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 Setiap tingkatan kelas, baik kelas X, XI, maupun XII di SMA Negeri 4 
Semarang masing-masing memiliki satu kelas ICT. Untuk kelas XI dan XII karena 
sudah mengalami penjurusan, maka pihak sekolah menenetapkan bahwa kelas 
ICT  dikhususkan untuk jurusan IPA sehingga tidak ada mata pelajaran Sosiologi 
dalam proses pembelajarannya. Sedangkan untuk kelas X ICT mata pelajarannya 
masih bersifat umum, baik IPA maupun IPS sehingga terdapat mata pelajaran 
Sosiologi dalam pembelajarannya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian 
adalah (1) Bagaimana profil kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang tahun ajaran 
2010/2011? (2) Bagaimana penggunaan internet sebagai penunjang kegiatan 
belajar mengajar pada mata pelajaran sosiologi di kelas X ICT SMA Negeri 4 
Semarang? (3) Kendala-kendala apa yang terjadi dalam penggunaan internet 
sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran sosiologi di 
kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang? 
 Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Diperoleh 10 
informan yaitu 8 siswa kelas X ICT, guru Sosiologi dan kepala SMA Negeri 4 
Semarang. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan 
data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kelas X ICT SMA Negeri 4 
Semarang tahun ajaran 2010/2011 merupakan kelas khusus yang yang para 
siswanya difokuskan untuk mewakili olimpiade. Kelas X ICT memiliki perbedaan 
jika dibanding kelas reguler yaitu kelas ini menggunakan fasilitas internet secara 
langsung dalam proses pembelajaran, jumlah siswa lebih sedikit dibandingkan 
kelas reguler yang lain yaitu 32 siswa. Ruang kelas ini lebih nyaman dibanding 
kelas yang lain karena dilengkapi AC. Sedangkan sistem rekrutmen kelas X ICT 
adalah dengan diadadakan tes untuk mata pelajaran MIPA. (2) Penggunaan 
internet sangat menunjang dalam proses pembelajaran Sosiologi di kelas X ICT 
SMA Negeri 4 Semarang, terutama informasi yang diperoleh yang aktual dan 
faktual dan tidak terbatas pada batas wilayah atau negara bahkan dapat 
menjangkau informasi dari seluruh dunia. Tidak semua pokok bahasan di kelas X 
ICT memanfaatkan media internet, materi sosiologi yang menggunakan media 
internet antara lain adalah interaksi sosial, perubahan sosial, perilaku menyimpang 
dan pengendalian sosial. (3) Kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan  
internet sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 
Sosiologi di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang meliputi kendala teknis dan 
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penyalahgunaan internet oleh siswa. Kendala teknis yaitu akses internet yang 
lambat, hal ini disebebkan karena program atau software terkena virus. Sedangkan 
penyalahgunaan akses internet yang dilakukan oleh siswa seperti bernain game, 
facebook, twitter dan download lagu sehingga kelas menjadi sangat ramai. Akses 
internet yang lambat, hal ini disebebkan karena program atau software terkena 
virus.  
 Saran yang diajukan adalah (1) bagi pengelola kelas ICT SMA Negeri 4 
Semarang, sebaiknya manajemen kelas ICT perlu ditingkatkan seperti 
meningkatkan kinerja hardware dengan memperbaiki hardware dan 
memperbaharui software sehingga kendala karena hardware yang ketinggalan 
atau kendala adanya virus dalam program komputer dapat ditangani, (2) bagi guru 
SMA Negeri 4 Semarang khususnya guru sosiologi, sebaiknya mengikuti 
pelatihan atau kursus singkat seperti workshop tentang penggunaan internet agar 
proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Sosiologi di kelas ICT 
berlangsung lebih efektif, (3) Bagi guru sosiologi SMA Negeri 4 Semarang, 
pembelajaran sosiologi berbasis internet sebaiknya dikembangkan lagi menjadi 
pembelajaran yang berbasis e-learning misalnya dengan membuat blog/website 
khusus untuk mata pelajaran sosiologi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu untuk kemajuan suatu 

bangsa. Kualitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber 

daya manusia. Kualitas manusia telah dibentuk melalui proses pendidikan, 

karena pendidikanlah yang membuat kesejahteraan umat akan tercapai. 

Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan merupakan wadah untuk 

mencerdaskan bangsa, mengembangkan masyarakat dengan berbagai 

dimensinya, pengembangan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

anak didik dalam masyarakat (Danim, 1994: 3). 

Begitu besar dan pentingnya  pendidikan bagi bangsa dan negara maka 

pendidikan harus diselenggarakan dan digerakkan dengan  suatu perencanaan 

dan pelaksanaan pendidikan yang menyeluruh. Sebab, permasalahan 

pendidikan tidak berdiri sendiri, namun terkait dengan sistem yang saling 

berpengaruh. Proses pendidikan yang bermutu ditentukan oleh berbagai unsur 

dinamis yang akan ada di dalam sekolah itu dan lingkungannya sebagai suatu 

kesatuan sistem.  

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
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berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Dengan tercapainya kualitas manusia Indonesia seperti 

yang telah ditetapkan dalam UU maka tidak mustahil manusia Indonesia dapat 

berdiri sejajar dengan bangsa lain di seluruh dunia. 

Dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai makna 

sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang 

ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu (Surya, 2002:12). 

Faktor-faktor yang penting dalam mempengaruhi mutu pendidikan adalah 

adanya kurikulum, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta 

penggunaan media dan metode pembelajaran yang efektif sehingga pada 

akhirnya akan dihasilkan lulusan yang memiliki kompetensi.  

Untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan diperlukan adanya sistem 

pendidikan dan proses belajar mengajar yang baik. Peran guru sebagai 

pengembang kurikulum di lembaga pendidikan masing-masing  sangat penting, 

karena dengan bekal keterampilan akan tercipta kondisi yang tepat untuk 

belajar. 

Proses belajar adalah aktivitas psikis atau mental yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman keterampilan dan sikap (Nasution, 

1997 :39). Sedangkan, mengajar diartikan sebagai upaya untuk menciptakan 

kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa (Sardiman, 

2001: 46 ). 
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Suatu proses belajar mengajar dikatakan baik, bila proses tersebut dapat 

membangkitkan kegiatan belajar yang efektif. Dalam hal ini perlu disadari 

bahwa untuk membangkitkan kegiatan belajar mengajar tidak hanya metode 

atau prosedur yang digunakan dalam pengajaran seperti dalam pengajaran 

konvensional, tetapi syarat utama untuk mengukur suksesnya pengajaran 

adalah hasilnya. Untuk menilai hasil pun harus cermat dan tepat yaitu harus 

dengan memperhatikan prosesnya, karena dalam proses inilah siswa akan 

beraktivitas. 

Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, guru harus berusaha untuk 

merangsang anak agar belajar berpikir sendiri atas soal-soal atau masalah-

masalah yang dihadapinya karena paradigma pendidikan sekarang telah 

berubah dari teacher oriented menjadi student oriented. Selain itu, guru harus 

mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang mampu menumbuhkan aktivitas 

belajar. Aktivitas belajar bagi siswa akan meningkat manakala guru mampu 

mengembangkan strategi, metode, maupun media pembelajaran, karena dengan 

berbagai variasi metode dan media akan meningkatkan antusias siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Pada dasawarsa terakhir penggunaan teknologi seperti komputer dan 

internet sudah makin meluas, masuk dan menjadi penunjang dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Komputer beserta softwarenya digunakan sebagai 

sumber maupun referensi dalam kegiatan belajar mengajar, baik secara 

langsung (online melalui internet) maupun tidak. Banyak sekolah-sekolah yang 

menggunakan internet secara langsung sebagai penunjang kegiatan belajar 

menggajar. Hal seperti ini diharapkan proses pembelajaran di dalam kelas lebih 



 

 

4

efektif dan efisien, baik dalam pencarian sumber belajar seperti buku-buku dan 

artikel tentang pendidikan, maupun dalam pengerjaan tugas dan diskusi di 

dalam kelas. Guru sebagai pengelola kelas harus bisa mengarahkan siswa 

dalam mengakses internet, karena dalam pengaksesan internet segi positif dan 

negatif.  

Pengajaran Sosiologi mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pendidikan nasional,  karena pengajaran sosiologi dapat mengembangkan sikap 

dan perilaku siswa secara rasional dan kritis dalam menghadapi perbedaan-

perbedaan dalam masyarakat, kebudayaan dan situasi sosial serta berbagai 

masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

mempelajari sosiologi, siswa dapat mengembangkan sikap saling menghargai 

dan memupuk solidaritas untuk menuju keteraturan sosial dalam masyarakat 

(BSNP, 2006) 

Pengajaran Sosiologi dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut di 

atas dengan cara pengajaran Sosiologi tidak hanya sekedar pengetahuan 

teoretis saja. Namun pengajaran Sosiologi harus dapat menangkap berbagai 

gejala dan masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran Sosiologi 

memerlukan sumber-sumber yang real dalam mendukung proses pembelajaran. 

Saat ini kebanyakan guru mencari sumber bahan ajar dari internet. 

Metode pengajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pengajaran, pemilihan metode yang tepat menentukan keberhasilan pencapaian 

tujuan belajar mengajar. Adapun metode-metode pembelajaran meliputi metode 

ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, diskusi, sosiodrama, karya wisata, 

observasi dan proyek. Selain itu faktor lain yang tidak kalah penting dalam 
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penunjang kegiatan belajar mengajar adalah sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah seperti seprangkat komputer dan LCD, OHP, dan alat peraga yang 

relevan dengan pembelajaran yang dilakasanakan di sekolah. 

SMA Negeri 4 Semarang merupakan salah satu sekolah negeri di kota 

Semarang dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Visi SMA 

Negeri 4 Semarang adalah TERWUJUDNYA SMA BERTARAF 

INTERNASIONAL YANG UNGGUL DALAM PRESTASI DAN BERBUDI 

PEKERTI LUHUR. Sedangkan Misi SMA Negeri $ Semarang adalah: (1) 

unggul dalam karya ilmiah remajaq tingkat nasional maupun internasional, (2) 

unggul dalam lomba berbahasa inggris tingkat nasional dan internasional, (3) 

unggul dalam olimpiade sain nasional dan internasional, (4) unggul dalam 

ujian nasional, (5) unggul dalam persaingan SNMPTN dalam negeri dan luar 

negeri, (6) unggul dalam kelompok komunikasi informatika tingkat 

internasional, (7) unggul dalam lomba kretifitas olah raga dan seni tingkat 

nasional dan internasional, (8) unggul dalam implementasi keimanan dan 

ketaqwaan dalam kehidupan yang beragam di tingkat internasional, (9) 

terbinanya budi pekerti luhur sesuai pendidikan kultur/budaya Indonesia, (10) 

menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Setiap kelas di SMA Negeri 4 Semarang dilengkapi dengan fasilitas-

fasilitas yang berfungsi sebagai penunjang proses pembelajaran seperti, 

komputer dan LCD. Tetapi di sekolah ini terdapat kelas khusus yang 

fasilitasnya lebih unggul di banding kelas lainnya. Perbedaan kelas ini dengan 

kelas yang lain terletak pada ruangan dan fasilitasnya. Ruangan kelas 

merupakan area hotspot dan setiap siswa difasilitasi laptop oleh pihak sekolah 
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sehingga para siswa bisa mengakses internet yang berfungsi sebagai penunjang 

kegiatan belajar mengajar. 

 Selain itu kelas ini juga sudah dilengkapi dengan AC sehingga proses 

pembelajaran lebih kondusif dan nyaman, berbeda dengan kelas reguler lainnya 

yang hanya dilengkapi dengan kipas angin dan tanpa laptop. Kelas ini 

dinamakan kelas ICT, yang merupakan kepanjangan dari Information and 

Comunication Technology. Setiap tingkatan kelas, baik kelas X, XI, maupun 

XII masing-masing mamliki satu kelas ICT. Untuk kelas XI dan XII karena 

sudah mengalami penjurusan, maka pihak sekolah menenetapkan bahwa kelas 

ICT  dikhususkan untuk jurusan IPA sehingga tidak ada mata pelajaran 

Sosiologi dalam proses pembelajarannya. Sedangkan untuk kelas X ICT mata 

pelajarannya masih bersifat umum, baik IPA maupun IPS sehingga terdapat 

mata pelajaran Sosiologi dalam pembelajarannya. 

Dari beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan yang ada dengan mengadakan penelitian yang berjudul 

“Penggunaan Internet Sebagai Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Pada 

Mata Pelajaran Sosiologi Di Kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang”. 

 

B.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana profil kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang tahun ajaran 

2010/ 2011? 

2. Bagaimana penggunaan internet sebagai penunjang kegiatan belajar 
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mengajar pada mata pelajaran sosiologi di kelas X ICT SMA Negeri 4 

Semarang? 

3. Kendala-kendala apa yang terjadi dalam penggunaan internet sebagai 

penunjang kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran sosiologi di 

kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

Menggetahui profil kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2010/ 

2011 

Mengetahui penggunaan internet sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar 

pada mata pelajaran sosiologi di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang 

Mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan internet sebagai 

penunjang kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran sosiologi di 

kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan teoretis 

a. Menambah khasanah pengetahuan tentang penggunaan internet 

sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 

sosiologi di SMA Negeri 4 Semarang. 

b. Memberikan gambaran dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi 

dalam penggunaan internet sebagai penunjang kegiatan belajar 

mengajar pada mata pelajaran sosiologi di kelas X ICT SMA Negeri 4 

Semarang. 
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2. Kegunaan praktis 

a. Memberikan informasi supaya sekolah mampu mengambil langkah 

tepat dalam upaya meningkatkan antusias siswa dalam belajar dan 

kinerja guru di sekolah.  

b. Memberi dorongan para guru untuk meningkatkan kinerjanya dengan 

menggunakan media pembelajaran yang relevan dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 
E. Batasan Istilah 

Diperlukan adanya batasan istilah agar tidak terjadi salah penafsiran 

dalam judul penelitian ini. Adapaun batasan istilah yang digunakan adalah : 

6.  Penggunaan Internet 

 Penggunaan internet dalam penelitian ini adalah proses, cara 

perbuatan menggunakan informasi (data) yang berupa teks, gambar dan 

video yang dibuat oleh pemilik informasi, pemilik jaringan komputer yang 

terhubung dalam suatu jaringan komputer. Terdapat berbagai dampak dalam 

penggunaan internet, baik positif maupun negatif. Guru sebagai pengelola 

kelas harus bisa mengkondisikan peserta didik terkait dengan penggunaan 

internet supaya proses pembelajaran berjalan dengan baik.  

2. Kegiatan Belajar Mengajar 

 Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan 

seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran sedangkan mengajar 

menunjuk pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar 

(Sudjana, 1989:28). Jadi yang dimaksud dengan kegiatan belajar mengajar 
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adalah suatu proses kegiatan penyampaian atau pemberian dan penerimaan 

informasi pengetahuan maupun keterampilan dari pendidik kepada peserta 

didik. 

3. Mata Pelajaran Sosiologi 

 Merupakan salah satu pelajaran yang mempelajari tentang hubungan 

pengaruh timbal balik antara macam gejala-gejala sosial, misalnya antara 

gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan 

ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya. Sosiologi juga 

mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial 

dengan non sosial, misalnya gejala geografis dengan tingkah laku 

masyarakat, serta ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2008), tentang 

pemanfaatan media internet sebagai sumber belajar dalam menunjang hasil 

belajar siswa khususnya siswa kelas X program IPS di SMAN 1 Singosari 

Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) lokasi siswa dalam 

mengakses internet adalah di warnet, frekuensi pemanfaatan internet dalam 

satu minggunya tergolong jarang dan dalam satu kali mengakses selama 2 

jam, (2) faktor yang memotivasi siswa dalam memanfaatkan internet, yaitu 

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, serta dapat membantu dalam menyelesaikan 

tugas sekolah, (3) sedangkan faktor penghambatnya adalah lemahnya 

penguasaan bahasa Inggris, keterbatasan sumber informasi dalam bahasa 

Indonesia, guru kurang memotivasi siswa untuk menggunakan internet, dan 

akses internet yang masih tergolong mahal, (4) ditinjau dari hasil belajar 

siswa, maka pemanfaatan media internet termasuk di dalamnya potensi dan 

faktor pendukung internet sebagai sumber belajar belum optimal dalam 

meningkatkan hasil belajar. 
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Purwanto (2005) dalam penelitiannya tentang “Upaya Meningkatkan 

Semangat Belajar Mahasiswa” menyebutkan  bahwa kualitas pembelajaran 

dan peningkatan pemahaman materi dan keterampilan menelusuri informasi 

melalui media internet dengan mahasiswa pada awal pembelajaran sudah 

diajak berdialog dan berdiskusi tentang pembelajaran yang akan dihadapi. 

Hasil penelitian ini dapat memberi simpulan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode yang bersifat baru dapat merangsang siswa untuk 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar, hal tersebut dapat meningkatkan 

kualitas belajar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nafsul Mutmainah (2009) dengan 

judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) Pada Mata Pelajaraan Sosiologi Kelas X SMA Muhammadiah 1 

Semarang menunjukkan  bahwa (1) proses pembelajaran kontekstual oleh 

guru sosiologi di SMA Muhammadiah 1 Semarang sudah cukup baik. Guru 

sudah berusaha menggunakan metode yang bervariasi supaya proses belajar 

mengajar tidak membosankan, tetapi menarik perhatian siswa sehingga 

siswa dapat belajar seoptimal mungkain, yaitu dengan cara melibatkan 

komponen utama pembelajaran kontekstual di setiap pokok bahasan, (2) 

pelaksanaan pembelajaran kontekstual, yang dilakukan guru sosiologi 

memiliki beberapa hambatan, diantaranya: keterbatasan alokasi jam 

pelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran kurang memadai, kegiatan 

pembelajaran kurang kondusif, sumber belajar kurang memadai, 

keterlambatan siswa dalam mengumpulkan tugas, dan mahalnya biaya 

untuk menyelenggarakan pembelajatan kontekstual.  
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2. Pemanfaatan Internet Dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Pemanfatan internet sebagai media pembelajaran merupakan salah 

satu terobosan bagi dunia pendidikan dalam mengatasi permasalahan-

permasalahan yang sedang    dihadapi sekarang ini. Internet sebagai sumber 

informasi yang sangat luas dengan didukung adanya lebih dari 30.000 

konferensi elektronik online menjadi alternatif menarik untuk penyiapan 

SDM yang dibutuhkan. 

Menurut Purbo dalam Tim Edukom (2006:54) menyebutkan ada 

lima aplikasi standar internet, yaitu: e-mail, mailing list, news group, FTP, 

dan WWW. Pada WWW terdapat database yang sifatnya terdistribusi, 

sehingga pengguna (user) dapat memanfaatkannya untuk mengakses data 

base tersebut dengan menggunakan fasilitas web. Dalam pemanfaatan 

world wide web (WWW)  ini pengguna dapat memperoleh informasi yang 

ada diseluruh dunia dengan hanya mengeklik mouse, untuk mendownload 

data yang diinginkan. 

Menurut Ellsworth dalam Tim Edukom (2006:54) menyarankan 

untuk keberhasilan penggunaan komputer sebagai media dalam mengajar 

atau belajar dengan internet, ada empat level aplikasi pada 

pengembangannya. Level yang satu memerlukan penguasaan level 

sebelumnya. Keempat level tersebut adalah, (1) bagaimana kami bekerja 

dengan iniyaitu tentang tugas belajar yang harus diselesaikan dan 

pertanyaan yang harus dijawab, (2) mempelajari teknologinya yaitu 

bagaimana mengakses dan memproses informasi, (3) penguasaan alat, 

maksudnya alat mencari informasi seperti www, ghoper, dll, (4) 
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mengaplikasikan apa yang telah dipelajari untuk pemecahan masalah. 

Menurut Purbo dalam Tim Edukom (2006:54) Canada telah 

mengembangkan beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk distance 

learning, diantaranya adalah : (1) teknologi internet yang digunakan 

sebagai tulang punggun telekomunikasi, (2) netscape dengan jasa applets 

yang digunakan sebagai aplikasi utama dalam proses belajar jarak jauh, (3) 

aplikasi multimedia yang dapat memberikan kemudahan penggunaan 

dalam berinteraksi, (4) penerapan teknologi web yang mendasarkan dari 

pada bahas HTML (Hypertext Markup Language) dan SGML (Standart 

Generalized Markup Languange), (5) telecollaboration yang dilakukan 

untuk proses aplikasi chat dan video conference maupun tele-white board. 

Agar dapat berkomunikasi melalui internet computer mengikuti 

serangkaian aturan yang telah disepakati yang disebut protocol. 

Seels & Richey (1995:2) menyebutkan teknologi berdasarkan 

komputer pada umumnya memiliki karakteristik, yaitu (1) dapat digunakan 

secara random, (2) dapat digunakan sesuai dengan kemauan pembelajar 

dalam cara yang telah direncanakan oleh perancang, (3) konsep-konsep 

pada umumnya disajikan dalam gaya abstrak dengan kata-kata, simbol dan 

grafik, (4) prinsip-prinsip ilmu pengetahuan kognitif diterapkan selama 

pengembangannya, (5) belajar dapat berpusat pada siswa dan menghendaki 

kegiatan pembelajaran secara interaktif. 

Fred S Keller dalam Hadi (2010) menyimpulkan bahwa peserta 

didik harus diberi akses yang lebih luas dalam menentukan apa yang ingin 

mereka pelajari sesuai minat, kebutuhan dan kemampuannya. Dikatakan 
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pula bahwa guru bukanlah satu-satunya pemegang otoritas pengetahuan di 

kelas. Siswa harus diberi kemandirian untuk belajar dengan memanfaatkan 

berbagai sumber kekayaan informasi yang sekarang tersedia di internet. 

Melalui internet dapat di akses sumber-sumber informasi tanpa betas dan 

aktual dengan sangat cepat. 

Bagi para pengajar, internet sangat bermanfaat dalam 

mengembangkan profesinya, karena dengan internet dapat: (1) 

meningkatkan pengetahuan, (2) berbagai sumber diantara rekan sejawat, 

(3) bekerja sama dengan pengajar di luar negeri, (4) kesempatan 

mempublikasikan informasi secara langsung, (5) mengatur komunikasi 

secara teratur, dan (6) berpartisipasi dalam forum-forum lokal dan 

internasional. Selain itu para pengajar juga dapat memanfaatkan internet 

sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dan sumber bahan ajar 

dengan mengakses rencana pembelajaran atau silabus online dengan 

metodologi baru. 

Sementara itu siswa juga dapat menggunakan internet untuk belajar 

sendiri secara cepat, sehingga akan meningkatkan dan memperluas 

pengetahuan, serta belajar berinteraksi. Adapun manfaat internet bagi 

pendidikan di Indonesia, yaitu: akses ke perpustakaan, akses ke pakar, 

perkuliahan online, layanan informasi akademik, menyediakan mesin 

pencari data, menyediakan fasilitas diskusi, dan fasilitas kerjasama 

(http://aristorahadi,wordpress.com/2008/04/08/televisi-guru-yang-jahat). 

3. Mata Pelajaran Sosiologi 

Pembelajaran Sosiologi dimaksudkan untuk mengembangkan 
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kemampuan pemahaman fenomena kehidupan sehari-hari. Materi 

pembelajaran mencakup konsep-konsep dasar, pendekatan, metode, dan 

teknik analisis dalam pengkajian berbagai fenomena dan permasalahan yang 

ditemui dalam kehidupan nyata di masyarakat. Mata pelajaran Sosiologi 

diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai bagian integral dari IPS. 

Pada tingkat pendidikan menengah diberikan sebagai mata pelajaran sendiri 

(BSNP,2006a:1). 

Berdasarkan hal di atas, maka pengajaran sosiologi diperlukan baik 

disekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan menengah atas. 

Sehingga dengan demikian Sosiologi masuk dalam standar isi kurikulum 

sebagai satu mata pelajaran yang berdiri sendiri ataupun menyatu dengan 

IPS terpadu. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan sekolah menengah 

pertama (SMP), Sosiologi di ajarkan sebagai mata pelajaran yang 

terintegrasi dengan ilmu sosial yang lain, hal ini disebut dengan IPS terpadu. 

Mata pelajaran Sosiologi di Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan 

bagian dari ilmu sosial dan merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. 

Dengan demikian, mata pelajaran sosiologi di SMA membutuhkan guru 

yang benar-benar berasal dari kajian ilmu yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang di ampu (Depdiknas, 2008:2) 

Tujuan pengajaran mata pelajaran Sosiologi diawali dengan 

pemahaman yang kontekstual. Secara rinci tujuan mata pelajaran Sosiologi 

di SMA adalah sebagai berikut: 

1. Memahami konsep-konsep sosiologi seperti sosialisasi, kelompok 

sosial, struktur sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, dan konflik 
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sampai tercapainya integrasi. 

2. Memahami berbagai peran dalam masyarakat 

3. Menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat (BSNP,2006a:1). 

 
B. Landasan Teori 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori belajar 

behavioristik classical conditioning dan teori fungsional struktural dari Talcot 

Parsons. Teori behavioristik sangat menekankan pada perilaku atau tingkah 

laku yang dapat diamati. Para pakar psikologi behavioristik berkeyakinan 

bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau 

penguatan dari lingkungan. Belajar adalah hubungan antara stimulus dan 

respon. 

Ciri-ciri dari teori behavioristik adalah: mengutamakan unsur-unsur 

atau bagian-bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan 

lingkungan, menekankan pembentukan reaksi atas respon, menekankan 

pentingnya latihan. Adapun kelompok-kelompok yang termasuk dalam teori 

belajar behavioristik adalah teori belajar koneksionisme, classical 

conditioning, systematic behavior theory,  contiguous   conditioning,  dan  

operant conditioning (Sukmadinata, 2003) 

1.  Teori Classical Conditioning 

Pada dasarnya, classical conditioning adalah sebuah prosedur 

penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum 

terjadinya refleks tersebut. Menurut Sudjana, teori belajar classical    



 

 

17

conditioning mengimplikasikan pentingnya mengkondisi stimulus agar 

terjadi respon. Dengan demikian, pengontrolan dan perlakuan stimulus 

jauh lebih penting dari pada pengontrolan respon.  

2. Teori Fungsional Struktural 

Dari tinjauan sosiologi, penelitian ini menggunakan teori fungsiona 

struktural. Menurut Parsons (dalam Ritzer, 2004:121) suatu fungsi adalah 

kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau 

kebutuhan sistem. Untuk memenuhi kebutuhannya itu diperlukan empat fungsi 

penting, yaitu: adaptation (A), goal attainment (G), integration (I), dan 

latency (L). Keempat fungsi itu dapat diperinci sebagai Adaptation, Goal 

attainment, Integration dan iatency (AGIL). Agar bertahan hidup sistem harus 

menjalankan fungsi tersebut.  

3. Adaptasi : sistem harus mengatasi kebutuhan situsional yang datang dari 

luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan 

lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. 

4. Pencapaian tujuan: Sistem harus mendefiniskan dan mencapai tujuan-

tujuan umumnya. 

5. Integrasi : Sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi 

komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif 

fungsionalnya tersebut. 

6. Latensi (pemeliharaan pola) : Sistem harus melengkapi, memelihara dan 

memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan 

dan mempertahankan motivasi tersebut. 

Organisme behavioral adalah sistem tindakan yang menangani fungsi 
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adaptasi yang menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Sistem kepribadian 

menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem 

dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Sistem 

sosial menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian yang 

menjadi komponennya. Akhirnya, sistem kulural menjalankan fungsi latensi 

yang membekali aktor dengan norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka 

untuk bertindak. 

 
C.  Kerangka Berfikir 

Belajar adalah proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara 

seorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan saja 

dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, ketrampilan atau sikapnya. 

Proses pembelajaran dapat memberi makna bagi peserta didik manakala 

berbagai metode dan media digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan 

sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Dengan memperhatikan 

karakteristik siswa seorang guru dapat menggunakan internet sebagai salah 

satu fasilitas yang ada di sekolah sebagai media dalam pembelajaran. 

Penggunaan internet tentu saja tetap memperhatikan fungsi dan manfaat 

internet sebagai media pembelajaran. Mengingat internet sebagai salah satu 

teknologi yang dapat memberi dampak baik positif maupun negatif. Oleh 

karena itu berfungsi tidaknya internet sebagai media pembelajaran akan 
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tergantung pada penguasaan guru dan siswa terhadap akses internet. 

Secara skematis kerangka berpikir yang digunakan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

 Metode penelitian    yang   digunakan    untuk    mengkaji   penggunaan 

internet sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 

Sosiologi di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang adalah metode kualitatif. 

Menurut Bogdan & Taylor (1975) dalam Moleong (2001:5) penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut 

secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu 

atau organisasi dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai bagian dari sesuatu kebutuhan. Menurut Sugiyono (2009:15) metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. 

 
B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Semarang yang berlokasi di  Jl. 

Karangrejo Raya No. 12A Banyumanik Semarang. Alasan dipilihnya SMA 

Negeri 4 Semarang sebagai lokasi penelitian yaitu di sekolah ini terdapat kelas 

ICT khususnya kelas X ICT yang merupakan kelas khusus di SMA Negeri 4 

Semarang. Berbeda dengan kelas reguler yang lain, kelas ini di lengkapi 

dengan fasislitas laptop dan ruang kelas merupakan area hotspot sehingga baik 
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guru maupun siswa secara langsung memanfaatkan media internet dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

 
C. Fokus Penelitian 

 Dalam mempertajam penelitian ini, peneliti menetapkan batasan masalah 

yang disebut dengan fokus penelitian, yang berisi pokok masalah yang masih 

bersifat umum. Spradley dalam Sugiyono (2009:286) menyatakan bahwa “a 

focused refer to a single cultural domain or a few related domains”. 

Maksudnya, fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain 

yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, gejala itu bersifat 

holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), tetapi keseluruhan situasi 

sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (places), pelaku (actor) dan aktivitas 

(activity) yang berinteraksi secara sinergis. 

 Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah: (1) penggunaan internet sebagai penunjang 

kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Sosiologi di kelas X ICT SMA 

Negeri 4 Semarang dan (2) kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan 

internet sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 

sosiologi di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang. 

 
D.  Sumber Data Penelitian 

 Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh (Arikunto 2006:107). Sumber data penelitian ini sebagai berikut.  

1. Sumber data primer 

  Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 
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langsung dari informan di lapangan yaitu melalui wawancara mendalam 

(indept interview) dan observasi partisipasi. Berkaitan dengan hal tersebut, 

wawancara mendalam dilakukan kepada siswa kelas X ICT, guru Sosiologi 

, dan kepala SMA Negeri 4 Semarang. 

2. Sumber data sekunder 

 Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen dan 

sebagainya. Dokumen tersebut adalah sejarah SMA Negeri 4 Semarang, 

visi dan misi, keadaan fisik sekolah dan fasilitasnya, serta perangkat 

pembelajaran guru sosiologi kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang. Selain 

itu peneliti juga mengambil foto suasana kelas X ICT dalam proses 

pembelajaran.  

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam 

penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, maka 

metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Observasi Partisipatif 

 Dengan observasi partisipatif, maka data yang diperoleh akan lebih 
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lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang tampak. Berkaitan dengan observasi ini, peneliti 

menggunakan metode partisipasi pasif (passive participation), jadi dalam 

hal ini peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, akan tetapi 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan mereka. Partisipasi pasif yang dilakukan 

oleh peneliti adalah menekankan fokus dari permasalahan yaitu 

mendengarkan informasi dari siswa kelas X ICT, guru Sosiologi dan 

kepala sekolah kemudian melakukan pengamatan terhadap penggunaan 

internet di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang.  

 Pengamatan di lakukan pada tanggal 11 dan 18 juni 2011 pukul 

07.45 di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak 

menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-

rambu pengamatan. Rambu-rambu pengamatan tersebut pengisiannya 

dalam bentuk memberi tanda check list (v) pada salah satu jawaban yang 

telah peneliti sediakan pada rambu-rambu tersebut, namun demikian 

peneliti juga mencatat hal-hal yang belum dirumuskan dalam rambu-

rambu pengamatan tersebut seperti bagaimana cara guru mamberikan 

penugasan kepada siswa tentang materi yang langsung di akses 

menggunakan internet, materi dalam hal ini adalah penyimpangan sosial. 

2. Wawancara Mendalam (In Dept Interview) 

 Menurut   Sugiyono    (2009:233)   wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikostruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 
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Sementara itu, Sutrisno Hadi (2000:217) wawancara adalah suatu proses 

tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara 

fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya 

dengan telinga.  

  Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah wawancara semi terstruktur (semi structure interview). Menurut 

Sugiyono (2009:233) jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in 

depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya serta ide-idenya. 

 Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 8 siswa 

kelas X ICT diantaranya 2 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan, yaitu 

pada 18 dan 20 juli 2011. berikut tabel informan siswa kelas X ICT SMA 

Negeri 4 Semarang. 

    Tabel 1. Informan Siswa kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang 
No Nama Jenis Kelamin 

1 Della Zulfa Perempuan 

2 Nurma Mediasri Perempuan 

3 Noval Pinastika Laki-laki 

4 Suryaning Dyah P Perempuan 

5 Novi Sartika Putri Perempuan 

6 Zuhri Arieffasa Laki-laki 

7 Astrid Ayu Utami Perempuan 

8 Nevy Olianovi Perempuan 

    Sumber : Data primer 
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 Selain siswa kelas X ICT infofman yang di wawancarai adalah guru mata 

pelajaran Sosiologi bapak Akhmad Asyhari, S.Pd pada tanggal 20 juli 

20011, dan kepala sekolah ibu Dra Hj. Srinatun, M.Pd pada tanggal 23 juli 

2011. Untuk menjaga kredibilitas hasil wawancara tersebut, maka perlu 

adanya pencatatan data, dalam hal ini peneliti menggunakan tape recorder 

atau handphone yang memiliki fasilitas merekam suara untuk merekam 

hasil wawancara tersebut. Mengingat bahwa tidak setiap informan suka 

dengan adanya alat tersebut karena merasa tidak bebas ketika 

diwawancarai, maka peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada 

informan dengan menggunakan tape recorder atau handphone tersebut. 

 Di samping menggunakan tape recorder atau handphone, peneliti 

juga mempersiapkan buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua 

percakapan dengan sumber data. Selain itu juga berguna untuk membantu 

peneliti dalam merencanakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Supaya 

hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti 

bahwa telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, 

maka peneliti menggunakan kamera digital untuk memotret ketika peneliti 

sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. 

Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian, 

karena peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data. 

3. Studi Dokumentasi 

 Menurut Arikunto (2006:206) studi dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kantor, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan 
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sebagainya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil 

penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau 

karya tulis akademik. Akan tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua 

dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. 

 Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh 

peneliti adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber 

tertulis yaitu dokumen-dokumen resmi seperti sejarah SMA Negeri 4 

Semarang, visi dan misi, keadaan fisik sekolah dan fasilitasnya, serta 

perangkat pembelajaran guru sosiologi kelas X ICT SMA Negeri 4 

Semarang. Selain itu peneliti juga mengambil foto suasana kelas X ICT 

dalam proses pembelajaran.  

 

F. Keabsahan Data 

 Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian yang 

sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat 

kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila peneliti 

melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan 

menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang 

benar- benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi. 

 Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2001:330) triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 
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terhadap data itu. Sedangkan menurut Sugiyono (2009:241) triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua macam triangulasi 

tersebut yaitu : 

1. Triangulasi Teknik 

  Menurut Sugiyono (2009:241) triangulasi teknik berarti peneliti 

menggunakan     teknik   pengumpulan     data    yang  berbeda-beda    

untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Prosedur melakukan 

triangulasi teknik ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut. 

Peneliti melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta 

dokumentasi dan dilakukan pengecekan sumber data yang sama secara 

serempak. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Triangulasi “teknik” pengumpulan data yang digunakan  

Berdasarkan gambar di atas, peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan teknik yang berbeda yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam 

dan studi dokumentasi dengan sumber data yang sama yaitu siswa kelas X 

ICT SMA Negeri 4 Semarang. 
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2. Triangulasi Sumber 

Menurut Sugiyono (2009:242) triangulasi sumber berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3. Triangulasi “sumber” dalam pengumpulan data. 

Berdasarkan gambar diatas, peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan teknik yang sama yaitu wawancara tetapi dengan sumber data yang 

berbeda, yaitu siswa kelas X ICT, guru sosiologi kelas X ICT, dan kepala 

SMA Negeri 4 Semarang.  

G. Model Analisis Data 

 Menurut Bogdan & Taylor, analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilih- milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 

(Moleong 2001:248). 

 Menurut Sugiyono (2009:244) analisis data kualitatif adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
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wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 Penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif, yang mana 

analisis dilakukan pada data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian 

angka, serta dalam analisisnya tetap menggunakan kata-kata yang biasanya di 

susun kedalam teks yang diperlukan. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Pengumpulan data (Data Collection) 

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap 

berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian 

melaksanakan pencatatan data di lapangan. Pada tahap pengumpulan 

data, peneliti melakukan proses eksplorasi mengenai penggunaan 

internet sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar pada mata 

pelajaran sosiologi di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang yang 

meliputi pemanfaatan internet dalam proses belajar mengajar 

sosiologi, kondisi ruang kelas, kendala-kendala yang terjadi dan upaya 

yang dilakukan guru sosiologi dalam mengatasi kendala-kendala yang 

terjadi dalam penggunaan internet sebagai penunjang kegiatan belajar 

mengajar pada mata pelajaran sosiologi di kelas X ICT SMA Negeri 4 

Semarang. 
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b. Reduksi data (Data reduction) 

Apabila data sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. 

Pada tahap penyajian data, peneliti menganalisis data mentah yang 

diperoleh dari hasil penelitian yaitu dengan memfokuskan, memilih, 

menyederhanakan, dan mendeskkripsikan data yang sesuai dengan 

permasalahan penelitian kemudian dimasukkan di dalam pembahasan. 

c. Penyajian data (Data display) 

Setelah    data    direduksi,   maka    langkah    selanjutnya   adalah 

mendisplaykan  data.   Melalui    penyajian   data  tersebut,   maka   

data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya 

penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. 

Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks 

yang bersifat deskriptif yang meliputi pemanfaatan internet dalam 
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proses belajar mengajar sosiologi, kondisi ruang kelas, kendala-

kendala yang terjadi dan upaya yang dilakukan guru sosiologi dalam 

mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan internet 

sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 

sosiologi di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang. Peneliti juga 

menyajikan data dalam gambar-gambar proses pembelajaran sosiologi 

di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang dengan tujuan untuk 

memperjelas dan melengkapi sajian data. 

d. Penarikan kesimpulan atau Verification 

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan atau verification. Hal ini didasarkan pada 

reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat 

dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti meninjau ulang catatan 

yang diperoleh dilapangan. Kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna 

yang muncul dari data yang harus di uji kebenaran, kekokohan dan 

kecocokannya. Jadi, data yang sudah di analisis dan disajikan akan 

ditarik suatu kesimpulan mengenai penggunaan internet sebagai 
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penunjang kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran sosiologi di 

kelas X ICT SMA Negeri4 Semarang tahun ajaran 2010/2011. 

H. Langkah-Langkah Penelitian 

 Untuk memberikan gambaran mengenai prosedur dari penelitian ini, 

berikut akan diuraikan setiap tahapan-tahapannya : 

1. Tahap Orientasi (persiapan penelitian) 

   Tahap ini dilakukan sebelum merumuskan masalah secara umum. 

Masalah yang dimiliki oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, 

kompleks dan dinamis. Peneliti hanya berbekal dari pemikiran tentang 

kemungkinan adanya masalah yang layak diungkapkan dalam penelitian 

ini. Perkiraan muncul dari hasil membaca berbagai sumber tertulis dan 

juga hasil konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini 

yaitu dosen pembimbing skripsi 1 dan dosen pembimbing skripsi 2. 

2. Tahap Eksplorasi 

   Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data. Tahap ini 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian 

kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah (natural 

setting), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak 

pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara 

mendalam (In dept interview), dan dokumentasi (Sugiyono 2009:293). 

   Tahap eksplorasi awal telah dilakukan pada bulan Mei 2011 di 

SMA Negeri 4 Semarang, peneliti melakukan pengamatan, wawancara 

mendalam dan studi dokumentasi. Peneliti juga telah melakukan analisis 
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data selama pelaksanaan tahap eksplorasi. 

   Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:337) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Selain itu untuk mengecek keabsahan data peneliti juga 

mengadakan wawancara dengan kepala sekolah atau wakilnya. Hasil 

pengamatan dan wawancara tersebut dikroscek kembali dengan studi 

dokumentasi. 

3. Tahap penyusunan laporan hasil penelitian 

   Tahap penyusunan laporan hasil penelitian ini dilakukan setelah 

proses analisis data selesai. Pada tahap ini peneliti juga melakukan 

pengecekan terhadap hasil penelitian agar laporan hasil penelitian tersebut 

kredibel. Hasil penelitian yang sudah tersusun maupun yang belum 

tersusun sebagai laporan dan bahkan penafsiran data, perlu dicek 

kebenarannya sehingga ketika didistribusikan tidak terdapat keragu-

raguan. Untuk menguji kredibilitas data tersebut yaitu dengan 

menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum SMA Negeri 4 Semarang 

SMA Negeri 4 Semarang berlokasi di Banyumanik, Semarang Selatan 

sejak tanggal 16 Januari 1978. Sebelumnya sekolah ini berlokasi di Jalan 

Pemuda 149, seatap dengan SMA Negeri 3 Semarang. Sejak saat itu SMA N 4 

Semarang menjadi sekolah baru dengan kelas II dan III masih tetap di lokasi 

lama dan secara administratif dan edukatif di bawah penegelolaan SMA N 3 

Semarang. 

SMA N 4 Semarang merupakan eks SMA bagian A, sebelum 

dimunculkan SMA gaya baru, dimana setiap SMA harus memiliki 4 jurusan : 

Pasti, Alam, Sosial, dan Budaya, yang merupakan kelanjutan dari SMT pada 

jaman Jepang atau kelanjutan dari AMS pada jaman Belanda yang berlokasi di 

Jalan Bojong yang sekarang menjadi Jalan Pemuda 149 Semarang. Sedangkan 

penggunaan nama SMA dan SMU mengalami pasang surut, mengikuti 

kebijakan pemerintah pusat. Sekarang ini nama yang resmi digunakan adalah 

SMA Negeri 4 Semarang.  

SMA Negeri 4 Semarang merupakan salah satu sekolah yang ada di 

kota Semarang. SMA Negeri 4 Semarang beralamat di Jl. Karangrejo Raya 

No. 12 A, Banyumanik, Semarang. Gedung SMA Negeri 4 Semarang 

dikelilingi oleh pagar tembok, kurang lebih setinggi 2 m. Di bagian depan 

terdapat 1 pintu gerbang dan di sebelah barat terdapat 1 buah gerbang lagi 

untuk keluar  pada saat pulang sekolah. 
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 Luas tanah SMA Negeri 4 Semarang secara keseluruhan adalah 

14.170 m 2  yang keseluruhannya merupakan tanah milik negara yang dibagi 

menjadi beberapa bagian yaitu ruang belajar sebanyak 27 ruang kelas, yang 

terbagi menjadi kelas X : 9 ruang kelas dan 1 ruang kelas ICT. Kelas XI : 7 

ruang kelas IPA Reguler, 1 ruang kelas ICT, 3 ruang kelas IPS. Kelas XII 

terdiri dari : 8 ruang kelas IPA, 3 ruang kelas IPS. Selain  ruang kelas juga 

terdapat fasilitas sekolah sebagai berikut :    

1. Olah Raga 

Lapangan Basket 1 buah, dan lapangan Volly 1 buah 

2. Laboratorium 

Laboratorium bahasa 1 buah, laboratorium Media 1 buah, Laboratorium 

komputer 1 buah, laboratorium fisika 1 buah, laboratorium kimia 1 buah, 

dan laboratorium biologi 1 buah. 

3. Perpustakaan 

Perpustakaan terdiri dari satu ruang khusus dan memiliki berbagai koleksi 

buku pelajaran dan buku penunjang  (mata pelajaran dan fiksi serta non 

fiksi). Perpustakaan ini ditangani oleh seorang koordinator dan berbagai 

tenaga tata usaha. 

4. Tempat Ibadah 

Tempat ibadah di SMA N 4 Semarang, berupa Musholla yang menampung 

Jamaah sekitar 50 orang anak yang dilengkapi dengan perangkat sholat 

dan perpustakaan Musholla (Buku Keagamaan ). 

5. Aula 
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SMA Negeri 4 Semarang, memiliki sebuah Aula yang dapat menampung 

kurang lebih 500 orang. Digunakan untuk kegiatan siswa seperti Bulu 

Tangkis, Tenis Meja, Pencak Silat, Seni Tari dan kegiatan lainnya. 

6. Sarana lainnya (terlampir) 

 Di SMA Negeri 4 Semarang, semua kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan pada pagi hari yaitu dari pukul 07.00-13.30 WIB. Sedangkan 

pada sore hari, digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dimulai pukul 

15.00 WIB. Pada malam hari, gedung sekolah SMA N 4 Semarang biasanya 

digunakan oleh pihak luar untuk latihan bulu tangkis, tepatnya di gedung aula. 

Penggunaan gedung sekolah oleh pihak luar tersebut atas seijin dari pihak 

sekolah. SMA N 4 Semarang juga bekerja sama dengan instansi pemerintah 

dengan sering digunakannya gedung SMA N 4 Semarang untuk mengadakan 

tes pegawai/ CPNS. Selain itu, gedung SMA N 4 Semarang juga digunakan 

oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk mengadakan try out yang ditujukan 

kepada siswa-siswi kelas XII yang biasanya akan melaksanakan ulangan 

umum/ ujian akhir semester. 

SMA Negeri 4 Semarang memiliki guru sebanyak 75 orang, 70 diantaranya 

merupakan PNS dan 5 merupakan guru bantu. Jumlah karyawan sebayak 23 

orang, 7 diantaranya adalah karyawan tetap dan 16 merupakan karyawan tidak 

tetap. sedangkan jumlah siswa SMAN 4 Semarang tahun ajaran 2010/2011 

sebanyak  1170 siswa, untuk kelas X 392 orang, kelas XI 395 orang, dan kelas XII 

383 orang. 
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B. Profil kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2010/2011 

Kelas X ICT merupakan kelas unggulan yang di khususkan untuk 

olompiade di SMA Negeri 4 Semarang. Kelas ini memiliki perbedaan yang 

cukup signifikan dibanding kelas-kelas reguler yang lain. Perbedaan yang 

paling mencolok adalah tersedianya fasilitas AC didalamnya dan ruangan 

kelas ini merupakan area hotspot, jadi setiap sisa ataupun guru dapat 

mengakses internet dalam setiap proses pembelajaran. 

Jumlah siswa kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang adalah 32, yaitu 

16 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Berbeda dengan kelas reguler  

yang lain dengan jumlah 36 siswa disetiap kelasnya. Berikut struktur 

organisasi kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2010/2011. 

Wali kelas  : Maria Niken, S.Pd 

Ketua kelas  : Dedi Yusuf Hernanto 

Wakil ketua kelas : Bagas Tarris 

Sekertaris 1  : Farid Ibrahim 

Sekertaris 2  : Tazkia Munasyfa 

Bendahara 1  : Putri Indah Sriwijayanti 

Bendahara 2  : Desi Riski Nurhayati 

Bendahara 3  : Faishal Zaka Naufal 

Seksi Olah raga  : Andianta Iqbal Pradana 

Seksi kebersihan  : Novy Sartika Putri 

Seksi keamanan  : Noval Pinasthika 

 

Sistem pendaftaran atau perekrutan kelas ICT pada awalnya sama 

seperti kelas-kelas reguler yang lain, Kemudian setelah diterima menjadi 

siswa SMA Negeri 4 Semarang diadakan seleksi untuk masuk kelas ICT. 
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Setiap siswa baru diperbolehkan untuk mendaftar sebagai siswa kelas ICT, 

tetapi hanya 32 siswa yang diterima. Siswa yang tidak lolos untuk masuk 

kelas ICT akah diploting secara acak di kelas reguler yang lain. Seleksi kelas 

ICT adalah dengan diadakan tes untuk mata pelajaran MIPA (Matematika dan 

IPA) karena kelas ini akan mewakili SMA Negeri 4 Semarang untuk 

mengikuti olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan 

kebumian. Berikit nana-nama siswa kelas X ICT yang mewakili olimpiade 

SMA Negeri 4 Semarang. 

1. Desi Riski N : Matematika 

2. Dedi Yusuf H : fisika 

3. Farid Ibrahim : Astronomi 

4. Putri Indah S : Biologi 

5. Irma Savitri R : Kimia 

6. Dimas Anggoro  : Kebumian 

 Proses kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran sosiologi di 

kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang pada dasarnya hampir sama dengan 

kelas-kelas reguler yang lain, yang membedakan adalah terdapat fasilitas yang 

sangat menunjang yaitu akses internet secara langsung dalam pembelajaran 

karena ruang kelas X ICT merupakan area hotspot. Selain itu ruang kelas ini 

lebih nyaman karena terdapat AC di dalamnya. Secara keseluruhan prestasi 

kelas X ICT lebih unggul dibanding dengan kelas-kelas reguler yang lain 

khususnya dalam mata pelajaran matematika dan IPA. 
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C. Penggunaan Internet Sebagai Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 

Pada Mata Pelajaran Sosiologi di Kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang 

  Berdasarkan hasil penelitian di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang, ada 

beberapa titik perhatian penting meliputi : keadaan fisik kelas X ICT,   

kemampuan siswa dan guru dalam mengoperasikan internet dalam mata 

pelajaran Sosiologi, jumlah jam mata pelajaran Sosiologi dengan internet, 

kentungan dan kerugian dari pembelajaran Sosiologi dengan internet, dan 

manfaat internet dalam proses pembelajaran Sosiologi. 

  Dari   hasil observasi dan wawancara dengan informan dapat  diketahui   

jawaban  informan tentang keadaan fisik kelas X ICT di SMA Negeri 4 

Semarang. Kelas ICT merupakan kelas khusus yang fasilitasnya lebih unggul 

di banding kelas lainnya. Perbedaan kelas ini dengan kelas yang lain terletak 

pada ruangan dan fasilitasnya. Ruangan kelas merupakan area hotspot dan 

setiap siswa difasilitasi laptop oleh pihak sekolah sehingga para siswa bisa 

mengakses internet yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan belajar 

mengajar. Selain itu kelas ini juga sudah dilengkapi dengan AC sehingga 

proses pembelajaran lebih kondusif dan nyaman, berbeda dengan kelas 

reguler lainnya yang hanya dilengkapi dengan kipas angin. Gambaran kelas X 

ICT seperti terlihat pada gambar 4 berikut. 
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Gambar 4. Suasana pembelajaran di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang   
tahun ajaran 2010/2011 

 
  Berdasarkan interview tentang pemanfaatan internet sebagai media 

pembelajaran yang diberikan di SMA Negeri 4 Semarang diketahui kondisi 

kelas X ICT (internet) bagi siswa dapat dilihat seperti petikan wawancara 

berikut : 

 “ Kelas X ICT memiliki luas kurang lebih 70 meter persegi, yang 
dilengkapi dengan fasilitas area Hotspot untuk 32 laptop (sesuai jumlah 
siswa) dan Air Conditioner (AC) cukup nyaman untuk menampung siswa 
satu kelas” (Wawancara dengan Bp. Ahmad Azhari, 53 tahun) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara  dengan Bapak   Ahmad Azhari selaku  guru   

Sosiologi di kelas X ICT mengatakan bahwa tentang luas ruangan yang 

digunakan dalam pembelajaran adalah cukup luas yag dilengkapi dengan 38 

laptop dengan area hotspotnya cukup untuk keperluan belajar dengan internet 

bagi siswa satu kelas. 
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 Penelitian selanjutnya adalah bagaimana keadaan sirkulasi udara di kelas 

X ICT SMA Negri 4 Semarang. Berdasarkan hasil wawancara jawaban 

informan tentang keadaan suhu udara yang ada di dalam laboratorium 

komputer adalah tidak pengap (biasa). Interview dengan Astrid Ayu Utami 

(16 tahun) selaku siswa kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang mengatakan 

bahwa : 

 “ Suhu udara dalam ruangan sudah tidak pengap, ventilasi dan sirkulasi 
 udara baik karena ruang kelas X ICT di lenlrngkapi dengan fasilitas AC”. 
 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Nevy Olianovi (15 tahun) bahwa suhu 

udara dan sirkulasi udara di ruang kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang 

sudah baik.  

 Pembelajaran yang ditunjang dengan internet menuntut penguasaan para 

siswa dan guru dalam mengoperasikan laptop (komputer) beserta program 

(software) yang digunakan dalam berinternet. Oleh karena itu penelitian ini 

juga mengungkap kemampuan siswa dan guru dalam mengoperasikan 

internet.  Kemampuan dalam mengoperasikan program-program yang 

dijalankan dalam internet ini juga sangat dirasakan siswa. Hal ini menjadi 

salah satu faktor pendukung pemanfaatan internet oleh siswa kelas X ICT 

SMA Negeri 4 Semarang.  Menurut wawancara dengan beberapa siswa, 

diketahui siswa sudah dapat mengoperasikan beberapa program komputer 

seperti program aplikasi perkantoran (office), dan desain grafis (Adobe 

photoshop) sebelum masuk di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang. Hal ini 

seperti dikemukakan oleh Noval Pinasthika (15 tahun) saat wawancara 

dengan peneliti. 
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 “Sebelum masuk di SMA Negeri 4 Semarang, saya sudah dapat 
 menjalankan program Microsoft Office yang meliputi Microsoft Word, 
 Excel, dan Powerpoint karena sudah dipelajari sejak SMP kelas VII” 
   

 Hal yang sama juga dikatakan oleh  Zuhri Arieffasa (16 tahun) yang 

mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki dasar-dasar pengoperasian 

komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft 

Powerpoint serta Movie Maker. Sedangkan pernyataan dari siswa lainnya 

seperti diungkapkan oleh Nurma  Mediasri (16 tahun) sebagai berikut : 

 “Ya, saya sudah dapat mengoperasikan beberapa program misalnya Ms 
 Word, Ms Excel, Paint, Corel Draw, Notepad, Ms Powerpoint, Open 
 Ofice,  dan Photoscape”.  
 

 Beberapa pernyataan siswa di atas menyatakan bahwa penguasaan dasar-

dasar komputer sangat diperlukan bagi kelancaran proses pembelajaran 

dengan internet karena bila siswa telah menguasai dasar-dasar pengoperasian 

komputer tentunya akan sangat mendukung proses pembelajaran sehingga 

diharapkan pembelajaran menjadi efektif. 

 Sementara itu, wawancara mengenai penguasaan siswa terhadap program 

komputer juga disampaikan oleh Bp. Ahmad Azhari (53 tahun) selaku guru 

Sosiologi  seperti kutipan wawancara berikut : 

 “ Bahwa sebagian besar siswa sudah menguasai pengoperasian 
 komputer dan juga telah menguasai program windows. Hal ini merupakan 
 modal dasar yang sangat menguntungkan bagi siswa dan saya sebagai guru  
untuk  dapat menciptakan proses belajar dan pembelajaran sesuai dengan 
tujuan  yang diharapkan efektif dan efisien”. 
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Gambar 5. Saat wawancara dengan Guru Sosiologi  

 
 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas ternyata pembelajaran dengan 

internet diharapkan menjadi efektif dan efisien jika siswa dan guru telah 

menguasai pengoperasian komputer dan program (software)nya.  

 Kemudian hasil penelitian ini juga mengungkap tentang berapa jam yang 

diberikan untuk mata pelajaran Sosiologi dengan internet dan penggunaan 

internet dalam mata pelajaran Sosiologi. Hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Bapak Ahmad Azhari (53 tahun) selaku guru mata pelajaran Sosiologi 

adalah sebagai berikut : 

 “Waktu yang diberikan untuk mata pelajaran Sosiologi (dengan internet) di 
 kelas X ICT adalah dua jam pelajaran dalam satu minggu. Waktu yang 
 disediakan ini sudah cukup bahkan lebih, karena dalam satu pokok 
 bahasan yang terdiri dari 3-4 kompetensi dapat diselesaikan dalam waktu 2 
 jam pelajaran”. 
  

  Selanjutnya adalah penggunaan internet dalam mata pelajaran 

Sosiologi, menurut keterangan dari beberapa siswa  penggunaan internet 
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dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Sosiologi sangat 

bermanfaat  karena proses identifikasi dan pemberian makna terhadap materi 

pelajaran menjadi lebih mudah dan mengurangi tingkat kesulitan materi 

pelajaran. Hal ini seperti dituturkan oleh salah seorang siswa (Zuhri Arieffasa, 

16 tahun) : 

 “Menurut saya, mapel Sosiologi dengan internet cukup bagus untuk 
 diterapkan keada siswa, karena dengan interenet kita dapat mengetahui 
 kondisi dan situasi yang sebelumnya kita belum tahu, yang bermanfaat 
 bagi kehidupan sosial seorang pelajar” 
  

 Hal senada juga diungkapkan oleh Della Zulfa (16 tahun) saat memberikan 

keterangan kepada peneliti seperti berikut : 

 “Penggunaan internet dalam mata pelajaran Sosiologi ini sangat baik 
 karena bisa mempermudah siswa dalam mencari informasi dari seluruh 
 dunia tidak terbatas hanya di dalam sekolah.”  
 
 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu siswa kelas X ICT bahwa 

pembelajaran  internet memiliki keterkaitan dengan mata pelajaran yang 

lainnya. Bahkan seluruh mata pelajaran sebenarnya dapat didukung oleh 

internet. Jadi Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran, menurut 

informan menyatakan bahwa internet itu dapat membantu memudahkan 

informan untuk mengakses materi pelajaran lain, sehingga dapat  memberikan  

tambahan  pemahaman atau pengetahuan  yang  belum dipahaminya. 

     Dengan adanya pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran di SMA 

Negeri 4 Semarang  itu mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Hal ini dapat kita lihat seperti petikan wawancara informan dengan peneliti 

seperti berikut.  
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 Internet dapat membantu saya dalam memahami mata pelajaran Sosiologi, 
 geografi, sejarah, biologi, matematika, kimia, dan sebagainya. Begitu juga 
 dengan pelajaran Sosiologi dengan internet sangat membantu saya dalam 
 mempelajari mata pelajaran lainnya (Wawancara dengan  Suryaning Dyah 
 Pratiwi, 16 tahun). 

 

Gambar 6. Wawancara informan (siswa kelas X ICT) dengan peneliti  

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui jawaban informan  tentang 

pengaruh   pembelajaran   dengan internet  terhadap  prestasi   belajar  adalah 

mempengaruhi. Jadi pemafaatan internet sebagai media pembelajaran itu 

cukup efektif membawa dampak positif bagi siswa dalam hal prestasi di 

sekolah. 

 Pendapat yang sama diungkapkan oleh Bapak Ahmad Azhari selaku guru 

mata pelajaran Sosiologi saat wawancara dengan peneliti : 

 “Penggunaan internet dalam mata pelajaran Sosiologi sangat perlu, karena 
 akses internet sangat up to date, sangat menunjang digunakan sebagai 
 sumber belajar siswa dan bahan ajar guru. Siswa menjadi lebih senang 
 apabila lebih  memanfaatkan internet. Materi yang biasa diajarkan dengan 
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 internet adalah interaksi sosial, perubahan sosial, perilaku menyimpang 
dan pengendalian  sosial.  

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa dan guru bahwa internet 

sebagai media pembelajaran cukup efektif dalam mendukung mata pelajaran 

Sosiologi karena informasi yang ada merupakan informasi yang up to date 

atau informasi yang populer dan terbaru yang dapat diperoleh tanpa kita harus 

berkunjung atau pergi ke tempat dimana kejadian itu berada. Penggunaan 

internet yang dilakukan guru sosiologi di kelas X ICT SMA Negeri 4 

Semarang sangat membantu dalam siswa memahami materi pembelajaran. 

Internet sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar memiliki manfaan yang 

sangat besar, karena dengan media internet guru dan siswa bisa dengan 

mudah menambil contoh realita nyata atau keadaan yang sedang aktual di 

masyarakat seperti terorisme, sex bebas, korupsi, pembunuhan, dan 

sebagainya. Seperti yang terjadi dalam petikan wawancara diatas, dalam 

penerapannya meteri sosiologi yang diajarkan tidak semuannya menggunakan 

media internet. Materi yang menggunakan media internet dalam 

pembelajaran di kelas X ICT adalah interaksi sosial, perubahan sosial, 

penyimpangan sosial, dan pengendalian sosial. Selain itu, materi yang 

dipelajari dengan internet juga sangat menarik. Informasi ini diberikan oleh 

Bapak Ahmad Azhari dalam wawancara dengan peneliti. 

 “ Penggunaan internet dalam mata pelajaran Sosiologi sangat menarik, 
 karena siswa belajar realitas yang nyata di masyarakat. Internet juga dapat 
 digunakan untuk semua mata pelajaran, walaupun kadang informasi yang 
 diperoleh dari internet belum tentu ilmiah. Akan tetapi, penggunaan 
 internet sebagai penunjang juga dapat digunakan sebagai media diskusi 
 yang efektif. 

 Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, penggunaan metode 
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pembelajaran harus selalu diperhatikan selain penggunaan media 

pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

Sosiologi dengan internet tentu tidak lepas dari metode ceramah, tanya jawab, 

dan diskusi. 

 Langkah-langkah dalam pembelajaran Sosiologi dengan internet 

dikemukakan Bp. Ahmad Azhari selaku guru Sosiologi SMA Negeri 4 

Semarang kepada peneliti. 

 “Cara penyampaian materi dengan internet adalah yang saya  lakukan 
 pertama adalah apersepsi yaitu merangsang siswa untuk berfikir sesuai 
 materi yang diajarkan, misalnya materi penyimpangan sosial. Saya 
 bercerita tentang pelanggaran/penyimpangan yang sering dilakukan oleh 
 seseorang. Mulai dari lingkup merokok, berkelahi, sering membolos 
 sekolah dan perilaku penyimpangan yang ada di masyarakat seperti 
 melanggar peratura lalu liointas, mabuk-mabukan, dan lain-lain. 
 Kemudian siswa saya suruh untuk mencari pengertian perilaku 
 penyimpangan  beserta contohnya lewat akses intrnet dan mengungkap 
 perilaku menyimpang dengan bahasa mereka sendiri. Kedua, membaha s 
 bersama tentang hal-hal mengenai perilaku menyimpang beserta 
 pengendaliannya. Dalam hal ini siswa saya himbau untuk mencari lewat 
 akses internet  kemudian saya suruh untuk berdiskusi dengan teman dan 
 tahap akhir saya biasa memberi tugas rumah tentang materi yang baru 
 dipelajari. 
 

 Beberapa hal yang telah disampaikan oleh informan di atas menunjukkan 

bahwa pembelajaran suatu mata pelajaran atau bidang studi sangat efektif bila 

menggunakan internet karena dengan internet diperoleh informasi yang selalu 

aktual dan up to date seperti terorisme yang dilakukan oleh Nurdin M Top 

ataupun perilaku sex bebas yang dilakukan oleh artis terkenal Ariel “Peterpan 

dan Luna Maya. Internet juga dapat mengakses informasi dari seluruh dunia. 

 Sedangkan dalam materi penyimpangan sosial hal yang dilakukan guru 

terkait penggunaan internet adalah memberikan penugasan kepada peserta 

didik untuk mengakses kejadian-kejadian yang sedang aktual di masyarakat. 
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Guru penugasan kepada siswa untuk mencari artikel atau berita tentang sex 

bebas dan terorisme kemudian tugas tersebut dipresentasikan dan di bahas 

bersama-sama. Siswa yang aktif dalam kegiatan diskusi akan diberikan nilai 

tambahan oleh guru. 

 
D.  Kendala-kendala  yang  Terjadi  Dalam  Penggunaan  Internet  sebagai   

      Penunjang  kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran  Sosiologi 

      di Kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang 

 Selain adanya faktor-faktor yang dapat mendukung pembelajaran dengan 

internet, juga ada beberapa kendala yang dapat menghambat pembelajaran 

dengan tunjangan fasilitas internet. Kendala-kendala tersebut diantaranya 

adalah kendala teknis dan penyalahgunaan internet oleh siswa. 

1. Kendala Teknis 

Kendala teknis dalam penelitian ini yaitu akses internet yang 

lambat, hal tersebut karena softwere pada komputer terkena virus dan 

terlalu banyak komputer yang mengakses internet. Dalam hal ini bapak 

Akhmad Asyhari selaku guru mata pelajaran sosiologi menyarankan agar 

tidak semua siswa di kelas X ICT menggunakan laptop untuk mengakses 

internet dalam proses pembelajaran, tetapi satu bangku hanya 

diperbolehkan mengakses internet dengan setu laptop.  

2. Penyalahgunaan internet oleh siswa 

Akses internet di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang tidak 

selamanya sepenuhnya digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran. 

Siswa terkadang menyalahkan internet sebagai sebagai sarana bermain 



 

 

49

seperti facebook, twitter, dan download lagu sehingga kelas menjadi ramai.  

 Berdasarkan hasil interview tentang pemanfaatan internet sebagai media 

pembelajaran yang diberikan di SMA Negeri 4 Semarang  diperoleh 

informasi bahwa terdapat kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat 

pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran bagi siswa dapat 

digambarkan dalam hasil wawancara sebagai berikut : 

 “Selama pembelajaran Sosiologi dengan internet jarang terjadi gangguan. 
 Adanya gangguan yang dirasakan misalnya terbatasnya laptop yang di 
perbolehkan untuk akses internet, karena apabila semua siswa 
menggunakan laptop maka akses internet akan sangat lambat. Hal ini 
menjadi penghambat, siswa menjadi ribut karena suasana  kelas      yang 
santai dan suara guru kurang lantang (wawancara dengan  Astrid Ayu 
Utami, 16 tahun). 

 
 Menurut siswa lainnya yaitu Suryaning Dyah Utami (16 tahun) 

dikemukakan bahwa kadang-kadang terjadi gangguan selama pembelajaran 

Sosiologi dengan internet. Gangguan yang terjadi diantaranya hardwarenya 

hang atau mengalami gangguan, software terkena virus, dan suasana kelas 

yang ramai. Hal yang sama juga disampaikan oleh Zuhri Arieffsa (16 tahun) 

saat wawancara dengan peneliti. 

 “Terkadang saya mengalami gangguan karena informasi yang disampaikan 
 oleh guru tidak hanya satu. Gangguan biasanya file yang sudah tersimpan 
 kadang sulit dibaca, guru memberikan tugas yang saya tidak mengerti 
maksudnya contohnya mencari artikel mengenai sex bebas,  komputer 
 kadang cepat kadang juga lambat”. 



 

 

50

 
 
 
Gambar 8. Wawancara peneliti dengan salah satu siswa kelas X ICT SMA Negeri 
4 Semarang 

 
 Sementara itu alasan lain dikemukakan oleh Astrid Ayu Utami (16 tahun) 

salah seorang siswa kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang seperti berikut : 

 “Ya, selama pembelajaran Sosiologi dengan internet, saya sering merasa 
 terganggu karena terkadang koneksi internetnya putus atau bisa juga 
 karena kelasnya ramai” 
 
 

 Hal senada juga diungkapkan oleh Novi Sartika Putri (16 tahun) kepada 

peneliti bahwa  selama pembelajaran Sosiologi  dengan media internet  sering 

terjadi gangguan, seperti hardware sering hang dan softwarenya terinfeksi 

virus sehingga menyebabkan kinerja komputer menjadi sangat lambat. 

 Beberapa kendala yang terjadi tentunya menjadi perhatian bagi pihak 

sekolah, guru Sosiologi maupun guru TIK yang memfasilitasi pembelajaran 

dengan internet. Berikut petikan wawancara dengan guru Sosiologi. 
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 “Selama proses pembelajaran Sosiologi dengan internet, ada gangguan 
 baik dari jaringan (network) atau dari siswa yang biasanya 
 menyalahgunakan sebagai sarana bermain seperti untuk  facebook atau 
 mengakses hal-hal yang tak penitng lainnya. Seharusnya kelas X ICT 
 merupakan kelas unggulan dan memiliki prestasi lebih karena 
 menggunakan sarana atau media penunjang pembelajaran yang lebih 
 bagus dibanding kelas lainnya. Tetapi pada kenyataannya prestasi atau 
 nilai  yang diperoleh siswa kelas X ICT pada mata pelajaran Sosiologi 
 sama saja seperti kelas reguler yang lain, bahkan terkadang dalam 
 ulangan harian siswa kelas reguler lebih bagus daripada kelas X ICT”. 
 

 Sebagaimana juga dikemukakan oleh Bp. Ahmad Azhari bahwa kendala 

yang terjadi untuk perangkat keras tidak ada, hanya saja kadang LCD 

terkadang sulit dinyalakan, software agak lambat apalagi di ruang guru bila 

mau akses internet lebih lambat karena banyak program yang terkena virus.  

 Dari beberapa  uraian di atas, diketahui kerusakan yang sering terjadi 

selama pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran berlangsung adalah 

disebabkan oleh program-program komputer (software).  

 Berdasarkan interview dengan ibu Hj. Srinatun selaku kepala SMA Negeri 

4 Semarang mengatakan bahwa : 

 ”Setiap siswa di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang sudah di lengkapi 
laptop oleh pihak sekolah, walaupun terkadang ada sebagian siswa yang 
menggunakan laptop pribadi yang lebih bagus dalam proses pembelajaran. 
Dalam kaitannya dengan internet, SMA Negeri 4 Semarang berlangganan 
dengan penyedia jasa internet pada PT. Telkom. Untuk sofware hambatan 
pada saat penggunaan internet pertama adanya penyebaran virus computer 
melalui internet dan ini menjadi masalah yang serius bagi pengguna 
komputer. Kedua di timbulkan oleh jaringan linknya rusak sehingga tidak 
bisa koneks dengan penyedia layanan internet. Ketiga ditimbulkan oleh 
banyaknya pengguna yang mengakses internet dalam waktu bersamaan akan 
memperlambat akses internet. Sedangkan untuk hardwere tidak mengalami 
kendala yang begitu berarti”.  

   

 Agar komputer bisa memberikan hasil yang optimal maka komputer harus 

mempunyai hardware yang berfungsi sebagai masukan (input) adalah 
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perangkat keras yang dapat digunakan untuk menerima/memasukkan data 

yang akan diolah komputer, hardware yang berfungsi sebagai pemroses 

adalah perangkat keras yang dapat mengolah data dari masukan dan 

diterjemahkan menjadi data yang siap untuk dikelauarkan. Sementara 

hardware yang berfungsi sebagai keluaran (output) adalah perangkat keras 

yang dapat menampilkan data hasil dari proses yang dapat dimengerti dan 

dipahami secara fisik. 

 Dalam mengakses internet, kita memerlukan perangkat keras (hardware) 

dan perangkat lunak (software) yang memadai. Perangkat keras adalah 

komponen- komponen fisik yang membentuk suatu sistem komputer serta 

peralatan-peralatan lain yang mendukung computer dalam melakukan 

tugasnya. Sedangkan perangkat lunak dalah program-program yang 

diperlukan untuk menjalankan perangkat keras (hardware) computer. 

Keduanya (hardware dan software) harus berjalan lancar agar proses 

pembelajaran Sosiologi dengan internet dapat efektif dan efisien yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 Secara teoritis, dalam suatu proses belajar mengajar, ada dua unsur yang 

amat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek 

ini saling berkaitan dan pemilihan metode akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada lain yang harus diperhatikan 

dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas dan respon 

yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung , dan konteks 

pembelajaran termasuk karakteristik siswa. 

 Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media 
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pembelajaran adalah sabagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi 

iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan dan ditata 

oleh guru. 

        Media pembelajaran meliputi segala sesuatu yang dapat membantu 

pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan motivasi, daya pikir, dan pemahaman peserta didik terhadap 

materi pembelajaran yang sedang dibaha atau memperhatikan peserta didik 

terhadap materi yang sedang dibahas Penggunaan media pembelajaran dalam 

pembelajaran tidak mutlak harus diadakan oleh pengajar. Artinya, jika 

pengajar dalam proses pembelajarannya tidak menggunakan media 

pembelajaran pun tidak akan dikatakan gagal, karena yang utama dalam 

proses pembelajaran adalah peserta didik dapat belajar dengan baik dan 

mencapai tujuan yang hendak dicapai dan telah dirumuskan sebelumnya. 

 Melalui internet, peserta didik dapat mengakses berbagai informasi yang 

disajikan oleh berbagai surat kabar atau majalah tanpa berlangganan. 

Demikian juga dengan berbagai informasi lainnya mulai dari yang paling 

sederhana, seperti prakiraan cuaca, kurs valuta asing sampai pada hal-hal 

yang berkaitan dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 Peserta   didik   mempunyai     kebebasan    memilih,   apakah   akan 

memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak 

ada kewajiban/keharusan bagi peserta didik untuk mengakses pembelajaran 

elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya 

tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Walaupun materi 
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pembelajaran. elektronik berfungsi sebagai tambahan tetapi para guru 

tentunya akan senantiasa mendorong, menggugah, atau menganjurkan para 

pembelajarannya untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang telah 

disediakan. 

 Pemanfaatan internet sebagai penunjang pembelajaran sangat efektif bila 

guru dan siswa dapat mengoperasikan komputer dengan baik, dan hal ini 

perlu dikondisikan terutama oleh guru dalam pembelajaran di kelas ICT. 

Berdasarkan landasan teori bahwa teori classical conditioning adalah sebuah 

prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus 

sebelum terjadinya refleks tersebut.  Percobaannya menggunakan seekor 

anjing sebagai subjeknya. Pavlov yang menyimpulkan bahwa tingkah laku 

sebenarnya adalah rangkaian rangsangan berkondisi yang terjadi setelah 

adanya proses kondisioning dimana rangsangan-rangsangannya yang tadinya 

dihubungkan dengan rangsangan tak berkondisi lama kelamaan akan dapat 

dihubungkan dengan rangsangan-rangsangan berkondisi, mempunyai 

sumbangan yang besar terhadap proses belajar manusia. 

 Dalam teori Classical Conditioning disebutkan bahwa pada tingkah laku 

responden bisa dilihat bahwa stimulus yang sama akan menimbulkan respons 

yang sama pada semua organisme dan spesies yang sama, serta tingkah laku 

responden biasanya menyertakan respon siswa.  Bagaimanapun, tingkah laku 

responden yang tarafnya lebih tinggi dimiliki oleh individu melalui belajar 

dan bisa dikondisikan. Klasikal conditioning (pengkondisian) pada prinsipnya 

ditandai adanya stimulus dari luar. Dalam penerapan penggunaan internet di 

kelas X ICI SMA Negeri 4 Semarang, guru memberikan stimulus seperti 

bercerita tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat baik pembunuhan, 
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pemerkosaan, tawuran antar pelajar, dan sebagainya. Kemudian tanpa di 

suruh lagi siswa sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan, biasanya 

siswa langsung mengakses permasalah sesuai yang dipelajari pada waktu itu. 

Dalam hal ini materi yang dipelajari adalah tentang penyimpangan sosial. 

Permasalahan yang di akses setiap siswa dengan media internet berbeda-beda, 

ada yang mencari permasalahan sex bebas seperti yang terjadi pada artis Ariel 

“Peterpan” dan Luna Maya, terorisme seperti yang dilakukan oleh Nurdin M 

Top, kasus korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR, dan masih banyak 

lainnya.  

 untuk menumbuhkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Sosiologi 

dengan dukungan internet dimana stimulus itu ditandai dengan diberikannya 

tugas oleh guru kepada siswa untuk mencari pengertian, definisi, jenis dan 

bentuk-bentuk, ataupun contoh-contoh lain yang terkait dalam pembelajaran. 

 Maka setelah mendapatkan stimulus siswa dapat langsung menggunakan 

internet yaitu dengan melakukan browsing melalui software Mozilla firefox, 

opera atau dengan pencarian informasi situs internet yang dapat dilakukan 

melalui situs www.google.com untuk mencari informasi seputar materi yang 

di ajarkan. Kegiatan mencari situs yang berhubungan dengan pembelajaran 

Sosiologi inilah yang merupakan respon atau tanggapan siswa terhadap tugas 

(stimulus) yang diberikan guru. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

internet sebagai penunjang ini ini bertujuan untuk menarik siswa dalam 

mencari informasi dalam proses pembelajaran secara cepat dan tepat.  

 Dalam penelitian ini yang berperan dalam klasikal conditioning adalah 

guru mata pelajaran sosiologi. Penggunaan internet sebagai pendukung mata 

pelajaran Sosiologi di kelas X ICT SMA Negri 4 Semarang dimana siswa 
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kelas X ICT dibiasakan untuk menggunakan internet dalam pembelajaran 

mata pelajaran Sosiologi. Keberadaan internet dalam sebuah pembelajaran di 

sekolah merupakan suatu hal yang sangat mendukung sebuah lembaga atau 

lingkungan pendidikan. Internet merupakan salah satu sumber belajar atau 

media pembelajaran yang merupakan gudang ilmu dan informasi bacaan, baik 

yang berkaitan dengan dunia pendidikan maupun pengetahuan umum 

sehingga keberadaan internet dalam pembelajaran di kelas sekolah 

diharapkan dapat memudahkan siswa dalam mencari referensi atau rujukan 

sumber ilmu yang sedang dipelajarinya, dengan demikian siswa dapat 

mengembangkan wacana serta wawasannya lebih luas lagi. Lebih lanjut dapat 

dikatakan bahwa internet mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menunjang pembelajaran Sosiologi karena mempermudah siswa dan guru 

dalam mencari sumber informasi yang aktual dan faktual yang tidak terbatas 

dalam lingkup suatu daerah saja tetapi dapat menjangkau berbagai daerah di 

seluruh dunia.  

 Metode klasikal konditioning yang dapat diterapkan dalam pengggunaan 

internet sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 

Sosiologi di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang adalah respon yang 

diberikan dapat sesuai (benar) atau tidak sesuai (salah) dengan apa yang 

diharapkan. Respon yang benar perlu diberi penguatan (reinforcement) agar 

orang terdorong untuk ingin melakukannya kembali. Cara efektif untuk 

mengubah dan mengontrol respon adalah dengan reinforcement, penguatan 

dalam bentuk reward (hadiah) dan punishment (hukuman). Penggunaan 

internet sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dapat diterapkan 
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melalui klasikal conditioning dengan cara sejak awal perlu diberikan aturan 

main atau tata tertib dalam penggunaan internet selama proses pembelajaran. 

Aturan-aturan yang dibuat harus dipatuhi baik oleh guru maupun siswa 

dengan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran tata tertib seperti membuka 

facebook atau twitter saat pembelajaran maka pelaku harus dihukum. 

 Untuk memberikan penguatan adaptasi dan integrasi siswa diadakan adu 

cepat untuk memperoleh informasi dalam pembelajaran, misalnya tentang 

tentang perilaku menyimpang yang terjadi di Barat seperti Amerika dan 

Eropa  kemudian siswa yang dapat memperoleh informasi dalam waktu 

tercepat dapat mempresentasikan informasi tersebut  di depan kelas dari hasil 

browsingnya. Siswa yang berhasil memperoleh informasi dan dapat 

memprsentasikan dengan tepat akan memperoleh tamabahn nilai dari guru 

Sosiologi. 

 Contoh lain yang dapat digunakan adalah dengan mewajibkan siswa 

berkunjung ke perpustakaan satu kali seminggu dimana siswa diberikan tugas 

membuat laporan dari buku yang telah dibaca di perpustakaan pada mata 

pelajaran Sosiologi. Pemberian tugas ini ini merupakan suatu agenda wajib 

yang diselenggarakan oleh pihak sekolah dengan pengurus perpustakaan 

(pustakawan). Tujuan para siswa  mengunjungi perpustakaan adalah agar para 

siswa lebih mengenal perpustakaan dan lebih lanjut siswa diharapkan 

menggunakan perpustakaan sebagai salah satu wadah untuk mencari ilmu. 

Untuk mengoptimalkan kegiatan ini pengurus perpustakaan harus membuat 

jadwal dan kegiatan selama siswa berada di dalam perpustakaan. Tujuan dari 
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penugasan pembuatan laporan buku yang bersumber dari perpustakaan adalah 

untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari internet apakah 

informasi dari internet itu sama dengan informasi dalam buku, bertentangan 

atau saling melengkapi sehingga pada akhirnya akan diperoleh infomrasi dan 

wawasan yang lebih lengkap, akurat, dan lebih objektif. Dengan pemberian 

stimulus ini lama kelamaan maka siswa menjadi sering berkunjung ke 

perpustakaan tanpa harus diberikan tugas laporan buku dari perpustakaan. 

Sedangkan teori fungsional struktural yang digunakan adalah teori dari 

Talcott Parson. Sistem tindakan diperkenalkan parson dengan skema AGIL 

yang meyakini bahwa terdapat empat karakteristik terjadinya suatu tindakan, 

yakni Adaptation (Adaptasi), Goal Atainment (Pencapaian tujuan), 

Integration (Integrasi), dan Latency (Pemeliharaan pola). Sistem tindakan 

hanya akan bertahan jika memeninuhi empat kriteria ini. Terdapat juga nilai-

nilai yang bertanggungjawab terhadap sistem sosial ini, antara lain nilai 

kognisi, apresiasi, dan moral. Parson sendiri menyebutnya sebagai modes of 

orientation. Unit tindakan oleh karenanya melibatkan motivasi dan orientasi 

nilai dan memiliki tujuan umum sebagai konsekuensi kombinasi dari nilai dan 

motivasi-motivasi tersebut terhadap seorang aktor. Analisis Parson 

merepresentasikan suatu usaha untuk mengkategorisasikan dunia kedalam 

sistem, subsistem, persyaratan-persyaratan system, generalisasi media dan 

pertukaran menggunakan media tersebut. Dalam kaitannya dengan penelitian 

ini bahwa penggunaan internet sebagai suatu sistem dalam proses 

pembelajaran harus dapat mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari 
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luar. Artinya penggunaan internet harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar 

siswa sehingga kegiatan belajar mengajar yang di lakukan olek guru dan 

siswa bisa berjalan dengan efektif.  

Adaptasi dapat diartikan bahwa sebuah sistem harus menanggulangi 

situasi eksternal yang gawat, dalam hal ini sistem harus menyesuaikan diri 

dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. 

Keterkaitan pengertian adaptasi ini dengan penggunaan internet sebagai 

penunjang kegiatan belajar mengajar di kelas X ICT adalah bahwa siswa 

harus bisa dan belajar menyesuaikan diri dalam proses pembelajarannya, 

yang semula di SMP dengan pembelajaran kontekstual setelah masuk SMA 

Negeri 4 Semarang khususnya di kelas X ICT siswa di tuntut lebih aktif 

dalam pembelajarannya terutama mencari sumber belajar sendiri secara 

langsung dalam kegiatan belajar mengajar dan harus menguasai kemampuan 

mengoperasikan komputer dan internet. Dalam hal ini guru menjadi aktor 

utama dalam menentukan keberhasilan siswa di lingkungan barunya, yaitu di 

kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang khususnya dalam mata pelajaran 

sosiologi. Hal lain yang diterapkan dalam penggunaan internet di kelas X ICT 

ini misalnya dengan adanya tata tertib dilarang menggunakan internet untuk 

keperluan facebook, twitter, chating atau bermain game saat proses kegiatan 

belajar mengajar berlangsung sehingga nantinya dalam proses pembelajaran 

mata pelajaran Sosiologi dapat mencapai tujuan pembelajaran yang yang 

telah ditetapkan dan diharapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Gool Attainment (Pencapaian tujuan) dapat diartikan bahwa sebuah sistem 
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harus mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Setelah siswa bisa 

menyesuaikan diri atau beradaptasi di kelas X ICT  SMA Negeri 4 Semarang 

kemudian yang harus diperhatikan baik guru maupun siswa adalah membuat 

proses belajar mengajar seefektif dan senyaman mungkin. Hal ini ditujukan 

agar kelas X ICT menjadi kelas unggulan dan memiliki prestasi yang lebih 

bagus dibanding dengan kelas reguler yang lain. Karena baik fasilitas maupun 

sarana prasarana kelas ini lebih unggul dibanding kelas yang lain.  Setelah 

tercapainya tujuan pembelajaran yang meliputi wawasan kognitif, afektif dan 

psikomotor yang harus dikuasai oleh siswa maka sistem harus mengatur 

hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya seperti dengan 

mengatur bentuk wawasan dan ketrampilan serta karakter siswa dalam 

penggunaan internet sebagai penunjang mata pelajaran Sosiologi. 

Integrasi dapat diartikan bahwa sebuah sistem harus mengatur antar 

hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Dalam hal ini 

komponen-komponen yang terlibat di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang 

baik guru (sosiologi), siswa, sarana dan prasarana maupun fasilitas yang lain 

harus bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Guru dan siswa harus bisa 

memanfaatkan fasilitas hotspot di ruang ini seperti mencari kelengkapan 

sumber belajar, artikel-artikel tentang pembelajaran, maupun diskusi online 

baik antar siswa ataupun antara siswa dengan guru. Apabila salah satu 

komponen saja tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik maka 

pembelajaran di kelas X ICT juga tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya 

guru tidak terlalu menguasai keterampilan pengoperasian komputer, siswa 
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menyalahgunakan fungsi internet yang seharusnya sebagai penunjang 

kegiatan belajar mengajar malah disalahgunakan sebagai arena bermain, 

fasebook, download lagu, atau bahkan koneksi jaringan internet yang 

mengalani gangguan, maka kelas ini tidak bisa menunjukan identitasnya 

sebagai kelas ICT dan pembelajarannya akan sama seperti kelas-kelas reguler 

yang lain. Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa setiap komponen yang ada 

di kelas X ICT harus melaksanakan fungsinya dengan baik agar proses 

kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan efektif dan menuai hasil yang 

maksimal. 

 Integrasi yang terjadi ini  pada akhirnya akan melengkapi, memelihara 

dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang 

menciptakan motivasi tersebut atau disebut dengan latency (pemeliharaan 

pola). Pola pembelajaran dengan penggunaan internet sebagai penunjang 

kegiatan belajar mengajar di kelas X ICT diharapkan berjalan dengan baik 

sesuai yang di harapkan oleh pihak sekolah. 

Dengan adanya adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan 

pola pada akhirnya akan menjaga sikap dan perilaku siswa dalam seluruh 

mata pelajaran di kelas X ICT dalam kegiatan pembelajaran dengan internet. 

Selain itu prestasi siswa kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang diharapkan 

bisa lebih baik dibanding kelas reguler yang lain. 

 Dalam penelitian ini telah diperoleh informasi maupun fakta-fakta  yang  

dapat  digeneralisasikan sebagai hasil penelitian. Namun generalisasi dari 

hasil penelitian ini belum tentu dapat berlaku di tempat lain atau sekolah lain 
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karena setiap individu dalam suatu kelompok dalam hal ini kelas X ICT SMA 

Negeri 4 Semarang yang diteliti mempunyai tugas fungsional dan struktural 

yang berbeda antara kelas yang satu dengan kelas lainnya. Masing-masing 

individu maupun kelompok (kelas ICT) memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan kelas ICT di sekolah lain sehingga generalisasi dari hasil penelitian 

ini terbatas pada informasi dimana penelitian ini dilakukan sehingga 

penerapan pada ruang lingkup yang lebih luas dengan karakteristik berbeda 

kiranya perlu dilakukan penelitian lagi karena karakteristik berbeda akan 

menghasilkan keragaman yang berbeda pula. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Penggunaan internet sebagai 

penunjang kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran sosiologi di kelas X 

ICT SMA Negeri 4 Semarang dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2010/2011 merupakan 

kelas khusus yang yang para siswanya difokuskan untuk mewakili 

olimpiade. Kelas X ICT memiliki perbedaan jika dibanding kelas yang lain 

yaitu kelas ini menggunakan fasilitas internet secara langsung dalam 

proses pembelajaran, jumlah siswa lebih sedikit dibandingkan kelas 

reguler yang lain yaitu 32 siswa. Ruang kelas ini lebih nyaman dibanding 

kelas yang lain karena dilengkapi AC. Sedangkan sistem rekrutmen kelas 

X ICT adalah dengan diadadakan tes untuk mata pelajaran MIPA. 

2. Penggunaan internet sangat menunjang dalam proses pembelajaran 

Sosiologi di kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang, terutama informasi 

yang diperoleh yang aktual dan faktual dan tidak terbatas pada batas 

wilayah atau negara bahkan dapat menjangkau informasi dari seluruh 

dunia. Tidak semua pokok bahasan di kelas X ICT memanfaatkan media 

internet, materi sosiologi yang menggunakan media internet antara lain 

adalah interaksi sosial, perubahan sosial, perilaku menyimpang dan 

pengendalian sosial. 

3. Kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan  internet sebagai 
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penunjang kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Sosiologi di 

kelas X ICT SMA Negeri 4 Semarang meliputi kendala teknis dan 

penyalahgunaan internet oleh siswa. Kendala teknis yaitu akses internet 

yang lambat, hal ini disebebkan karena program atau software terkena 

virus. Sedangkan penyalahgunaan akses internet yang dilakukan oleh 

siswa seperti bernain game, facebook, twitter dan download lagu sehingga 

kelas menjadi sangat ramai. Akses internet yang lambat, hal ini disebebkan 

karena program atau software terkena virus.  

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang diajukan 

Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Bagi SMA Negeri 4 Semarang, sebaiknya manajemen kelas ICT perlu 

ditingkatkan seperti meningkatkan kinerja hardware dengan memperbaiki 

hardware dan memperbaharui (mengupdate) software sehingga kendala 

karena hardware yang ketinggalan atau kendala adanya virus dalam 

program komputer dapat ditangani. 

2. Bagi guru SMA Negeri 4 Semarang khususnya guru sosiologi, sebaiknya 

mengikuti pelatihan atau kursus singkat seperti workshop tentang 

penggunaan internet agar proses pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran Sosiologi di kelas ICT berlangsung lebih efektif. 

3. Bagi guru sosiologi SMA Negeri 4 Semarang, pembelajaran sosiologi 

berbasis internet sebaiknya dikembangkan lagi menjadi pembelajaran yang 

berbasis e-learning misalnya dengan membuat blog/website khusus untuk 

mata pelajaran sosiologi. 
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PENGANTAR 

 
 Dalam rangka menyelesaikan studi Sarjana Sosiologi dan Antropologi di 

Universitas Negeri Semarang (UNNES), maka mahasiswa diwajibkan untuk 

melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini nantinya akan dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan di depan penguji sehingga akhirnya akan menghasilkan 

laporan yang sah. Laporan yang sah ini disebut skripsi. 

 Penelitian yang akan dikaji berjudul“PENGGUNAAN INTERNET 

SEBAGAI PENUNJANG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PADA 

MATA PELAJARAN SOSIOLOGI DI KELAS X ICT SMA NEGERI 4 

SEMARANG”,   

 Untuk itu penulis memohon kerjasama anda dalam memberikan informasi 

yang valid dan dapat dipercaya serta lengkap. Untuk mempermudah anda, telah 

disiapkan beberapa pertanyaan. Apabila anda keberatan untuk dicantumkan 

identitasnya maka penulis akan bersedia merahasiakannya. 

 Semoga infomasi anda dapat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan 

dan pendidikan dan semoga mendapat berkah yang melimpah dan kebaikan yang 

berlipat ganda dari Allah Swt.  

 

 

 

 

 

 

 

        Hormat Penulis 

 

 
        Lingga Cahya F  
        NIM. 3501407054 
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INSTRUMEN  PENELITIAN 

PANDUAN  OBSERVASI 
 

Fokus Penelitian Indikator Hal-hal yang di amati 

Profil Sekolah  Sarana Fisik dan Non 

Fisik Sekolah 

1. Luas wilayah  

2. Jumlah kelas 

3. Sarana Prasarana 

4. Fasilitas Pendukung 

5. Kegiatan Ekstrakurikuler 
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DATA DOKUMENTASI 
 
 

1. Visi dan Misi 
2. Jumlah Guru 
3. Jumlah Karyawan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

70

PEDOMAN WAWANCARA 
DENGAN SISWA 

 
Nama  : ..................................... 
Usia  : ..................................... 
Alamat  : ..................................... 
 
Pertanyaan 

7. Sebelum masuk SMA Negeri 4 Semarang, apakah anda sudah menpunyai 

dasar pengoperasian komputer ? 

5. Program apa saja yang sudah anda kuasai sebelum masuk  SMA Negeri 4 

Semarang? 

6. Berapa jam yang diberikan untuk mata pelajaran Sosiologi dengan internet ? 

7. Apakah menurut anda waktu yang disediakan sekarang ini masih kurang dan 

menjadikan kendala bagi anda untuk memanfaatkannya ? 

8. Bagaimana menurut pendapat anda tentang mata pelajaran Sosiologi dengan 

internet ini ? 

9. Bagaimana materi yang diajarkan menurut pendapat anda ? 

10. Apakah menurut pendapat anda mata pelajaran Sosiologi dengan internet ini 

dapat membantu anda dalam memahami mata pelajaran lainnya ? 

11. Penggunaan internet dapat membantu anda memahami mata pelajaran apa 

saja? 

12. Apakah mata pelajaran Sosiologi dengan media internet ini dapat 

mempengaruhi prestasi belajar anda ? 

13. Selama pelajaran Sosiologi dengan internet berlangsung apakah sering terjadi 

gangguan ? 

14. Apabila terjadi suatu gangguan, maka gangguan itu berasal dari mana ? 

jelaskan satu persatu. 

a. Perangkat keras/hardware (komputer) 

b. Perangkat lunak/software (program) 

c. Guru 

d. Lingkungan 
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15. Bagaimana menurut anda kecepatan komputer dalam mengakses/menjalankan 

program yang ada didalamnya ? 

16. Bagaimana pendapat anda tentang cara penyampaian materi dari guru kepada 

siswa ? 

17. Bagaimana pendapat anda tentang penguasaan bapak/ibu guru terhadap materi 

yang diajarkan dengan media internet dalam mata pelajaran sosiologi? 

18. Bagaimana tentang kapasitas luas ruangan kelas dengan jumlah siswa 

menurut anda ? 

19. Bagaimana keadaan sirkulasi (ventilasi) selama digunakan untuk belajar ? 

20. Bagaimana lampu penerangan yang digunakan dalam kelas ICT (internet) ? 

21. Menurut anda secara keseluruhan bagaimana keadaan ruang kelas ICT  

(internet)? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
DENGAN GURU SOSIOLOGI 

Nama  : ..................................... 
Usia  : ...................................... 
Alamat  : ................................................................................ 

Pertanyaan 
7. Berapa jam yang diberikan untuk mata pelajaran Sosiologi dengan internet ? 
8. Apakah menurut Bp/Ibu waktu yang disediakan sekarang ini masih kurang 

dan menjadikan kendala bagi anda untuk memanfaatkanya ? 
9. Bagaimana menurut pendapat Bp/Ibu tentang penggunaan internet dalam 

mata pelajaran Sosiologi? 
10. Bagaimana materi yang diajarkan menurut pendapat Bp/Ibu ? 
11. Menurut pendapat Bp/Ibu, apakah penggunaan internet ini dapat membantu 

siswa memahami mata pelajaran Sosiologi ? 
12. Menurut Bp/Ibu internet dapat membantu memahami mata pelajaran apa saja 

? 
13. Apakah penggunaan internet dalam mata pelajaran Sosiologi ini dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa? kalau ya, seperti apa ? 
14. Selama pelajaran Sosiologi dengan internet berlangsung apakah sering terjadi 

gangguan ? 
15. Apabila terjadi suatu gangguan, maka gangguan itu berasal dari mana ? 

jelaskan satu persatu. 
a. Perangkat keras/hardware (komputer) 
b. Perangkat lunak/software (program) 
c. Siswa  
d. Lingkungan 

10. Bagaimana menurut Bp/Ibu kecepatan komputer dalam 
mengakses/menjalankan 
       program yang ada didalamnya ? 
11.  Bagaimana cara penyampaian materi dengan internet dari Bp/Ibu kepada 
siswa ? 
12. Bagaimana penguasaan bapak/ibu terhadap materi Sosiologi dengan internet ?  
13. Bagaimana tentang kapasitas luas ruangan kelas dengan jumlah siswa menurut 
      Bp/Ibu ? 
14. Bagaimana keadaan sirkulasi (ventilasi) selama digunakan untuk belajar ? 
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15. Bagaimana lampu penerangan yang digunakan dalam kelas ICT (internet) ? 
16. Bagaimana pengelolaan kelas ICT (internet) selama ini ? 
17. Menurut anda secara keseluruhan bagaimana keadaan ruang kelas ICT    

(internet)? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
DENGAN KEPALA SEKOLAH 

Nama  : ..................................... 
Usia  : ...................................... 
Alamat  : ................................................................................ 

Pertanyaan 
Berapa jam yang diberikan untuk mata pelajaran Sosiologi dengan internet ? 
Menurut Bp/Ibu internet dapat membantu memahami mata pelajaran apa saja ? 
Bagaimana menurut Bp/Ibu kecepatan komputer dalam mengakses/menjalankan 

program yang ada didalamnya? 
Bagaimana cara penyampaian materi dengan internet dari guru kepada siswa? 
Bagaimana penguasaan bapak/ibu guru Sosiologi saat pembelajaran dengan 

internet ?  
Bagaimana perbandingan kapasitas luas ruangan kelas ICT (internet) dengan 

jumlah siswa menurut Bp/Ibu ? 
Bagaimana keadaan sirkulasi (ventilasi) selama digunakan untuk belajar ? 
Bagaimana lampu penerangan yang digunakan dalam kelas ICT (internet)? 
Bagaimana pengelolaan kelas ICT (internet) selama ini? 
Menurut anda secara keseluruhan bagaimana keadaan ruang kelas ICT  (internet)? 
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DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

 

1. Nama  : Della Zulfa 

Usia  : 16 

Alamat  : Bukit Agung E 41 

 

2. Nama  : Nurma Mediasri 

Usia  : 15 

Alamat  : Perum UNDIP Sekaran 

 

3. Nama  : Noval Pinastika 

Usia  : 15 

Alamat  : Jl. Tusam Timur II 

 

4. Nama  : Suryaning Dyah Pratiwi 

Usia  : 16 

Alamat  : Jl. Bukit Cendana IC/55 Sambiroto, Semarang  

 

8. Nama  : Novi Sartika Putri 

Usia  : 16 

Alamat  : Perum Mega Residence Semarang 
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9. Nama  : Zuhri Arieffasa  

Usia  : 16 

Alamat  : Jl. Ngesrep Barat III/28E 

 

10. Nama  : Astrid Ayu Utami 

Usia  : 16 

Alamat  : Jl. Taman Setiabudi Semarang 

 

11. Nama  : Nevy Olianovi 

Usia  : 15 

Alamat  : Jl. Serayu no.15 Sidomulyo, Ungaran 

 

12. Nama  : H. Akhmad Asyhari, S.Pd 

Usia  : 53 

Alamat  : Banyumanik, Semarang 

 

13. Nama  : Dra. Hj. Srinatun, M.Pd 

Usia  : 55 

Alamat  : Banyumanik, Semarang 
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KEADAAN FISIK SEKOLAH 

 

1. Luas tanah sekolah   : 14.170 m 2  

2. Identitas Sekolah 

 Nama sekolah   : SMA 4 Semarang 

 Tahun berdiri   : 1952                                 

 Status sekolah   : Negeri 

 Nomor statistik sekolah  : 3010363040004 

 Nomor identitas sekolah  : 300040 

 Nomor kode Prop. Jawa Tengah : 33 

 Nomor kode Kota Semarang  : 74 

 Nomor kode Kec. Banyumanik : 030 

 Nomor  pokok wajib pajak : 0.254.090.0503 

 Alamat sekolah   :Jl. Karangrejo Raya 12A, 

Banyumanik, Semarang           

 Status tanah   : Milik Negara 

 

3. Jenis dan luas bangunan lain yang ada di sekolah 

Jenis dan luas bangunan yang ada di sekolah terdiri dari : 

 Ruang kepala sekolah  :  1 ruang   35 m 2  

 Ruang tata usaha   :  1 ruang   105 m 2  

 Ruang guru   :  1 ruang   216 m 2  

 Ruang BP/BK   :  1 ruang   96 m 2  

 Perpustakaan   :  1 ruang   120 m 2  

 Laboratorium    :  6  ruang  779 m 2  

 Ruang kelas   :  27  ruang   1.768 m 2  

 Gedung pertemuan  :  1 ruang    325 m 2  

 Musholla    :  1 ruang    112 m 2  

 Koperasi Sekolah   :  1 ruang  50 m2 

 Kantin    :  8 ruang  80 m2 
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 Kamar kecil guru   :  9 ruang   24 m 2  

 Kamar kecil siswa  : 17 ruang     18 m 2  

 Bangunan Parkir   : 2 buah  29 m2 

 

Bangunan yang lain : 

 Lapangan seluas 600 M2 

 Lapangan sepak bola 

 Lapangan volly, bulutangkis 

 Lapangan basket 

 Lapangan upacara 

 Sumur 
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FASILITAS SEKOLAH 

 

 

Jumlah ruang belajar sebanyak 27 ruang kelas, yang terbagi: 

- Kelas X : 9 ruang kelas, 1 ruang kelas ICT 

- Kelas XI : 7 ruang kelas IPA, 1 ruang kelas ICT, 3 ruang kelas IPS 

- Kelas XII:7 ruang kelas IPA, 1 ruang kelas ICT, 3 ruang kelas IPS 

Selain  ruang kelas juga terdapat fasilitas sekolah sebagai berikut :    

a. Olah Raga 

- Lapangan Basket 1 buah 

- Lapangan Volly 1 buah 

b. Laboratorium 

- Laboratorium Bahasa 1 buah 

- Laboratorium Media 1 buah 

- Laboratorium Komputer 1 buah 

- Laboratorium Fisika 1 buah 

- Laboratorium Kimia 1 buah 

- Laboratorium Biologi 1 buah 

c. Perpustakaan 

Perpustakaan terdiri dari satu ruang khusus dan memiliki berbagai 

koleksi buku pelajaran dan buku penunjang (mata pelajaran dan fiksi 

serta non fiksi). 

Perpustakaan ini ditangani oleh seorang koordinator dan berbagai tenaga 

tata usaha. 

d. Tempat Ibadah 

Tempat ibadah di SMA N 4 Semarang, berupa Musholla yang 

menampung Jamaah sekitar 50 orang anak yang dilengkapi dengan 

perangkat sholat dan perpustakaan Musholla (Buku Keagamaan ). 

e. Aula 

SMA NEGERI 4 Semarang, memiliki sebuah Aula yang dapat 

menampung kurang lebih 500 orang. Digunakan untuk kegiatan siswa 
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seperti Bulu Tangkis, Tenis Meja, Pencak Silat, Seni Tari dan kegiatan 

lainnya. 

Sarana lainnya: 

a. Ruang Kepala Sekolah  1 buah  

b. Ruang Wakil Kepala Sekolah  1 buah 

c. Ruang Tata Usaha   1 buah 

d. Ruang Guru     1 buah 

e. Ruang BK     1 buah 

f. Ruang OSIS    1 buah 

g. Ruang Koperasi    1 buah 

h. Ruang Pramuka    1 buah 

i. Ruang Instruktur    1 buah 

j. Ruang PMR    1 buah 

k. Ruang KIR    1 buah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran      : Sosiologi 

Kelas/Semester     : X / 1  

Pertemuan ke        :  2 

Alokasi waktu       : 2 X 45 menit 

 

 

A.Standar Kompetensi : 

Memahami perilaku keteraturan hidup sesuai dengan nilai dan  norma 

yang berlaku dalam masyarakat.  

B.Kompetensi Dasar : 

Mendeskripsikan proses interaksi sosial sebagai dasar pengembangan pola 

ketaraturan dan dinamika kehidupan sosial 

C.Indikator : 

- Mendefinisikan interaksi sosial dan dinamika social 

- Menjelaskan faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial dan 

dinamika sosial 

- Menjelaskan hubungan antara interaksi sosial dan ketaraturan sosial. 

D.Tujuan Pembelajaran : 

 Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat:menjelaskan dengan 

kata-kata sendiri pengertian interaksi sosial, faktor yang mendorong, dan 

macam serta tingkatan lembaga,kelompok dan organisasi sosial.  

E.Materi Ajar : 

1. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Interaksi Sosial 

2. Pengertian Perubahan/Dinamika Sosial 

F.Metode  Pembelajaran: 

1. Cermah  

2. Kerja mandiri 

3. Kooperatif  Terpadu Membaca dan Menulis 

4. Diskusi 
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G.Kegiatan pembelajaran: 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Menanyakan kepada siswa tentang pengetahuan sebelumnya mengnai 

pengertian nilai dan norma 

b. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran pada 

pertemuan kali ini 

c. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan cakupan materi pada 

pokok bahasan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyrakat 

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

a. Guru mnjelaskan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi interaksi 

social  

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

factor-faktor yang mempengaruhi interaksi social  

Elaborasi 

a. Siswa membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 siswa 

b. Guru  meminta siswa untuk melakukan observasi dan wawancara di 

lingkungan sekolah pada saat istirahat untuk melihat bentuk interaksi 

dan menanyakan factor apa sajakah yang mempengaruhi masyarakat di 

lingkungan sekolah  melakukan interaksi  

Konfirmasi  

a. Guru mempersilahkan siswa untuk mempersentasikan hasil observasi 

dan wawancaranya. 

b. Guru memberikan kesmpatan kepada siswa yang lain untuk 

menanyakan atau menyanggah kepada kelompok yang sedang 

presentasi. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

dalam pembelajaran yang telah dilakukan mengenai factor-faktor yang 

memepengaruhi interaksi sosial 

b. Guru memberikan tugas lanjutan 
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H.Penugasan terstruktur: 

Guru memberi tugas kepada siswa untuk menjawab  pertanyaan yang 

berkaitan dengan   sosiologi di dalam masyarakat. 

I. Penugasan tidak berstruktur: 

        Guru member tugas kepada siswa untuk melakukan observasi terhadap 

sosiologi di masyarakat  yang ada diSemarang. 

J.Sumber Belajar : 

1. Sosiologi Yudhistira Kelas X 

2. LKS Kreatif Kelas X 

3. Masyarakat  

4. Internet 

K.Penilaian Hasil Belajar: 

Sebut dan jelaskan factor-faktor yang mempengaruhi interaksi social?  

1. Imitasi adalah proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti 

perilaku orang lain. Imitasi dapat berakibat positif bila yang ditiru 

merupakan individu-individu baik menurut pandangan umum.  

2. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada 

orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti 

pandangan/ pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang.  

3. Identifikasi adalah kencenderungan atau keinginan dalam diri 

seseorang untuk menjadi sama dengan individu lain yang ditiru. Orang 

lain yang menjadi sasaran identifikasi disebut idola (dari kata idol yang 

berarti sosok yang dipuja). 

4. Simpati adalah perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang dan 

membuatnya merasa seolah-olah berada dalam keadaan orang lain.  

5. Motivasi Motivasi adalah dorongan, rangsangan, atau stimulus yang 

diberikan seseorang kepada orang lain, sehingga orang yang diberi 

motivasi menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara 

kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab.  

6. Empati adalah proses kejiwaan seorang individu untuk larut dalam 

perasaan orang lain baik suka maupun duka.  
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Penilaian proses :  

             Lembar pengamatan keaktifan siswa selama KBM 

Bentuk penilaian : Non tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Mata Pelajaran      : Sosiologi 

Kelas/Semester     : X / 1 

Pertemuan ke        :  3 

Alokasi waktu       : 2 X 45 menit 

 

A.Standar Kompetensi : 

Memahami perilaku keteraturan hidup sesuai dengan nilai dan  norma 

yang berlaku dalam masyarakat.  

B.Kompetensi Dasar : 

 Mendeskripsikan proses interaksi sosial sebagai dasar 

pengembangan pola ketaraturan dan dinamika kehidupan sosial 

C.Indikator : 

- Mendefinisikan interaksi sosial dan dinamika social 

- Menjelaskan faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial dan dinamika 

sosial 

- Menjelaskan hubungan antara interaksi sosial dan ketaraturan sosial. 

D.Tujuan Pembelajaran : 

 Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat:menjelaskan dengan 

kata-kata sendiri pengertian interaksi sosial, faktor yang mendorong, dan 

macam serta tingkatan lembaga,kelompok dan organisasi sosial.  

E.Materi Pembelajaran : 

1. Teori-Teori Perubahan/Dinamika Sosial 

2. Faktor-Faktor Penyebab Perubahan/Dinamika Sosial 

F.Metode  Pembelajaran: 

1. Cermah  

2. Kerja mandiri 

3. Eksplorasi 

4. Kooperatif  Terpadu Membaca dan Menulis 

5. Diskusi 

G.Kegiatan pembelajaran: 
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1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Mempersiapkan kelas untuk pembelajaran (absensi, kebersihan kelas, dan 

lain-lain) 

b. Guru mempersiapkan kelas untuk pembelajaran (mengabsen dan 

memeriksa kebersihan kelas). 

c. Guru menjelaskan betapa pentingnya bentuk-bentuk interaksi sosial dalam 

keteraturan sosial. 

2.  Kegiatan inti 

Eksplorasi 

Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang teori- teori perubahan / dinamaika 

sosial serta faktor-faktor perubahan atau dinamika sosial. 

Siswa secara mandiri mencari bahan tentang teori- teori perubahan / dinamaika 

sosial serta faktor-faktor perubahan atau dinamika sosial dalam buku pelajaran 

maupun internet 

Elaborasi 

a. Guru menyediakan suatu contoh kasus mengenai bentuk fenomena 

masyrakat Indonesia saat ini yang terjadi akibat interaksi sosial sehingga 

meneybabkan perubahan sosial/ dinamika sosial 

b. Siswa diarahkan untuk menganalis kasus tersebut berdasarkan teori yang 

telah dipelajari 

Konfirmasi 

a. Guru memberikan menunjuk siswa untuk membacakan analisis kasus 

menurut pendapanya 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk memebrikan 

pendapat ataupun menyanggah 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

dalam pembelajaran yang telah dilakukan 

b. Guru memberikan tugas lanjutan 
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H.Penugasan terstruktur: 

 Guru memberi tugas kepada siswa untuk menjawab  pertanyaan yang 

berkaitan dengan   sosiologi di dalam masyarakat. 

I.Penugasan tidak berstruktur: 

Guru member tugas kepada siswa untuk melakukan observasi terhadap 

sosiologi di masyarakat  yang ada diSemarang. 

J.Sumber Belajar : 

Sosiologi Yudhistira Kelas X 

LKS Kreatif Kelas x 

Media massa : cetak dan elektronik 

Masyarakat  

K.Penilaian Hasil Belajar: 

Soal test 

Apakah yang dimaksud dengan keteraturan sosial secara umum? 

Kunci soal : 

Keteraturan sosial adalah suatu keadaan di mana hubungan-hubungan 

sosial yang berlangsung di antara anggota masyarakat berlangsung selaras, 

serasi, dan harmonis sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam 

masyarakat. 

Penilaian proses :  

Lembar pengamatan keaktifan siswa selama KBM 

Bentuk penilaian : Non tes 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran      : Sosiologi 

Kelas/Semester     : X / 2 

Pertemuan ke        :  5 

Alokasi waktu       : 2 X 45 menit 

 

A.STANDAR KOMPETENSI : 

Menerapkan nilai dan norma dalam proses pengembangan kepribadian. 

B.KOMPETENSI DASAR 

Mendeskripsikan terjadinya perilaku menyimpang dan sikap-sikap anti sosial 

C.INDIKATOR  

1. Mendefinisikan pengertian perilaku menyimpang dan antisosial 

2. Menjelaskan teori-teori penyimpangan sosial 

D.TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat; menjelaskan 

dengan kata-kata sendiri tentang definisi perilaku menyimpang dan antisosial, 

serta menguraikan teori mengenai penyimpangan sosial  

E.MATERI PEMBELAJARAN : 

1. Pengertian perilaku menyimpang menurut para ahli  

2. Teori-teori Penyimpangan Sosial 

F.METODE PEMBELAJARAN  

1. Cermah 

2. Diskusi 

3. Metode inkuiri 

 

G.KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan: 

a. Memotivasi peserta didik agar siap dan semangat mengikuti pelajaran 

b. Mengingatkan kembali pada siswa tentang materi sebelumnya 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 
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Eksplorasi 

a. Guru menayangkan film mengenai perilaku mneyimpang 

b. Guru menanyakan mengapa terjadi penyimpangan sosial 

c. Guru  menanyakan pengertian penyimpangan sosial 

Elaborasi 

a. Guru meminta agar siswa menyebutkan perilaku menyimpang apa saja  

dari film tersebut 

b. Guru meminta agar siswa menyimpulkan pengertian perilaku 

menyimpang 

Konfirmasi 

a. Guru dan siswa mendifinisikan penyimpangan sosial 

b. Guru memberikan contoh mengenai penyimpangan sosial 

c. Siswa menjelaskan tentang diskripsi penyimpangan sosial dihadapan 

kelas 

3. Kegiatan Penutup 

Guru meminta siswa untuk merangkum materi pembelajaran yang 

telah disampaikan 

H.Penugasan terstruktur: 

Guru memberi tugas kepada siswa untuk menjawab  pertanyaan yang 

berkaitan dengan penyimpangan sosial 

I.Penugasan tidak berstruktur: 

Guru memberi tugas kepada siswa untuk mencari contoh artikel dengan 

topik penyimpangan sosial yang sedang terjadi. 

 

J.SUMBER BELAJAR 

Sosiologi Yudhistira Kelas X 

LKS Kreatif Kelas X 

Media massa : cetak dan elektronik 

K.PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Soal test 
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1. Sebutkan 2 difinisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai penyimpangan 

sosial? 

2. Jelaskan 1 Teori penyimpangan sosial? 

Kunci soal : 

1. Robert M. Z. Lawang : Penyimpangan adalah tindakan yang menyimpang 

dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan 

usaha dari pihak berwenang untuk memprbaiki perilaku yang menyimpang 

atau abnormal tersebut 

James Vander Zanden : Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh 

sejumlah besar orang di anggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas 

toleransi 

2. Teori Merton : Penyimpangan merupakan bentuk dari adaptasi terhapat 

situasi tertentu 

 

Bentuk penilaian 

Penilaian proses : Lembar pengamatan keaktifan siswa selama KBM 

Bentuk penilaian : Non tes 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

                                                

Mata Pelajaran      : Sosiologi 

Kelas/Semester     : X / 2 

Pertemuan ke        :  6 

Alokasi waktu       : 2 X 45 menit 

 

A.STANDAR KOMPETENSI : 

Menerapkan nilai dan norma dalam proses pengembangan kepribadian. 

B.KOMPETENSI DASAR 

Mendeskripsikan terjadinya perilaku menyimpang dan sikap-sikap anti sosial 

C.INDIKATOR  

Menjelaskan bentuk-bentuk perilaku menyimpang 

Menjelaskan sifat-sifat perilaku menyimpang 

D.TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat; menjelaskan 

dengan kata-kata sendiri tentang bentuk-bentuk perilaku menyimpang, dan 

menjelaskan pula sifat-sifat perilaku menyimpang 

E.MATERI AJAR 

1. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang  

2. Sifat-sifat perilaku menyimpang 

F.METODE PEMBELAJARAN  

1. Cermah 

2. Diskusi 

3. Metode inkuiri 

G.KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan: 

a. Memotivasi peserta didik agar siap dan semangat mengikuti pelajaran 

b. Mengingatkan kembali pada siswa tentang materi sebelumnya 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 
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Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan menegnai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan 

sifat perilaku mneyimpang 

b. Guru menayangkan film tentang perilaku menyimpang  

c. Guru  meminta siswa untuk membentuk kelompok 

Elaborasi 

a. Guru member tugas kelompok untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk 

perilaku menyimpang dan sifat-sifat perilaku menyimpang yang ada di 

film tersebut 

b. Guru meminta semua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mereka  

Konfirmasi 

a. Guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya atau 

menyanggah kelompok presentasi 

b. Guru menambahkan jawaban apabila ada yang kurang tepat dari jawaban 

kelompok presentasi 

 

3. Kegiatan Penutup 

• Guru dan siswa menyimpulkan  bersama tentang bentuk-bentuk dan sifat-

sifat perilaku menyimpang 

• Guru meminta siswa untuk merangkum materi pembelajaran yang telah 

disampaikan 

H.Penugasan terstruktur: 

• Guru memberi tugas kepada siswa untuk menjawab  pertanyaan yang 

berkaitan dengan    proses sosialisasi 

• Guru memerintahkan siswa untuk mengisi lembar LKS 

I.Penugasan tidak berstruktur: 

• Guru memerintahkan siswa untuk mengamati perilaku menyimpang yang 

ada di lingkungan sekolah dan melihat bagaimana peranan sekolah dalam 

menangani perilaku menyimpang tersebut 

J.SUMBER BELAJAR 
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1.Sosiologi Yudhistira Kelas X 

2.LKS Sosiologi Kreatif Kelas X 

3.Media massa : cetak dan elektronik 

4.Film pembelajaran 

 

K.PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Soal test 

1. Sebutkan bentuk-bentuk perilaku menyimpang ? 

2. Jelaskan yang dimaksud dengan tahap sosialisasi masa anak-anak ? 

Kunci soal : 

• Sosialisasi Primer 

Sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dialami individu 

sewaktu kecil. Pada tahap ini, anak mulai mengenal keluarganya, dan 

berlangsung sebelum si anak memasuki lingkungan yang lebih luas, 

seperti lingkungan sekolah 

• Sosialisasi Sekunder 

Sosialisasi sekunder merupakan tahapan lanjutan setelah sosialisasi primer. 

Dalam tahap ini dikenal adanya proses desosialisasi, yaitu proses 

pencabutan identitas diri yang lama dan dilanjutkan dengan resosialisasi, 

yaitu pemberian identitas baru yang didapat melalui institusi sosial 

• Masa Anak-Anak 

Sejak dilahirkan, seorang anak (terutama balita) hidupnya sangat 

tergantung kepada perlindungan dan bantuan orang tua maupun saudara-

saudara dekat di lingkungan keluarganya. Ia belajar melakukan apa yang 

diajarkan orang tuanya, mulai dari belajar makan, belajar bertindak, dan 

berperilaku. Setelah anak tersebut mulai mengenal lingkungan yang lebih 

luas, yaitu lingkungan teman sepermainannya, si anak sudah mengenal 

teknik bermain peran, misalnya main ‘polisi-polisian’, ‘perang-perangan’, 

‘dokter-dokteran’. Jadi pada tahapan ini seorang anak sudah pandai 

menirukan peran-peran tertentu, walaupun masih terbatas. Tahapan ini 

oleh George Herbert Mead disebut play stage. 
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1. Penilaian proses :  

 Lembar pengamatan keaktifan siswa selama KBM 

2. Bentuk penilaian : Non tes 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran      :  Sosiologi 

Kelas/Semester     :  X / 2 

Pertemuan ke        :   7 

Alokasi waktu        :  2 X 45 menit 

 

A.STANDAR KOMPETENSI  

Menerapkan nilai dan norma dalam proses pengembangan kepribadian. 

B.KOMPETENSI DASAR 

Mendeskripsikan terjadinya perilaku menyimpang dan sikap-sikap anti sosial 

C.INDIKATOR  

1.Menjelaskan faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang 

2.Menjelaskan media pembentukan perilaku menyimpang 

3.Menjelaskan contoh perilaku menyimpang 

D.TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat; menjelaskan dengan 

kata-kata sendiri tentang faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang, dan 

menjelaskan pula media pembentukan perilaku menyimpang, serta contoh 

perilaku menyimpang 

E.MATERI AJAR 

1. Faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang  

2. Media pembentukan perilaku menyimpang 

3. Contoh perilaku menyimpang 

F.METODE PEMBELAJARAN  

1. Cermah 

2. Diskusi 

3. Metode inkuiri 

G.KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan: 

a. Memotivasi peserta didik agar siap dan semangat mengikuti pelajaran 
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b. Mengingatkan kembali pada siswa tentang materi sebelumnya 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

a. Guru menayangkan gambar yang berhubungan dengan perilaku 

menyimpang 

b. Guru  menanyakan contoh dari beberapa faktor perilaku menyimpang 

c. Siswa mngemukakan contoh perilaku menyimpang yang diketahuinya 

dalamkehidupan sehari-hari 

Elaborasi 

a. Guru meminta agar siswa  membaca media pembentuk perilaku 

menyimpang 

b. Guru meminta siswa memberikan contoh kasus penyimpangan sosial dari 

media massa maupun media internet 

c. Guru memrintahkan siswa untuk menganalis melalui media apa perilaku 

menyimpang tersebut terbentuk 

Konfirmasi 

a. Guru dan siswa menyimpulkan materi mengenai factor-faktor penyebab 

perilaku menyimpang dan media pembentukan perilaku menyimpang 

b. Guru memberikan tugas lanjutan 

3. Kegiatan Penutup 

        Guru meminta siswa untuk merangkum materi pembelajaran yang telah 

disampaikan 

H.Penugasan terstruktur: 

Guru memberi tugas kepada siswa untuk menjawab  pertanyaan yang 

berkaitan dengan  factor-faktor penyebab perilaku menyimpang dan media 

pembentukan perilaku menyimpang di LKS 

I.Penugasan tidak berstruktur: 

Guru memerintahkan siswa untuk mengamati perilaku mnyimapang 

yang ada di lingkungan sekitarnya 

J.SUMBER BELAJAR 
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1.Sosiologi Yudhistira Kelas X 

2.LKS Sosiologi Kreatif Kelas X 

3.Media massa : cetak dan elektronik 

4.Gambar dari internet 

5.Artikel dari internet 

K.PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Soal test  

1. Sebut dan jelaskan 4 faktor perilaku menyimpang ? 

2. Sebut dan 2 media pembentukan perilaku menyimpang ? 

Kunci soal : 

1. Ketidakharmonisan dalam keluarga 

Broken home dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku menyimpang 

Pelampiasan rasa kecewa 

Apabila tidak bisa mengalihkannya ke hal positif maka akan berdampak 

negatif. Contohnya : bunuh diri 

Dorongan kebutuhan ekonomi 

Dilakukan karena faktor ekonomi. Contohnya : mencuri atau merampok 

Pengaruh lingkungan dan media massa 

Terpengaruh oleh teman sepermainannya, begitu juga peran media massa 

sangat berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku 

2. Kelompok bermain 

Apabila seorang individu memiliki kelompok bermain yang 

negatif, maka pola perilaku dan kepribadiannya akan cenderung negatif, 

seperti suka bolos, malas belajar 

3. Media Massa 

Pemberitaan yang ada di media massa seperti surat kabar, televisi, 

internet, dapat memicu maraknya perilaku menyimpang. Misalnya 

tayangan yang berbau pornografi, pornoaksi, kekerasan. 

3. Penilaian proses :  

             Lembar pengamatan keaktifan siswa selama KBM 

4. Bentuk penilaian : Non tes 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

                                                 

Mata Pelajaran      : Sosiologi 

Kelas/Semester     : X / 2 

Pertemuan ke        :  8 

Alokasi waktu       : 2 X 45 menit 

 

A.STANDAR KOMPETENSI  

Menerapkan nilai dan norma dalam proses pengembangan kepribadian. 

B.KOMPETENSI DASAR 

Mendeskripsikan terjadinya perilaku menyimpang dan sikap-sikap anti sosial 

C.INDIKATOR  

1.Mendefinisikan pengertian pengendalian sosial  

2.Menjelaskan tentang jenis-jenis pengendalian sosial  

D.TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat; menjelaskan dengan 

kata-kata sendiri tentang konsep dasar pengendalian sosial, dan jenis-jenis 

pengendalian sosial 

E.MATERI AJAR 

1. Pengertian pengendalian sosial menurut para ahli  

2. Jenis-jenis pengendalian sosial 

F.METODE PEMBELAJARAN  

1.Cermah 

2.Diskusi 

3.Metode inkuiri 

G.KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan: 

a. Memotivasi peserta didik agar siap dan semangat mengikuti pelajaran 

b. Mengingatkan kembali pada siswa tentang materi sebelumnya 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 
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Eksplorasi 

a. Guru membentuk kelompok yang dipilih secara acak 

b. Guru menanyakan mengapa perlu adanya pengendalian sosial  

c. Guru  menanyakan pengertian pengendalian sosial 

Elaborasi 

a. Guru meminta agar siswa membuat suatu difinisi pengendalian sosial 

b. Guru meminta membaca buku tentang pengendalian sosial 

Konfirmasi 

a. Guru dan siswa mendifinisikan pengendalian sosial  

b. Guru memberikan contoh mengenai pengendalian sosial dan jenis-jenis 

pengendalian sosial 

c. Siswa menjelaskan pengendalian sosial dihadapan kelas 

3. Kegiatan Penutup 

Guru meminta siswa untuk merangkum materi pembelajaran yang telah 

disampaikan 

H.Penugasan terstruktur: 

        Guru memberi tugas kepada siswa untuk menjawab  pertanyaan yang 

berkaitan dengan    pengendalian sosial di LKS 

I.Penugasan tidak berstruktur: 

Guru memberi tugas kepada siswa untuk melakukan observasi terhadap 

proses pengendalian sosial yang ada di masyarakat. 

 

J.SUMBER BELAJAR 

1.Sosiologi Yudhistira Kelas X 

2.LKS Sosiologi Kreatif Kelas X 

3.Media massa : cetak dan elektronik 

4.Masyarakat setempat 

5.Gambar dari internet 

6.Artikel dari internet 

K.PENILAIAN HASIL BELAJAR  

Soal test 
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1. Sebutkan pengertian pengendalian sosial ? 

2. Jelaskan pengendalian sosial formal ? 

Kunci soal : 

1. Menurut Berger, pengendalian sosial adalah cara yang digunakan untuk 

menertibkan anggota masyarakat yang membangkang. menurut Roucek, 

pengendalian sosial adalah proses terencana maupun tidak tempat individu 

diajarkan, dibujuk ataupun di paksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan 

dan nilai hidup kelompok 

2. Lembaga kepolisian 

Salah satu lembaga formal yang sejak awal dibentuk dalam rangka 

mengawasi semua bentuk penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. 

Lembaga kejaksaan 

Lembaga formal yang bertugas sebagai penuntut umum, yaitu pihak yang 

mengajukan tuntutan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum 

berdasarkan tertib hukum yang berlaku. 

Lembaga pengadilan 

Lembaga pengendalian sosial formal yang bertugas untuk memeriksa 

kembali hasil penyidikan dari kepolisian serta menindaklanjuti tuntutan dari 

kejaksaan terhadap suatu kasus pelanggaran 

Lembaga adat 

Lembaga adat ini merupakan pengendalian sosial yang vital dalam 

mempengaruhi dan mengatur tata kelakuan warga masyarakat sehari-hari 

1. Penilaian proses :  

Lembar pengamatan keaktifan siswa selama KBM 

2. Bentuk penilaian : Non tes 

 

 
 
 

 


