek
keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data secara bersamaan.
3. Tidak ada suatu instrumen yang berupa test atau angket yang dapat
menangkap keseluruhan informasi, kecuali manusia.
4. Suatu informasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami
dengan pengetahuan semata. Akan tetapi, perlu dirasakan, dan diselami
berdasarkan pengetahuan peneliti.
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang sudah
diperoleh.
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan
berdasarkan data yang dikumpulkan.

28

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Hal. 305-306)
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7. Manusia sebagai instrumen, respon-respon yang aneh (menyimpang)
yang justru menjadi perhatian29
Instrumen

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

peneliti.Akan tetapi, untuk mendapatkan data yang lengkap diperlukan
instrumen

lengkap

yaitu

pedoman

wawancara,

dan

pedoman

observasi.Dalam pedoman wawancara juga terdapat kisi-kisi instrumen
yang digunakan saat mengumpulkan data. Kisi-kisi instrumen dalam
wawancara digunakan untuk mengambil data mengenai cara belajar,
lama waktu, materi pelajaran, faktor pendukung dan penghambat
internal serta eksternal dalam memanfaatkan internet. Sementara
pedoman observasi terdapat kisi-kisi instrumen yang digunakan saat
mengumpulkan data, kisi-kisi instrumen dalam observasi digunakan
untuk mengambil data pelaksanaan pemanfaatan internet yang meliputi
cara belajar dengan memanfaatkan internet, lama waktu dalam
memanfaatkan internet.

29

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Hal. 307
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G. KEABSAHAN DATA
Dalam penelitian keabsahan data merupakan salah satu yang
memperkuat tentang penelitian, bisadikatakan juga supaya nantinya hasil
penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan meyakinkan pembaca terhadap
hasil penelitian. Untuk melihat keabsahan data, penulis menggunakan
trianggulasi dan perpanjang penelitian.
1. Trianggulasi
Trianggulasi merupakan cara terbaik untuk melihat keabsahan atau
kepercayaan data penelitian sewaktu pengumpulan data tentang kejadian
dan berhubungan dengan berbagai pandangan dari subyek penelitian,
dengan kata lain dengan trianggulasi penelitian dapat mengkroscek
temuan dengan jalan

membandingkan dengan sumber, metode,

pengamatan, dan teori30
a. Trianggulasi sumber
Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari
data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain.
Penelitian perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran
data dari beragam sumber.
b. Trianggulasi teknik
Trianggulasi teknikadalah penggunaan beragam sumber teknik
pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji

30

Ibid, hal 159
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kredibilitas data dengan trianggulasi teknik yaitu mengecek data
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
c. Trianggulasi waktu
Peneliti

dapat

mengecek

konsistensi,

kedalaman

dan

ketetapan/kebenaran suatu data dengan melakukan trianggulasi waktu.
Menguji kredibitilas data dengan triangulasi waktu dengan cara
mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.
2. Perpanjang penelitian
Perpanjangan penelitian di lakukan jika pada akhir penelitian, masih
ada data yang dianggap belum cukup untuk kesempurnaan hasil
penelitian31.

31

Op.cit. hal 170-171
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BAB III
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo
Sekolah sebagai pendidikan dasar dan menengah, dimana yang
akandatang akan mempunyai peran yang semakin penting khususnya dalam
usaha meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa
mewujudkan manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Berkualitas dan mampu mewujudkan pada jenjang
yang lebih tinggi sehingga mampu membangun dirinya dan tanggungjawab
kepada pembangunan bangsa.
Sekolah sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan tentulah
memiliki sejarah tersendiri sesuai dengan perkembangan sejarah bangsa
Indonesia telah mempunyai keberadaan didalamnya, ikut mencerdaskan
kehidupan dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.Begitu pula
dengan keberadaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo.
Awal berdirinya Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten
Tebo berstatus swasta pada tahun 1967-1968 yang didirikan oleh masyarakat
yang diberi nama sekolah menengah pertama harapan yang berada di desa
teluk rendah yang luasnya mencapai 0,8 Ha, awal mulanya Sekolah
Menengah Pertama Harapan mempunyai 3 kelas. Dalam rangka menuntaskan
program wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan dengan menggunakan
mekanisme partisipasi masyarakat dan dilakukan dengan program Block
Grantyang melibatkan patisipasi masyarakat, sehingga sekolah yang
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dibangun masyarakat mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi dan
bertanggungjawab penuh atas terwujudnya USD dalam belajar mengajar.
Pada tahun 1991 Sekolah Menengah Pertama Harapan diserahkan
kepada pemerintah untuk dinegerikan selanjutnya mengalami perubahan
dengan bergantinya nama menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 17
Kabupaten Tebo dengan pimpinan Bapak Sapri AR, setelah mengalami
perubahan dan perluasan wilayah pada tahun 2005. Sekolah ini sudah
memiliki 7 kelas dengan jumlah tenaga kerja(guru dan pegawai) 13 orang dan
111 orang siswa.
B. Geografis
Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo ini terletak di
Kecamatan Tebo Ilir, tepatnya di Desa Teluk Rendah.
Adapun batas Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo adalah
sebagai berikut :
1. Sebelah barat berbatasan dengan rumah masyarakat
2. Sebelah timur berbatasan dengan rumah masyarakat
3. Sebelah selatan berbatasan dengan lapangan bola kaki karang taruna
4. Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya32

32

Dokumentasi SMP N 17 Kabupaten Tebo, Tahun 2014
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C. Struktur Organisasi SMPNegeri 17 Kabupaten Tebo
Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten
Tebo merupakan komposisi dan beberapa orang yang bekerjasama mengatur
kegiatan proses belajar mengajar didalam suatu lembaga pendidikan. Dimana
terjadilah pembagian tugas dengan bidang dan sub tugas masing – masing
untuk melaksanakan tugasnya demi mencapai tujuan yaitu proses belajar
mengajar dengan baik.
Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten
Tebo mempunyai struktur organisasi yang mengatur tugas dan tanggung
jawab para personal yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, agar lembaga
pendidikan ini dapat berjalan dengan lancer dalam mencapai tujuan
pendidikan.Dibawah ini adalah Struktur Organisasi Sekolah Menengah
Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo.
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 17 KABUPATEN TEBO
KEPALA SEKOLAH
Drs. Suryaman

KOMITE SEKOLAH
Ahyaudin

STAFF TATA
USAHA
WAKIL KEPALA SEKOLAH
Helvin Hudari, S.Pd

LABOR

PUSTAKAWAN

GURU MATA
PELAJARAN

WALI KELAS
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Berdasarkan skema struktur organisasi diatas maka jelaslah bahwa
dalam oganisasi sekolah itu peranan kepala sekolah itu sangatlah penting dan
menentukan dimana kegiatan yang menyangkut sekolah tidak terlepas dari
pengawasan kepala sekolah.
D. Keadaan Guru Dan Siswa SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo
1. Keadaan guru
Program kelas tidak berarti bila tidak direalisasikan suatu kegiatan,
untuk itu peranan guru sangatlah menentukan karena kedudukannya
sebagai pendidik dantara siswa – siswanya.Oleh karena itu guru adalah
orang yang terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar untuk
mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa.Oleh karena itu maju
mundurnya suatu lembaga pendidikan terletak ditangan pendidik.
2. Keberadaan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo
Keberadaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten
Tebo telah membawa kemajuan terutama dalam bidang pendidikan di
Kecamatan Tebo ilir, sehingga siswa – siswi sekolah Menengah Pertama
Negeri 17 Kabupaten Tebo banyak pindahan dari Mts Swasta.33
Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten Tebo
tidak harus tamatan SD saja tetapi juga ada yang tamatan dari MI.

33

Dokumentasi SMP N 17 Kabupaten Tebo, Tahun 2014
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E. Sarana dan Prasarana
Fasilitas sekolah menegah pertama negeri 17 kabupaten tebo ini adalah
yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar,
untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kabupaten
Tebo34.
a. Sarana
No

Jenis Sarana

Jumlah

1

Meja Siswa

26

2

Kursi Siswa

26

3

Meja Guru

1

4

Kursi Guru

1

5

Papan Tulis

1

6

Lemari

1

7

Rak hasil karya peserta didik

1

8

Tempat Sampah

1

9

Jam Dinding

1

10

Kotak kontak

1

11

Papan Pajang

1

12

Meja Siswa

22

13

Kursi Siswa

22

34
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14

Meja Guru

1

15

Kursi Guru

1

16

Papan Tulis

1

17

Lemari

1

18

Rak hasil karya peserta didik

1

19

Tempat Sampah

1

20

Jam Dinding

1

21

Kotak kontak

1

22

Papan Pajang

1

23

Kursi Kerja

0

24

Meja Kerja / sirkulasi

0

25

Lemari

1

26

Kursi Pimpinan

1

27

Meja Pimpinan

1

28

Lemari

2

29

Rak Buku

4

30

Meja Baca

4

31

Kursi Baca

10

32

Meja Siswa

25

33

Kursi Siswa

25

34

Meja Guru

1

35

Kursi Guru

1
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36

Papan Tulis

1

b. Prasarana
No

Jenis Prasarana

Jumlah

1

Basket

1

2

Gudang

1

3

Kamar Mandi/WC Guru Laki-Laki

1

4

Kamar Mandi/WC Guru Perempuan

1

5

Kamar Mandi/WC Siswa Laki-Laki

2

6

Pagar

1

7

Ruang BP/BK

1

8

Ruang Guru

1

9

Ruang Ibadadah

1

10

Ruang Kelas 7. 2

2

11

Ruang Kelas 7.1

2

12

Ruang Kelas 7.3

2

13

Ruang Kelas 8. 2

2

14

Ruang Kelas 8.1

2

15

Ruang Kelas 9. 1

2

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa SMP N 17 Kabupaten
Tebo sudah banyak memiliki Sarana dan Prasarana yang menjadi fasilitas
pendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran.
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F. Internet di SMPN 17 Kabupaten Tebo
Di SMPN 17 Kabupaten Tebo akses internet Wifi memiliki data rate
sebesar 1Mbps sampai 10Mbps. Daya jangkau maksimun yang dapat dicapai
oleh sinyal dari wifi ini adalah 300ft atau 90 meter. Jangkauan maksimum ini
hanya dapat dicapai pada data rate 1Mbps. Jika memaksimalkan data rate
sebesar 10Mbps maka daya jangkaunya hanya sejauh kurang lebih 50 meter.
Pemanfaatan internet bagi siswa hanya dapat diakses ketika jam mata
pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau mata pelajaran lainnya
yang menugaskan para siswanya untuk mencari informasi di internet.
Perangkat

yang

digunakan

siswa

untuk

mengakses

internet

yaitu

menggunakan HP android masing-masing siswa yang diizinkan dibawa
kesekolah oleh guru mata pelajaran atau menggunakan perangkat Komputer
yang telah disediakan oleh sekolah pada ruangan Multimedia, namun dalam
mengakses internet siswa selalu dalam pengawasan para guru. Sedangkan
para guru tidak memiliki batasan untuk menikmati fasilitas internet yang
disediakan oleh sekolah guna menambah dan meningkatkan pengetahuan
serta mencari referensi bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa.
Pemanfaatan fasilitas internet di SMPN 17 Kabupaten Tebo dapat digunakan
guru di dalam ataupun diluar jam sekolah, sedangkan bagi siswa hanya pada
saat jam mata pelajaran memerlukan akses internet.
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Berikut beberapa manfaat internet bagi guru maupun siswa :
Manfaat Internet Bagi Guru
1. Menambah dan meningkatkan pengetahuan
2. Sharing ilmu, cerita dan pengalam kepada rekan-rekan guru yang lain
yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri
3. Bekerjasama dengan guru-guru lain
4. Segala ide atau hasil karya bisa langsung di publikasikan dengan cepat
5. Dengan memiliki situs atau blog bisa mengasah kemampuan menulis agar
lebih baik lagi
6. Membuat forum konsultasi dengan teman sejawat
7. Mendapatkan informasi dengan cepat
8. Bisa memilih dan mendapatkan bahan ajar
9. Menjalin tali silaturahmi dengan guru-guru lain melewati jejaring sosial,
contoh facebook, twitter, yahoo massenger ataupun email.
10. Mudah

mendapatkan

informasi-informasi

penting

seputar

dunia

pendidikan.
Manfaat Internet Bagi Siswa
1. Membantu meningkatkan komunikasi siswa terhadap siswa lainnya
2. Memudahan mendapatkan bahan pelajaran
3. Bisa konsultasi langsung dengan gurunya, baik melewati jejaring sosial
seperti Facebook, Twitter, Yahoo Masenger dan email ataupun melalui
website gurunya.
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan

Internet

Sebagai

Media

Akses

Informasi

Dalam

Menunjang Kegiatan Belajar Siswa SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo, yang
beralamat di Jln. Teluk Rendah Pasar RT. 01 RW.01 Kecamatan Kec. Tebo
Ilir, Kabupaten Kab. Tebo, Provinsi Prov. Jambi, kode pos 37572.Salah satu
pertimbangan pemilihan lokasi adalah Siswa di SMP Negeri 17 Kabupaten
Tebo ini mayoritas sudah menggunakan jaringan internet, sehingga siswa
dimudahkan dalam mencari informasi atau referensi untuk menyelesaikan
tugas-tugas, yang menuntut siswa untuk aktif di dalam mencari sumber
belajar secara mandiri. SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo adalahsalah satu
Sekolah Menengah Pertama yang banyak diminati oleh anak-anak yang ada
dibeberapa desa di Kecamatan Tebo Ilir. SMP Negeri 17 ini merupakan salah
satu sekolah yang terkenal dan sudah banyak menghasilkan siswa/siswi yang
terbaik . Berdasarkan hasil obsrvasi awal menjadikan penulis tertarik untuk
meneliti pemanfaatan internet dalam menunjang kegiatan belajar siswa pada
sekolah tersebut.
1. Bagaimana pemanfaatan internet di SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo
Sebelum adanya internet Pemanfaatan internet di SMP Negeri 17
Kabupaten Tebo kepala sekolah dan semua guru merasa sangat sulit dalam
mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Internet juga merupakan sebuah
layanan yang memudahkan dalam mencari suatu bahan yang mungkin sulit

56

dicari berbagi literature. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh pada
dunia pendidikan sebagai sebuh sumber informasi yang hampir tak terbatas,
maka jaringan internet memenuhi kapasitas dijadikan sebagai salah satu
sumber pembelajaran dalam dunia pendidikan. Melihat perkembangan
fenomena ini akan sangat tertinggal dunia pendidikan, jika tidak bisa
memanfaatkan teknologi internet. Walaupun belum akan menyelenggarakan
pengajaran maupun pendidikan berbasisi internet, setidaknya guru mampu dan
menganjurkan pemanfaatan internet sebagai salah satu sumber pembelajaran
maupun bahan pengajaran.
Pada awalnya internet masuk ke SMP N 17 Kabupaten Tebo pada tahun
2009 dan itu pun masih menggunakan media ceria yang dimana jaringan nya
masih sangat tidak memungkinkan untuk dijadikan bahan pembelajaran untuk
siswa. Pada tahun 2011 jaringan telkomsel mulai masuk di SMP N17
Kabupaten Tebo dan pada saat tahun ini guru-guru mulai memanfaatkan
internet dan mulai menerapkan pembelajaran menggunakan internet walaupun
hanya beberapa guru yang sering menggunakan internet, semenjak saat itu dan
sampai sekarang internet mulai dimanfaatkan oleh guru dan siswa.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah satu guru mata
pembelajaran yang sering memanfaatkan internet. Menurut ibu Rini Lestari
guru bahasa Indonesia mengatakan bahwa:
“ internet sengat membantu dalam mempermudah mendapatkan informasiinformasi penting seputar dunia pendidikan”
Sedangkan meurut pak Darmawangsa selaku guru TIK mengatakan
bahwa:
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“ internet sangat membantunya dalam mencari informasi seputar mata
pembelajaran yang akan di ajarkan kepada siswa dan juga dapat menjalin
kerjasama dengan guru-guru lain melalui jaringan internet”
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kedua guru tersebut penulis
dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan internet di SMP N 17 Kabupaten
Tebo memberikan begitu banyak kemudahan bagi semua guru baik itu untuk
mendapatkan informasi penting seputar dunia pendidikan, dan untuk menjalin
silaturahmi dengan guru-guru sekolah lain.
2.

Bagaimana pemanfaatan internet sebagai media akses informasi dalam
menunjang kegiatan belajar siswa SMP N 17 Kabupaten Tebo
Pemanfaatan internet sebagai media akses informasi dalam menunjang
kegiatan belajar siswa SMP N17 Kabupaten Tebo oleh siswa di kelas VIII a
dan b yang termasuk kedalam 10 sudah memenuhi beberapa kriteria dari ICT
literacy. Beberapa kriteria ICT literacy tersebut terbagi menjadi tiga dimensi,
yang pertama yaitu dimensi pengetahuan dasar.Pada dimensi yang pertama
berdasarkan hasil wawancara, siswa di sekolah ini sudah tidak asing dengan
komputer, laptop, smartphone, dan internet. Hal ini karena dalam
pembelajarannya,

siswa

sudah

memiliki

dan

memanfaatkan

keempatnya.Terlebih lagi, siswa juga sudah diajarkan lebih mendalam
mengenai teori teknologi informasi dan komunikasi ketika siswa masih duduk
di kelas VIII.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh siswa yang saya
wawancarai mengenai bagaimana mereka browsing, searching, searching dan
consulting. Menurut Aura Natasya siswa kelas VIII a mengatakan:
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“Paling lama 30 menit sampai 2 jam, selama mata pelajaran yang
diberikan oleh guru, memulai mengakses internet ketika mendapat tugas dari
guru untuk mencari jawaban dari internet. Kendala yang sering dihadapi
menggunakan komputer sekolah jaringannya lemot, terkadang juga bahasanya
yang susah dimengerti. Mata pelajaran yang sering di cari biasanya bahasa
Indonesia, mencari artikel – artikel, pantun dan juga puisi.Disekolah kita
menggunakan komputer sekolah, karena tidak diperbolehkan membawa
Handphone, disekolah kita diawasi oleh guru dalam mengakses informasi dan
waktunyajuga dibatasi oleh guru.Informasi tersebut tentunya sangat membantu
kita dalam mengerjakan tugas dari guru.Setelah informasi didapatkan biasanya
di buat makalah atau tulis tangan, dikirim melalui email.Sangat membantu
kami sebagai pelajar dalam mendapatkan informasi selain dari buku. “35

Menurut Bayu Murti Wijaya siswa kelas VIII bia mengatakan :
“Hampir setiap hari menggunakan internet, atau hampir 24 jam dengan
internet, disekolah ketika di perintahkan oleh guru untuk menggunakan
internet untuk mencari informasi. Kendala yang dihadapi masalah jaringan,
disekolah paling lama menggunakan internet 10 menit sampai1 jam selama
mata pelajaran berlangsung, mata pelajaran yang sering di akses yaitu bahasa
Indonesia. Sarana yang digunakan dalam mengakses internet menggunakan
komputer sekolah, karena kita tidak diperbolehkan membawa
Handphone.Informasi yang sering di akses biasanya artikel – artikel.Masalah
yang sering dihadapi dalam menggunakan internet terganggu dengan iklan,
masalah jaringan dan terkadang terlalu banyak pilihan jawaban sehingga
membingungkan.Dengan adanya internet sangat berguna bagi kami pelajar
dalam membantu menyelesaikan tugas dari guru. Setelah menemukan
informasi tersebut biasanya kita ringkas dibuku, di download atau di copy –
paste dan juga dikirim melalui e-mail, sesuai dengan apa yang diperintahkan
oleh guru. Informasi yang kami dapatkan sangat membantu dalam
menyelesaikan tugas dari guru, karena internet sangat praktis.”36
Dari wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa
mereka menggunakan internet paling lama 2 jam ketika mereka mendapat
tugas dari guru, sekolah telah menyediakan fasilitas berupa komputer yang
dapat digunakan oleh siswa dalam mengakses informasi, adapun yang menjadi
kendala dalam mengakses adalah kelemahan dari jaringan, iklan dan bahasa
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yang kurang dimengerti. Dengan adanya fasilitas komputer dan jaringan
memudahkan siswa dalam mengakses informasi untuk menambah wawasan
mereka selain didapat dari buku.

Hal ini juga disampaikan oleh Dian Elda Putri siswa kelas VIII
amengatakan bahwa:
“ Menggunakan internet dalam waktu sehari kira – kira hampir setiap
menit dan jam menggunakan internet. Disekolah menggunakan internet ketika
mendapat tugas dari guru untuk mencari tugas dengan menggunakan internet
dengan waktu yang telah ditetapkan oleh guru.Kendala yang sering dihadapi
masalah jaringan, lampu yang mendadak mati.Mata pelajaran yang sering di
cari adalah bahasa Indonesia, bahasa inggris dan juga TIK. Sarana yang
digunakan mengakses informasi komputer yang disediakan oleh sekolah,
Informasi yang dicari sesuai dengan keinginan, dengan adanya internet sangat
membantu kami dalam mencari informasi yang diberikan guru. Internet sangat
berguna untuk kami terutama dalam belajar karena sangat praktis untuk
mencari sumber lain selain buku. Setelah informasi tersebut ditemukan guru
biasanya ditulis tangan, dan di kirim melalui email, informasi yang di dapat
sangat membantu tugas sekolah. Menentukan sumber yang benar ketika
informasi yang kita cari benar”37

Ahsanul Hikam siswa kelas VIII b juga mengatakan bahwa:
“Waktu yang digunakan untuk mengakses internet 30 sampai menit
sampai 1 jam, disekolah waktu penggunaannya dibatasi dan diawasi oleh guru.
memulai mengakses internet ketika diberikan tugas oleh guru. Kendala dalam
mengakses internet menggunakan komputer yaitu lampu yang tiba – tiba
padam, sehingga jaringan pun ikut mati.Mata pelajaran yang sering dicari
mata pelajaran bahasa Indonesia, mencari puisi – puisi atau pantun atau juga
artikel.Sarana yang sering digunakan komputer dan smartphone.Informasi
yang di cari terkadang sesuai kebutuhan terkadang tidak.Setelah informasi
yang di cari tersebut didapat biasanya di catat dibuku atau dikirim melalui
email ”38
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Dari wawancara dengan kedua siswa diatas maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa siswa menggunakan fasilitas sekolah untuk mengakses
informasi dikarenakan mereka tidak di izinkan untuk membawa handphone
atau smartphone. Kendala yang di hadapi hampir sama dengan wawancara
sebelumnya yaitu masalah jaringan dan lampu. Paling lama dalam mengakses
informasi atau menggunakan internet 1 atau 2 jam, mereka menggunakan
internet tetap dibawah pengawasan guru, hasil akhir dari informasi yang
didapat dituangkan kedalam tulisan tangan atau dikirim melalui email kepada
guru yang bersangkutan.

Penulis juga mewawancarai Lailatul Munawwarah siswi kelas VIII a
mengatakan:
“Memulai menggunakan internet disekolah untuk mencari tugas yang
diberikan oleh guru.Kendala atau masalah yang sering dihadapi biasanya
jaringannya sering lambat, listrik yang kadang – kadang padam, keterbatasan
waktu, dan juga terkadang yang dicari tidak ketemu. Materi yang dicari mata
pelajaran bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, TIK dan mata pelajaran yang lain.
Sarana yang digunakan untuk mengakses internet kalau disekolah
menggunakan komputer sekolah.Menggunakan internet agar mudah
berkomunikasi dan memudahkan mencari jawaban dari internet.biasanya mata
pelajaran yang dicari tergantung tugas apa yang guru berikan, dengan adanya
internet sangat berguna bagi kami, karena kami sangat terbantu tugas dari
sekolah. Setelah informasi kita dapat langkah selanjutnya biasanya di salin
dibuku, atau di kirim melalui email ke guru.”39

Hal yang sama di ungkapkan oleh Andika Rahman siswa kelas VIII b
juga mengataka bahwa:
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“Waktu mengggunakan internet disekolahpaling lama 30 menit sampai
1 jam. Kendala dalam menggunakan internet masalah jaringan yang terkadang
lambat, sarana yang kita gunakan komputer yang disediakan oleh pihak
sekolah, mata pelajaran yang sering dicari Bahasa Indonesia, disekolah hanya
mengakses informasi yang di berikan oleh guru. Informasi yang didapat sesuai
dengan keinginan, dan dengan adanya internet sebangai media infomasi bagi
kami sangat terbantu dalam mencari informasi yang diberikan guru untuk
kami.Informasi yang didapat tadi biasanya ditulis tangan, dibuat makalah atau
langsung di print.Selain itu juga kita harus mencantumkan situs atau alamat
yang telah kita akses tadi.Biasanya materi yang dicari berupa teks ataupun
gambar.40

Pada wawancara di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa siswa menggunakan internet ketika mendapat tugas dari guru bidang
study.

Informasi yang di akses yaitu pelajaran bahasa Indonesia untuk

mencari artikel dan pantun. Siswa sangat terbantu dengan adanya fasilitas
komputer yang disediakan oleh pihak sekolah, sehingga dapat membantu
siswa dalam menyelesaikan tugas dari guru. Hasil dari informasi yang didapat
dituangkan kedalam tulis tanggan, di print dan langsung di kirim melalui
email. Adapun materi yang dicari berupa teks dan gambar.
Hal sama juga diungkapkan oleh Susan Anggraini siswa kelas VIII a
mengatakan bahwa :
“Paling lama mengakses internet 20 menit sampai 1 jam, karena waktu
yang dibatasi oleh guru, dan juga diawasi oleh guru ketika mengakses
internet.Materi yang sering di cari adalah bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
dan TIK.Kendala yang sering dihadapi adalah jaringan yang lambat dan lampu
sering padam.Sarana yang digunakan adalah computer, Informasi yang
didapat sesuai dengan kebutuhan, informasinya berupa teks dan gambar saja.
Setelah informasi tersebut kita dapat langkah selanjutnya mencatat dibuku
atau di kirim melalui email ke guru, atau di buat makalah. Informasi yang
didapat sangat membantu kami dalam mengerjakan tugas sekolah.”
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Hal yang sama disampaikan oleh Riri Qomari siswa kelas VIII b
mengatakan bahwa :
“Paling lama menggunakan internet 1 jam, sering mengakses internet
di sekolah dikarenakan tugas dari guru,kendala yang sering dihadapi jaringan
yang kadang lambat dan listrik mati. Mata pelajaran yang sering dicari Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris sama TIK, sarana yang digunakan untuk mengakses
informasi komputer yang disediakan oleh sekolah.Infomasi yang di cari
biasanya pantun, artikel, dan sebuah percakapan dalam mata pelajaran bahasa
inggris.Dengan adanya internet kita sangat terbantu dalam mengakses
informasi yang kita butuhkan. Hasil dari infomasi yang didapatkan tadi kita
tuangkan kedalam bentuk makalah, tulis tangan atau dikirim melalui email.”41
Dari wawancara di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa
siswa menggunakan internet 20 menit sampai 1 jam, dan dibawah pengawasan
guru yang bersangkutan. Kendala yang dihadapi masing – masing siswa
hampir sama yaitu masalah jaringan dan lampu yang tiba – tiba padam,
sehingga koneksi wifi terputus. Menurut mereka dengan adanya internet
disekolah sangat membantu mereka mengakses informasi dan menambah
wawasan bagi siswa.
Penulis juga mewawancarai Windi Oktavia siswa kelas VIII a juga
menambahkan bahwa:

“Paling lama menggunakan internet 1 jam, memulai membuka internet
ketika mendapat tugas dari guru, mengakses internet sering kita lakukan di
sekolah, kendala yang dihadapi pada saat mengakses internet jaringan yang
sering lambat, bahasa yang kadang sulit di pahami.Mata pelajaran yang sering
dicari Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan TIK.Sarana yang sering
digunakan komputer yang disediakan oleh pihak sekolah.Informasi yang
dicari sesuai dengan yang kita butuhkan, Menggunakan internet selain untuk
mencari tugas dari guru, biasanya untuk menjalin komunikasi melalui
facebook, twitter, instagram dan email.Jenis informasi yang dicari pantun,
41
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puisi, artikel dan gambar.Dengan adanya internet sangat berguna bagi kami
untuk mencari tugas dan untuk menambah wawasan selain dari buku.Setelah
informasi tersebut didapat langkah selanjutnya adalah menyalin kedalam buku
catatan, atau di kirim melalui email ke guru yang bersangkutan.Informasi yang
didapat sangat membantu tugas kami dalam dalam belajar.”42

Ika Selvia Nika siswi kelas VIII b juga menambahkan bahwa :
“ Menggunakan internet paling lama 2 jam, ketika mengerjakan tugas
dari guru yang bersangkutan dan mendapat pengawasan dari guru. Informasi
yang dicari berupa teks dan gambar seperti sebuah artikel dan berita.Sarana
yang kita gunakan adalah komputer, kendala yang sering dihadapi tiba – tiba
komputer error dan jaringan yang lambat.Dengan adanya computer disekolah
dapat membantu kita dalam menyelesaikan tugas dari guru. Setelah informasi
yang dicari tersebut sudah ketemu langkah selanjutkan mengirimkan melalui
email kepada guru yang bersangkutan.”

Dari hasil wawancara diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa
siswa menggunakan internet untuk mencari tugas yang diberikan oleh guru
yang bersangkutan, dan tetap dibawah pengawas guru tersebut. Adapun
kendalanya setiap siswa hampir sama yaitu masalah jaringan yang lambat.
Sedangkan infomasi yang telah diakses di kirim melalui email kepada guru
tersebut.
Pada dimensi pengetahuan dasar, siswa sudah tidak asing dengan
komputer, laptop, smartphone dan internet, dapat mengidentifikasi TIK,
terbiasa dalam memanfaatkan komputer, laptop, smartphone dan internet
dalam sehari-hari, mengetahui dasar-dasar menggunakan aplikasi dan fiturnya,
dan mengetahui etika dalam memanfaatkan internet.
Dari wawancara dan pengamatan penulis dilapangan diketahui bahwa
di SMP Negeri 7 Kabupaten Tebo siswa sudah memanfaatkan internet sebagai
42
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media pencarian informasi mereka dalam belajar.Hal ini juga sangat
membantu mereka dalam mengakses informasi, Berdasarkan hasil penelitian,
lama siswa dalam memanfaatkan internet yaitu antara 10 menitsampai 2jam.
Namun, siswa lebih sering memanfaatkan internet selama 30 menit dan waktu
tersebut belum konsisten. Karena, waktu siswa dalam memanfaatkan internet
terbatasi oleh jam sekolah yang sudah penuh dengan jadwal proses
pembelajaran.
Selain wawancara dengan siswa penulis juga mewawancarai guru yang
bersangkutan, mengenai bagaimana siswa dapat memanfaatkan internet
dengan baik tanpa disalahgunakan.Adapun guru tersebut adalah guru bahasa
Indonesia, guru bahasa inggris dan guru TIK.

Menurut ibu Rini Lestari guru bahasa Indonesia mengatakan bahwa:
“Siswa aktif dalam mengakses internet untuk mencari informasi,
mencari tugas yang diberikan guru.Karena sekarang zaman canggih serba
internet, smartphone, laptop dan computer, jadi menurut pandangan saya
mereka sudah pintar dalam mengakses internet.Mungkin hanya beberapa
pertanyaan yang mereka tanyakan jika mereka tidak paham.Dengan adanya
internet siswa sangat terbantu dalam mencari informasi selain mereka merujuk
dari buku.Saya mengajar selalu memanfaatkan sarana dan fasilitas sekolah
contohnya internet.Saya menyuruh anak – anak untuk mencari artikel – artikel
atau berita – berita terkini, pantun dan puisi lalu mereka tuangkan kedalam
karya tulis, tulisan tangan, makalah dan terkadang langsung dikirim melalui
email.Guna untuk melatih mereka agar mengerti bahwa internet tidak hanya
untuk main game, main facebook, danmain instagram.Tetapi juga bisa
dijadikan sebagai media informasi dan media akses sebagai penunjang belajar
mereka.”43
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Adapun menurut bapak Amin Huradi guru Bahasa Inggris juga
mengatakan bahwa:
“Siswa harus dilatih dalam memanfaatkan internet sebagai media
belajar sekaligus untuk menambah pengetahuan mereka yang tidak hanya
berpatok kepada buku saja. Dimata pelajaran saya, saya sering menyuruh
mereka untuk selalu menggunakan internet terutama dalam translate inggris –
Indonesia dengan menggunakan internet. Menurut saya ini sangat membantu
anak – anak, atau terkadang saya buat kelompok berdiskusi dengan
menggunakan bahasa inggris dengan mencari tema di internet. Di akhir
diskusi saya akan mengoreksi apa – apa saja yang kurang dan yang salah dari
materi yang mereka dapatkan dari internet tadi. Tujuan saya melatih anak –
anak agar aktif terutama di mata pelajaran saya bahasa inggris.Dengan adanya
fasilitas sekolah kami para guru dan anak – anak sangat terbantu dalam
mencari tambahan informasi.”44

Adapun guru TIK Bapak Darmawangsa juga mengatakan bahwa:
“Disetiap mata pelajaran saya selalu menggunakan komputer,
mengenalkan kepada mereka fitur – fitur dan fungsi apa saja yang terdapat
didalam komputer itu yang terpenting.Apalagi sekarang anak – anak sudah
tidak awam lagi mengenai komputer, smartphone, dan laptop.Mungkin lebih
faham mereka daripada saya, tetapi tetap saya awasi agar mereka tidak
mengakses yang diluar mata pelajaran yang diberikan guru masing – masing
bidang studi.”45
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3. Apa upaya dan kendala dalam pemanfaatan internet sebagai media akses
informasi dalam menunjang kegiatan belajar siswa SMP N 17 Kabupaten
Tebo
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi siswa sudah mengetahui cara
mengakses informasi melalui internet menggunakan fitur-fitur yang ada pada
komputer, laptop, smartphone, dan internet. Misalnya yaitu siswa sudah
memahami cara browsing, meng-copy dan penyimpanan. Sementara itu, siswa
juga sudah memahami cara menggunakan fitur dari smartphone, yaitu untuk
message dan telepon. Siswa di sekolah ini juga sudah mengetahui kegunaan dari
fitur yang ada di internet yaitu untuk mengirim pesan instan atau chating, e-mail,
dan menjelajah website.
Berdasarkan wawancara siswa kendala yang sering dihadapi oleh
siswa dalam mengakses informasi adalah jaringan masalah dan lampu sering
padam. Siswa juga mengkaji materi pelajaran yang ada di internet. Hal ini
karena siswa belum terbiasa, dan saat proses pembelajarannya juga jarang
memanfaatkan internet. Berdasarkan wawancara juga, saat pembelajaran yang
memanfaatkan internet tergantung dari metode yang diberikan oleh guru.
Waktu yang digunakan saat pembelajaran yang memanfaatkan internet juga
belum dapat efektif. Hal ini karena waktu yang dibutuhkan saat mengakses
internet juga dibatasi oleh guru. Oleh karena itu, guru lebih banyak
memberikan materinya langsung, daripada siswa diminta untuk mencari
materi pelajarannya dari internet.
Berdasarkan hasil observasi saya, mayoritas siswa di sekolah ini belum
memiliki kemauan yang tinggi atau minat dari dalam diri siswa untuk belajar
dengan memanfaatkan internet. Oleh karena itu, siswa harus di dorong untuk
memanfaatkan internet sebagai fasilitas pendukung belajar. Sementara itu,

67

berdasarkan hasil wawancara lama siswa dalam memanfaatkan internet yaitu
antara 10 menit sampai 2 jam, namun lama waktu siswa dalam memanfaatkan
internet tersebut tidak pasti.
Siswa di sekolah ini juga sudah memahami konsekuensi dalam
memperoleh dan menggunakan teknologi. Konsekuensi dalam menggunaan
teknologi menurut salah satu siswa yaitu harus mencantumkan alamat situs
yang diambilnya dari internet, ketika memanfaatkan internet pengetahuannya
juga bertambah, namun dalam memanfaatkan internet membutuhkan waktu
yang lama.
Dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar baik secara
kelompok maupun individu, sudah dapat bertanggung jawab dalam
memanfaatkan internet, kesulitan dalam bersikap kritis dan reflektif ketika
mengkaji materi pelajaran yang ada di internet, belum memiliki kemauan atau
minat dari dalam diri siswa untuk belajar dengan memanfaatkan internet,
sudah memahami konsekuensi dalam memperoleh dan menggunakan
teknologi, belum kritis mengenai efek dari adanya teknologi (membuat
perhatian siswa terbagi, membuat siswa tidak dapat mengingat banyak hal,
tidak bisa konsenterasi, kencanduan dengan internet, dan acuh dengan
lingkungan).46Selain itu, sekolah juga tidak memberikan waktu khusus siswa
untuk memanfaatkan internet. Padahal jika ada waktu khusus yang disediakan
pihak sekolah dan saat pembelajaran diintegrasikan dengan internet, siswa
dapat dilatih untuk belajar dengan memanfaatkan internet secara efektif.
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Jika pihak sekolah sudah menyediakan waktu khusus, dan mengajak
siswa untuk aktif dalam memanfaatkan internet. Hal ini akan memudahkan
guru dalam mengajar, karena jika siswa mencari sendiri informasinya maka
otomatis siswa sudah belajar berfikir kritis. Mencari kebenaran dari suatu
informasi, dan mencari relevansi informasi yang didapatnya dengan informasi
yang disampaikan guru. Sehingga, siswa dapat menambah pengetahuan yang
sudah didapatnya dengan pengetahuan yang baru dan informasi yang didapat
siswa sendiri akan lebih lama diingatnya. Selain itu, ketika guru meminta
siswa belajar dengan memanfaatkan internet saat proses pembelajarannya.
Hendaknya guru harus memiliki tujuan, dan metode yang jelas. Tujuan dan
metode diperlukan supaya proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif
dan materi dapat tersampaikan semua kepada siswa.
Berdasarkan hasil wawancara mata pelajaran yang dicari siswa yaitu
Bahasa Indonesia, Bahasa inggris, dan TIK. Melalui internet siswa dapat
mencari berbagai mata pelajaran yang sesuai dengan yang diajarkan guru,
menambah pengetahuan yang masih kurang dari buku, siswa juga dapat
mencari materi yang lebih mudah dipelajari ketika saat proses pembelajaran
siswa belum mengerti dengan yang diajarkan oleh guru. Hal ini karena,
internet mempunyai berbagai kemudahan penyampaian seperti adanya video,
gambar, grafik, dan teks yang mudah diakses sehingga memudahkan siswa
untuk belajar. Akan tetapi, dari hasil wawancara, siswa di sekolah ini hanya
dapat mengakses gambar dan teks saat di sekolah.Siswa dapat mengakses teks,
gambar, grafik, video yang ada di internet untuk belajar.Namun, di sekolah ini

69

dapat disimpulkan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar bagi siswa
masih belum optimal.Sehingga untuk dapat memanfaatkan internet sebagai
sumber belajar bagi siswa masih harus ada dorongan dari guru.
Adanya tugas dari guru juga membuat siswa memiliki motivasi dalam
memanfaatkan internet untuk belajar.Berdasarkan hasil penelitian beberapa
siswa ingin memanfaatkan internet hanya karena ada tugas, sehingga beberapa
siswa disini masih harus ada dorongan dari guru untuk belajar dengan
memanfaatkan internet.Oleh karena itu, perlu ada kerjasama yang bagus antara
guru dan siswa supaya siswa dapat lebih efektif dalam memanfaatkan internet.
c. Faktor Penghambat dan pendukung dalam mengakses internet
meliputi:
a. Faktor penghambat
1. Kurangnya kemauan dari diri siswa disebabkan oleh koneksi
internet yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan. Lambannya
koneksi membuat internet tidak terpakai dan kurang maksimal
dalam pemanfaatan internet.
2. Kesulitan untuk berkonsenterasi hal ini karena terlalu banyak iklan
yang muncul pada saat siswa mengakses internet.Sehingga siswa
menjadi tidak konsenterasi untuk belajar dan terganggu dengan
adanya iklan – iklan tersebut.
3. Masalah jaringanyang dialami oleh seorang siswa yaitu masalah
yang jaringan yang sering lambanbersumber dari pihak penyedia
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layanan atau server, sehingga siswa dan pihak sekolah hanya dapat
menunggu sampai jaringan internet kembali lancar.
4. Masalah listrik yang tiba – tiba padam, sehingga menganggu
aktivitas siswa dalam mengakses informasi.
5. Keterbatasan sumber informasi dalam bahasa indonesia, guru
kurang memotivasi siswa untuk menggunakan internet, dan akses
internet yang masih tergolong mahal.
6. Ketidaktahuan

atau

kurangnya

kesadaran

akan

kebutuhan

internet.Seiring perkembangan zaman maka semakin canggih pula
teknologi

yang

berkembang,

di

dunia

pendidikan

sangat

dibutuhkan teknologi tersebut khususnya untuk para siswa agar
mereka dapat menggunakan internet sebagai kebutuhan dalam
proses belajar.
b. Faktor pendukung
1. Adanya fasilitas yang disediakan oleh sekolah, dengan adanya fasilitas
dari pihak sekolah maka siswa dapat mengakses informasi, tentunya
sangat memudahkan siswa dalam mengakses informasi dalam proses
belajar siswa.
2. Adanya tugas dari guru dapat melatih siswa menggunakan internet
agar lebih instan dan guna untuk menambah wawasan siswa selain
yang didapat dari buku.
3. Upaya guru mendorong siswa agar dapat lebih efektif dalam
menggunakan internet sebagai media akses informasi. Tugas guru
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memberikan pengetahuan yang baru kepada para siswa dan
memotivasi siswa agar dapat menggunakan internet untuk mengakses
informasi dalam kehidupan sehari hari, baik disekolah dan dirumah.
4. Internet menawarkan berkomunikasi secara elektronik yang relatif
mudah dan murah. Internet juga memberikan kemungkinan dan
kemudahan untuk mencari dan mengakses berbagai macam informasi
khususnya

pemanfaatan

informasi.Kebutuhan

akan

internet

sebagai

informasi

juga

media

sangat

akses

mendorong

berkembangnya internet di indonesia karena memang begitu
mudahnya mendapatkan informasi melalui internet.
5. Internet menyediakan informasi dan materi pembelajaran yang up to
date, dapat memperluas wawasan, internet lebih efisien dibandingkan
dengan media lainnya, waktu lebih hemat, internet sebagai sarana
berdiskusi, belajar lebih fleksibel dan mandiri, dan juga dapat
membantu dalam menyelesaikan tugas sekolah.
6. Memudahkan bagi dunia pendidikankeberadaan internet telah merubah
gaya belajar siswa yang dulunya bersifat konvensional menuju kearah
yang lebih efektif dan praktis. Internet telah menjadi sumber belajar
alternatif dengan materi pelajaran yang bisa dibilang tidak terbatas.
Internet memiliki berbagai kelebihan dibandingkan sumber belajar
seperti buku, majalah dan lain – lain.Karenamelalui internet siswa bisa
mencari materi pelajaran dari berbagai sumber sehingga pengetahuan
siswa akan lebih kaya akan pengetahuan. Internet juga bisa diakses
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dimana pun sehingga memiliki sifat praktis,cukup dengan mengetik
materi pelajaran yang di cari maka semua materi yang dicari serta yang
terkait dengan akan muncul dalam hitungan detik sehingga semakin
memudahkan siswa untuk belajar

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan (1) agar siswa lebih giat
dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar yang dapat menunjang hasil
belajar secara optimal, (2) diharapkan guru lebih memotivasi siswa dalam
meningkatkan frekuensi pemanfaatan internet bagi siswa dengan cara menugaskan
siswa mencari sumber-sumber di internet, memberikan tugas melalui internet
dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa.Sangat banyak sekali manfaat dari
internet, walaupun juga tidak terlepas dari faktor penghambat.Meskipun demikian
yang diberikan internet sangat besar dibidang pendidikan, karenapada zaman
modern saat ini informasi sangatlah penting, guna menambah pengetahuan kita.
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BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1.

Pemanfaatan internet di SMP N 17 Kabupaten Tebo
memberikan begiu banyak keudahan bagi seua guru
baik itu untuk mendapatkan informasi penting
seputar dunia pendidikan, dan untuk menjalin
silaturahmi

dengan

Sedangkan

bagi

guru-guru
siswa

sekolah

memudahkan

lain.
untuk

mendapatkan bahan pelajaran dan membantu dalam
meningkatkan komunikasi siswa terhadap siswa
lainnya.
2. Siswa menggunakan internet untuk mencari tugas
yang diberikan oleh guru yang bersangkutan, dan
tetap

dibawah

pengawasan

guru.

Siswa

menggunakan internet sekitar 20 menit sampai 1 jam
dan memudahkan siswa untuk mencari informasi yng
mereka inginkan.
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3. Kendala yang dihadapi yaitu sering mati lampu,
kelemahan jaringan untuk mengakses informasi,
pemahaman siswa yang masih kurang mengerti
tentang internet dan banyak bahasa yang kurang
dimengerti oleh siswa.

B. SARAN
a. Sekolah hendaknya dapat menambah komputeragar
semua siswa di SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo dapat
mengakses internet.
b. Sekolah hendaknya dapat melakukan pelatihan bagi
siswa tentang pemanfaatan internet sebagai sumber
belajar.
c. Guru dapat memberikan dorongan atau motivasi siswa
dalam memanfaatkan internet dengan cara memberikan
tugas dan meminta siswa untuk membaca materi
pelajaran melalui internet.
d. Siswa hendaknya dapat menggunakan fasilitas yang
dimiliki sendiri.
e. Siswa hendaknya ketika menggunakan fasilitas dari
sekolah harus benar-benar memanfaatkannya untuk
belajar atau mengembangkan diri, supaya akses internet
di sekolah menjadi lancar.
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C. PENUTUP
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang
teleh menganugerahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga
penulis dapat menyelsaikan sikripsi ini walau dalam bentuk yang sederhana.
Penulis menyadari bahwa sikripsi ini belum sempurna dengan baik
dari segi pengaturannya maupun dari segi bahasanya. Dalam hal ini penulis
selalu berlapang dada dan senang hati menerima tegur spa dan kritiknya yang
bersifat membangun demi kesempurnaan siksipsi ini. Dalam hal ini penulis
juga mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah berpartisipasi
membimbing dan membantu penyelsaian sikripsi ini.
Jika terdapat kejanggalan dan kesalahan terlebih dahulu penulis
mohon maaf yang sedalam-dalamnya, akhir kata penulis mendoakan semoga
kita selalu dilindungi oleh Allah SWT, Amin Ya Rabbal’alamin.
Wassalam
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Tahun
Tamat
2007
2010
2013
2018

Intrumen Pengumpulan Data
A. Frekuensi Pengguna/Browser
1. Berapa Jam Menggunakan Internet dalam sehari ?
2. Jam berapa mulai membuka internet ?
3. Dimana saja mengakses internet ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menggunakan internet ?
B. Searching/pencarian
1. materi apa saja yang sering di akses ?
2. sarana apa yang digunakan dalam mengakses informasi ?
3. apakah informasi yang dicari sesuai dengan keinginan/kebutuhan?
4. Apakah mencari informasi hanya pada saat ada tugas dari guru ?
C. Resourch/kegunaan
1. Untuk apa menggunakan internet ?
2. Jenis informasi yang sering di akses ?
3. Hal – hal apa saja yang menjadi masalah pada saat mengakses
informasi ?
4. Apakah internet sangat berguna untuk mengakses informasi ?
D. Communication
1. Apa selanjutnya langkah yang diambil setelah menemukan informasi
yang di cari?
2. Apakah informasi yang diakses sesuai dengan kebutuhan?
3. Apakah informasi yang di akses dapat membantu tugas sekolah ?
4. Bagaimana menentukan sumber yang benar ?

Identitas informan siswa kelas VIII A dan VIII B SMP Negeri 17 Kabupaten
Tebo
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yang termasuk kedalam peringkat 10 besar

No

Nama

Kelas

1

Aura Natasya

VIII A

2

Bayu Murti Wijaya

VIII B

3

Dian Elda Putri

VIII A

4

Ahsanul Hikam

VIII B

5

Lailatul Munawwarah

VIII A

6

Andika Rahman

VIII B

7

Susan Anggarini

VIII A

8

Riri Qomari

VIII B

9

Windi Oktavia

VIII A

10

Ika Selvia Nika

VIII B

Wawancara tambahan dengan guru bidang study
No

Nama

Mata Pelajaran

1

Rini Lestari

Bahasa Indonesia

2

Amin Huradi

Bahasa Inggris

3

Darmawangsa

TIK
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