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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

1. “JUST DO IT.” (NIKE) 

2. “hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-

Baqarah: 153) 

3. “Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru

yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” (Evelyn

Underhill) 

4. Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya wisuda. 
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Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin canggih 

serta penyebaran informasi dan akses telekomunikasi semakin lebih cepat dan 

mudah. Dalam pendidikan adanya internet memunculkan gagasan 

adanya distance learning atau pembelajaran jarak jauh, hal ini di karenakan 

adanya keterbatasan dalam pembelajaran di kelas dan kondisi pembelajaran 

sekarang yang membutuhkan pembelajaran yang fleksible dalam waktu dan 

tempat. lingkungan hidup agar siswa dapat berpartisipasi secara langsung.

Permasalahan yang ditemukan di sekolah adalah belum optimal penyerapan 

materi geografi oleh siswa, pemanfaatan fasilitas wifi dan Facebook di sekolah, 

sehingga dilakukan penelitian produk media e learning Facebook. Penelitian 

ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan: 1) mendesain media 

e-learning Facebook pada pembelajaran geografi, 2) mengetahui kualitas hasil 

media e-learning Facebook menurut review ahli, dan uji coba siswa, 3) 

mengetahui kelayakan media e-learning Facebook pada pembelajaran 

geografi. Desain e-learning Facebook diproduksi dengan merancang flowchart 

dan storyboard sebagai dasar merancang produk e-learning Facebok 

Populasi penelitian ini 1 kelas yang diambil  dari kelas x dari 6 sekolah 

yang ada di SMA Kota Semarang. Variabel penelitian ini ialah desain media e-

learning berbasis jejaring sosial facebook dan tingkat kelayakan pembelajaran 

e-learning berbasis jejaring sosial facebook. Analisis data yang digunakan 

ialah analisis deskrptif. Instrumen yang digunakan ialah kuisioner dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian Perancangan desain e-learning berbasis jejaring sosial 

facebook layak digunakan sebagai alternaatif media pembelajaran di SMA 

kelas XI. Hal tersebut berdasarkan penilaian beberapa aspek kelayakan oleh 

guru dengan presentase  kategori baik dan sangat baik.  

Berdasarkan hasil analisis dari tanggapan siswa dari 6 sekolah yang ada 

di SMA kota semarang semuanya masuk kedalam kategori sangat baik dengan 

presentase di atas 75% atau batas kelayakan kategori sangat baik. Maka media 

e-learning berbasis jejaring sosial facebook layak digunakan sebagai media 

alternatif pembelajaran geografi di SMA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin

canggih serta penyebaran informasi dan akses telekomunikasi semakin

lebih cepat dan mudah. Dalam pembelajaran juga membutuhkan dukungan

media yang dapat membuat siswa beradaptasi dengan arus perkembangan

dibidang teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi didukung  

pemerintah dengan adanya peraturan pemerintah No.17 tahun 2010 pasal 

48 dan 59 mengisyaratkan dikembangkannya sistem informasi pendidikan 

yang berbasis IT.

Dalam pendidikan adanya internet memunculkan gagasan

adanya distance learning atau pembelajaran jarak jauh, hal ini di

karenakan adanya keterbatasan dalam pembelajaran di kelas dan kondisi

pembelajaran sekarang yang membutuhkan pembelajaran yang fleksible

dalam waktu dan tempat. Salah satu contoh distance learning adalah 

melalui e-learning.

E-learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang berbasis

elektronik. Salah satunya media yang digunakan adalah jaringan

komputer. Dengan dikembangkannya jaringan komputer memungkinkan

untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian 

dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas yaitu internet.

Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi interaktif. Informasi-

informasi dapat disajikan secara up-todate dan cepat. Begitu pula dengan
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komunikasinya, meskipun tidak secara tatap muka tetapi forum diskusi belajar 

dapat dilakukan secara online sehingga pembelajaran yang tidak terbatas

dengan tempat dan waktu. Sistem e-learning ini tidak memiliki batasan akses,

inilah yang memungkinkan proses belajar mengajar bisa dilakukan lebih 

banyak waktu (Nugraho,2007).

Geografi merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan

dalam menunjang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menggugah para

pendidik untuk dapat merancang dan melaksanakan pendidikan yang terarah

pada penguasaan konsep geografi yang dapat diterapkan dalam kehidupan

sehari-hari. Mata pelajaran geografi dianggap tidak mudah bagi sebagian siswa 

banyak diantara mereka yang tidak tertarik karena luasnya raung lingkup materi 

yang dipelajari, dan metode pembelajaran yang membosankan.

Berdasarkan observasi sekolah yang dilakukan di beberapa sekolah di

antaranya SMAN 4 Semarang, SMAN 8 Semarang,SMAN 14 Semarang dan

SMAN 13 Semarang, guru masih menggunakan metode ceramah dan sumber

belajar hanya terpaku pada buku paket. Kegiatan peserta didik hanya

mendengarkan, mencatat atau merangkum materi pelajaran dan mengerjakan

soal, belajar lebih bermakna jika siswa turut aktif dan berpartisipasi dalam

pembelajaran sehingga akan terjadi interkasi timbal balik antara guru

memberikan materi belajar dan ditanggapi oleh peserta didik. Tiap sekolah

sebenarnya telah dilengkapi dengan akses internet yang memadai sebagai

penunjang pembelajaran akan tetapi minimnya kreatifitas guru dalam

menggunakan media internet sehingga pembelajaran geografi hanya sebatas  
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pembelajaran dikelas yang monoton. Fasilitas internet di sekolah belum 

dimanfaatkan secara maksimal dalam pembelajaran, 

Berangkat dalam hal ini alternatif solusi yang bisa digunakan untuk

keterbatasan waktu dalam pemberian materi belajar adalah dengan

memanfaatkan e-learning sebagai kreatif di era global dengan menggunakan

media yang familiar dengan siswa yaitu jejaring facebook. Banyak pakar

pendidikan memberikan definisi mengenai pembelajaran e-learning, seperti

yang dipaparkan oleh Siahaan (2004) dalam “Penerapan e-learning Dalam

Pembelajaran” pada outlok e-learning UI bahwa e-learning merupakan suatu

pengalaman belajar yang disampaikan melalui teknologi elektronika misalnya

internet,video,CD-ROOM (secara langsung dan tidak langsung). Berdasarkan

hal ini tentu mudah untuk dipahami jika kedepannya harus dikembangkan

sebuah Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) khususnya tutorial online berbasis

internet yang mudah dipahami dan dipergunakan dan dapat diakses melalui

smartphone. Salah satu pilihan yang tersedia adalah memanfaatkan sistem

media sosial berbasis internet yang banyak dipergunakan saat ini yaitu

Facebook. Sesuai data yang dikeluarkan Facebook saat ini terdapat 750 juta 

pengguna yang tersebar diseluruh dunia dan secara aktif mengakses server

Facebook. Di indonesia sendiri facebook merupakan situs jejaring sosial yang

paling populer  terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Hal ini

berdasarkan (TNS) Digital Life. kemudian pengguna jejaring sosial terbesar di

indonesia adalah usia remaja. Jumlah ini sangat fantastis dan dapat dipastikan 
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akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pengguna facebook 

diseluruh dunia. (Nanda ,2009).

Facebook mempunyai dampak positif dan tentu mempunyai dampak 

negatif. Menurut pendapat Jallei (2009) terdapat 6 pengaruh positif akibat 

penggunaan facebook yaitu: mengetahui potensi diri, media promosi, sarana 

diskusi, sebagai alat promosi, dapat berinteraksi dengan teman secara mudah, 

mempererat silatuhrami dengan teman, agar jaringan kita luas, dengan facebook 

dapat bertukar pikiran dengan sangat mudah, pertukaran informasi difasilitasi 

dengan sangat bagus. 

Berdasarkan fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

geografi belum optimal. Maka penulis merasa perlu untuk mengantarkan  

persoalan pembelajaran geografi dengan media sosial facebook ini keranah

umum. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Pemanfaatan Media E-

Learning Berbasis Jejaring Sosial Facebook Sebagai Sarana Pembelajaran 

Geografi Di SMA”. 

1.2.Rumusan masalah  

Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana tingkat kelayakan media 

pembelajaran e-learning berbasis jejaring sosial facebook dapat membantu 

pembelajaaran geografi di SMA? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 



5 

a. Untuk melakukan desain pembelajaran e-learning berbasis jejaring sosial 

facebook sebagai media belajar SMA 

b. Untuk membuat prototipe pembelajaran geografi e-learning berbasis 

jejaring sosial facebook di SMA 

c. Untuk mengetahui kelayakan pembelajaran geografi dengan menggunakan 

media e-learning berbasis jejaring sosial facebook.  

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai 

berikut. 

a. Manfaat Teoritis 

1. Bagi pembaca, dapat memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan baru tentang pemanfaatan e-learning khususnya 

facebook sebagai sarana pembelajaran di SMA. 

2.  Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

masukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya khususnya 

tentang pemanfaatan situs jejaring sosial facebook sebagai 

pembelajaran geografi di SMA. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Siswa 

Bagi Siswa dengan adanya media e-learning facebook ini dapat 

memberikan motivasi, pengetahuan dan pengalaman baru kepada 

siswa untuk lebih giat dan semangat lagi dalam belajar. 
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2) Bagi Guru 

Memberikan informasi kepada guru-guru di sekolah dasar tentang

pembelajaran media e-learning berbasis facebook di SMA. 

3) Bagi Sekolah 

Menambah informasi bacaan tentang media pembelajaran yang dapat 

diterapkan untuk mata pelajaran yang diajarkan di sekolah menengah 

atas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1. Deskripsi Teoritis 

2.1.1. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan 

ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang 

manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran 

mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun 

mempunyai konotasi yang berbeda.  

Pembelajaran adalah pemberdayaan potensi peserta didik menjadi 

kompetensi. Kegiatan pemberdayaan ini tidak dapat berhasil tanpa ada 

orang yang membantu. Menurut Dimyati dan Mudjiono (Syaiful Sagala, 

2011: 62) pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam 

desain instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan 

pada penyediaan sumber belajar. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan 
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bahwa pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Konsep pembelajaran menurut Corey (SyaifulSagala,2011:61) 

adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola 

untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, 

pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Pembelajaran 

mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang 

mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru.  

Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan dasarnya, 

motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang ekonominya, dan 

lain sebagainya.kesiapan guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam 

pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar dan 

menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembelajaran adalah usaha sadar 

dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah 

laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan 

didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relative 

lama dan karena adanya usaha 

2.1.1.1. Tujuan pembelajaran 

Tujuan Tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan harapan, 

yaitu apa yang diharapkan dari siswa sebagai hasil belajar. Robert F. 
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Meager (Sumiati dan Asra, 2009: 10) memberi batasan yang lebih jelas 

tentang tujuan pembelajaran, yaitu maksud yang dikomunikasikan melalui 

peenyataan yang menggambarkan tentang perubahan yang diharapkan dari 

siswa. 

Menurut H. Daryanto (2005: 58) tujuan pembelajaran adalah tujuan 

yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap 

yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang 

dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. B. 

Suryosubroto (1990: 23) menegaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah 

rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sesudah 

ia melewati kegiatan pembelajaran yang bersangkutan dengan berhasil. 

Tujuan pembelajaran memang perlu dirumuskan dengan jelas, karena 

perumusan tujuan yang jelas dapat digunakan sebagai tolak ukur 

keberhasilan dari proses pembelajaran itu sendiri. 

2.1.1.2. Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah 

berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’.  Dalam bahasa Arab, media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka 

media itu disebut media Pembelajaran (Heinch, et.al.,1982 dalam 

Arsad,2011).  
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media adalah bagian 

yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada 

khususnya. 

2.1.1.3. Manfaat media pembelajaran 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang sangat penting 

adalah metode mengajar dan media pengajaran.  Kedua aspek ini saling 

berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan 

mempengaruhi jenis media pengajaran yang sesuai, meskipun masih ada 

berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara 

lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan siswa kuasai 

setelah pengajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk 

karakteristik siswa.  Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu 

fungsi utama media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang 

turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru. 

Hamalik (1986) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap 

siswa. 
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2.1.2. E-learning dan jenis e-learning  

2.1.2.1. Pengertian e-learning  

Online learning juga biasa disebut electronic learning atau e-

learning, merupakan pembelajaran yang disajikan secara elektronik dengan 

menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Media komputer 

yang dimaksud di sini lebih berorientasi pada penggunaan teknologi 

komputer dan internet. Clark dan Mayer mengemukakan e-learning adalah 

pembelajaran yang disampaikan dalam komputer dengan CD-ROM, 

internet, atau intranet. 

E-learning merupakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan 

media elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran, yang 

dalam arti luas mencakup pembelajaran yang dilakukan dengan media 

elektronik (internet) baik secara formal maupun informal. Secara formal 

misalnya berupa kurikulum, silabus, mata pelajaran, dan tes yang telah 

diatur sesuai jadwal oleh pihak-pihak terkait, yaitu pengelola e-learning. 

Dengan e-learning pembelajaran akan lebih menarik karena tampilan di 

layarnya bisa dibuat variatif yang menarik. Pembelajaran ini dapat juga 

disebut pembelajaran jarak jauh. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembelajaran elektronik 

(e-learning) merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan 

jaringan (internet, LAN, WAN) sebagai metode penyampaian, interaksi, 

dan fasilitasi serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lain. 
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2.1.2.2. Jenis e-learning 

Berdasarkan teknologi informatika yang digunakan, e-learning

kemudian dikelompokkan berdasarkan basis teknologi, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Computer Based Training (CBT) 

Sistem CBT ini mulai berkembang di tahun 80-an dan masih 

berkembang terus sampai sekarang. Hal ini ditunjang antara lain 

oleh perkembangan sistem animasi yang kian menarik dan realistis 

(misalnya sistem animasi 3 Dimensi). 

2.  Web Based Training (WBT) 

Sistem ini merupakan perkembangan lanjutan dari CBT dan 

berbasis teknologi internet. Sehingga dengan menggunakan konsep 

ini, dapat terjadi komunikasi dua arah antar pengguna. Namun 

lancarnya proses belajar dengan menggunakan sistem ini 

bergantung kepada infrastruktur jaringan kecepatan tinggi. Kendala 

penerapan konsep ini terletak pada kenyataan bahwa jaringan 

internet di negara kita masih belum merata. Pada dasarnya,terdapat 

3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih, yakni: 

A. Sepenuhnya secara tatap muka (konvensional) 

B. Sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet 

C. Sepenuhnya melalui internet 



13 

2.1.3. Jejaring Sosial Facebook 

2.1.3.1. Pengertian facebook  

Pengertian facebook menurut wikipedia berbahasa Indonesia adalah 

website jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam 

komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan 

koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Orang juga dapat 

menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui 

profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya. 

2.1.3.2. Sejarah Facebook 

Facebook ini diluncurkan pada 4 Februari 2004. Facebook

didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard kelahiran 

14 Mei 1984 dan mantan murid Ardsley High School. Pengguna harus 

mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna 

dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai 

teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika 

mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung 

dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan 

berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas 

lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar 

seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat". Nama layanan ini berasal dari 

nama buku yang diberikan kepada mahasiswa pada tahun akademik 

pertama oleh beberapa pihak administrasi universitas di Amerika Serikat 

dengan tujuan membantu mahasiswa mengenal satu sama lain. Facebook 
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memungkinkan setiap orang berusia minimal 13 tahun menjadi pengguna 

terdaftar di situs ini. 

Pengguna dapat membuat profil dilengkapi foto, daftar 

ketertarikan pribadi, informasi kontak, dan informasi pribadi lain. 

Pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui 

pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan. Mereka juga dapat membuat 

dan bergabung dengan grup ketertarikan dan “halaman kesukaan” (dulu

disebut “halaman penggemar” hingga 19 April 2010), beberapa di

antaranya diurus oleh banyak organisasi dengan maksud beriklan 

2.1.3.3. Fungsi Facebook 

Menurut Hengky Alexander Mangkulo (2010: 49), sebelum 

menggunakan Facebook sebagai media yang akan digunakan menjadi 

sarana penunjang proses belajar mengajar, terlebih dahulu dibuat sebuah 

desain fungsi yang dapat diaplikasikan pada sistem 

pembelajaran online yaitu sebagai berikut: 

2.1.3.3.1. Fungsi untuk penyampaian materi pelajaran 

Banyak cara yang ditawarkan Facebook untuk 

menyampaikan materi yang berhubungan dengan suatu pokok 

bahasan dari sebuah mata pelajaran, beberapa cara tersebut adalah 

dengan sharelink/photo/video, membuat status yang relevan dengan 

pokok bahasan materi, dan membuat resume pokok bahasan materi 

dengan fitur note atau docs pada group 
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2.1.3.3.2. Fungsi untuk jadwal pelajaran dan ujian 

 Guru dapat membuat jadwal pelajaran dan jadwal ujian atau 

evaluasi secara online dengan menggunakan Facebook. Dengan 

adanya fungsi ini, siswa dapat melihat jadwal kapan saja dan dimana 

saja. Pembuatan jadwal tersebut dengan cara menggunakan aplikasi 

acara yang bergambar kalender yang ada pada akun Facebook. 

2.1.3.3.3. Fungsi untuk melakukan diskusi 

 Facebook dapat dilakukan sebagai sarana untuk melakukan 

diskusi baik antara guru dengan siswa, maupun siswa dengan siswa. 

Dalam diskusi tersebut dapat dibahas berbagai topik 

yang berhubungan dengan materi mata pelajaran yang dibahas 

disekolah. Dengan adanya Facebook, diskusi materi pelajaran dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja.  

Menurut Lintang Patria dan Kristianus Yulianto (2010: 10), interaksi 

(diskusi) pada Facebook dapat dilakukan dengan cara – cara berikut:  

1. Asynchronous (pengajar dan pembelajar tidak berada dalam waktu 

yang bersamaan)  

a. Melalui fitur message  

b. Melalui fitur comment 

2. Synchronous (pengajar dan pembelajar berada dalam waktu yang 

bersamaan) 
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Interaksi ini dilakukan melalui fitur chatting yang ada pada 

Facebook. Dengan begitu, baik guru maupun siswa dapat dengan mudah 

berdiskusi maupun bertukar informasi. 

2.1.3.4. Manfaat facebook 

Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa diperoleh pelajar atau siswa 

sekolah dan remaja dari jejaring sosial facebook.

1.  Mengakrabkan komunikasi dengan teman dan guru. Interaksi dengan 

teman dan guru selama ini dibatasi oleh waktu. Dengan adanya 

facebook, batasan waktu interaksi tersebut bisa dipertipis. Pelajar dan 

para remaja bisa mempunyai lebih banyak waktu untuk berinteraksi 

dan berkomunikasi dengan teman dan guru mereka 

2. Menambah waktu konsultasi dengan guru. Dengan semakin intensnya 

komunikasi dengan para guru, para pelajar bisa lebih mempunyai 

banyak waktu dan peluang untuk bisa berkonsultasi dan belajar kepada 

gurunya. Mereka tidak harus menunggu esok hari untuk atau waktu di 

sekolah untuk belajar kepada guru-guru mereka 

3. Memperbanyak waktu curhat. Pelajar dan remaja adalah manusia yang 

sedang dalam proses mencari jati diri. Banyak hal yang ingin mereka 

ketahui; banyak masalah yang mereka hadapi; dan banyak sosol yang 

ingin mereka tiru dan teladani. Di sinilah mereka membutuhkan 

banyak curhat dengan sesama teman mereka. Facebook membuat 

curhat bisa lebih mudah 
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4. Memperluas pergaulan. Selain berteman dengan teman-teman mereka 

di dunia nyata, facebook memberikan peluang untuk mengenal banyak 

lagi teman yang lain. Sosok-sosok yang selama ini hanya mereka 

dengar lewat televisi, koran, atau media yang lain bisa mereka ajak 

untuk berteman. Mereka bisa berteman dengan pelajar-pelajar dari 

sekolah lain, bahkan dari negara lain. Mereka bisa berteman dengan 

para pengarang buku, pengarang novel dan para tokoh yang mereka 

gemari 

2.1.4. Pembelajaran Geografi

2.1.4.1. Pengertian Geografi

Geografi berasal dari bahasa Yunani. Eratosthenes mengemukakan 

bahwa geografi berasal dari kata geographika, Geo berarti bumi dan 

graphien berarti tulisan, lukisan atau pencitraan, jadi Geografi merupakan 

ilmu pengetahuan yang melukiskan , menuliskan dan mencitrakan tentang 

bumi beserta kehidupan yang ada diatasnya.

Secara Etimologis, Geografi adalah ilmu yang mempelajari dan 

menggambarkan keadaan bumi dan segala sesuatu yang ada diatasnya, 

seperti: penduduk,fauna,flora,iklim dan lain-lain. (Wardiyatmoko dan 

Bintarto,1999). 

Berdasarkan pengertian diatas bahwa geografi senantiasa 

memberikan uraian ilmiah mengenai sifat-sifat bumi, menganalisa 

berbagai kondisi dan gejala alam yang ada.  
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Sejak zaman terciptanya manusia telah ada usaha untuk menggambarkan 

atau mencitrakan keadaan berbagai tempat dipermukaan bumi dan 

hubungan antar manusia dan lingkungan alamnya. Penggambaran tentang 

keadaan diberbagi tempat dan bentuk-bentuk antara manusia dan 

lingkunnya ini selanjutnya dikenal dengan istilah geografi (Sumadi 

Sutrijat,1999). Seiring dengan perkembangan zaman, pengertian geografi 

mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan peradaban manusia dalam 

memandang bumi. 

2.1.4.2. Ruang lingkup geografi

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia pada kenyataannya tidak 

seemuanya dapat dipenuhi di daerahnya sendiri, sehingga manusia harus

melakukan usaha ketempatlain untuk mencukupinya. Dengan demikian,

perjalanan ketempat lain tersebut akan memperluas pengalaman dan

pengetahuan manusia tentang wilayah itu. Pengalaman dan pengetahuan

ini akan membawa perubahan dalam memandang gejala alam

(struktur,pola, fungsi dan proses) dan perilaku serta aktifitas budi daya 

manusia dipermukaan bumi. Hal ini terjadi karena proses kajiannya akan 

selalu mengaitkan dengan lokasinya, integrasinya, pesebarannya,

perkembangannya, interaksinya dan interelasinya dalam lingkup analisis

keruangan, kewilayahan, ekologis,sistem, dan sejarah perkembangannya.

Dalam lingkup wilayah penelitian, kajian ini dipandang sebagai suatu

keseluruhan (holistic) dan sebagai bagian dari keseluruhan wilayah

penelitian secara lebih mendalam seehingga dapat diperoleh gambaran 
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tentang persamaan dan perbedaan daerah yang satu dengan daerah yang 

lain.

Kajian geografi berdasarkan ilusterasi diatas mempunyai ruang 

lingkup yang luas sehingga disiplin ilmu lainnya banyak yang berkaitan

dengan geogarfi. Keterkaitan geografi dengan disiplin ilmu lain ini dapat 

dibedakan menurut aspek fisik dan aspek sosial. Selanjutnya pembahasan 

yang berkaitan dengan aspek fisik disebut dengan geografi sosial.

Objek geografi fisik merupakna kajian yang khusus membahas tentang

unsur alam mengenai iklim,tanah,udara, air, dan semua fenomena alam

yang dapat diamati. Disiplin ilmu yang berkaitan dengan ojek geografi ini

antara lain menggunakan biologi untuk memahami pola flora dan fauna

global, dan matematika dan fisika untuk memahami pergerakan bumi dan

hubungannya dengan anggota tata surya yang lain. Termasuk juga di 

dalamnya ekologi muka bumi dan geografi lingkungan, Astronomi, kimia. 

Sebagai contoh hubungan geografi dengan biologi yang telah melahirkan 

ilmu baru adalah, biogeografi (Sudibyakto, 2004).

Objek geografi non fisik atau social juga disebut antropogeografi yang

fokus sebagai ilmu sosial, yang khusus membahas tentang kehidupan

manusia. aspek non-fisik yang menyebabkan fenomena dunia. Seperti

kepadatan penduduk, penyebaran penduduk, ekonomi dan jumlah

penduduk. Selain itu Mempelajari bagaimana manusia beradaptasi dengan

wilayahnya dan manusia lainnya, dan pada transformasi makroskopis

bagaimana manusia berperan di dunia. Bisa dibagi menjadi: geografi 
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ekonomi, geografi politik (termasuk geopolitik), geografi sosial (termasuk

geografi kota), geografi feminisme dan geografi militer. Disiplin ilmu

yang berkaitan dengan objek geografi social adalah antropologi, sejarah,

politik, ekonomi, dan sebaginnya. Sebagi contoh hubungan geografi

dengan antropologi yang telah melahirkan ilmu baru adalah antrogeogarfi 

(Priyadi,2007).

Menurut Priyadi ruang lingkup geografi meliputi:

1. persebaran dan keterkaitan penduduk di muka bumi,

2. hubungan timbale balik antara manusia dengan lingkungan fisik,

3. kerangka regional dan analisis dari region yang mempunyai ciri 

tertentu.

Menurut Hagget (1979), bentuk objek geografi meliputi :

1. Permukaan bumi sebagai lingkungan hidup manusia  

2. organisasi keruangan manusia dn hubungan ekologis manusia dengan 

lingkungannya,

3. kekayaan dan keragaman bumi.

2.1.4.3.Tujuan pembelajaran geografi

Berdasarkan Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006 disebutkan 

bahwa Geografi merupakan ilmu untuk menunjang kehidupan sepanjang

hayat dan mendorong  peningkatan kehidupan. Lingkup bidang kajiannya

memungkinkan manusia memperoleh jawaban atas pertanyaan dunia

sekelilingnya yang menekankan pada aspek spasial, dan ekologis dari

eksistensi manusia. Bidang kajian geografi meliputi bumi, aspek dan 
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proses yang membentuknya, hubungan kausal dan spasial manusia dengan 

lingkungan, serta interaksi manusia dengan tempat. Sebagai suatu disiplin

integratif, geografi memadukan dimensi alam fisik dengan dimensi

manusia dalam menelaah keberadaan dan kehidupan manusia di tempat 

dan lingkungannya.

Mata pelajaran Geografi membangun dan mengembangkan 

pemahaman peserta didik tentang variasi dan organisasi spasial

masyarakat, tempat dan lingkungan pada muka bumi. Peserta didik

didorong untuk memahami aspek dan proses fisik yang membentuk pola

muka bumi, karakteristik dan persebaran spasial ekologis di permukaan

bumi. Selain itu peserta didik dimotivasi secara aktif dan kreatif untuk

menelaah bahwa kebudayaan dan pengalaman  mempengaruhi persepsi

manusia  tentang tempat dan wilayah. Pengetahuan, keterampilan, dan

nilai-nilai yang diperoleh dalam mata pelajaran Geografi diharapkan dapat

membangun kemampuan peserta didik untuk bersikap, bertindak cerdas,

arif, dan bertanggungjawab dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, 

dan ekologis.

2.2. Kerangka Berpikir 

Dalam pembelajaran memerlukan adanya media sebagai alat bantu 

guru dalam menyampaikan pesan materi ke peserta didik. Brown (1973) 

mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektifitas pembelajaran. Pada 

mulanya media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu guru untuk 
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mengajar yang digunakan adalah alat bantu visual. Sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya dalam 

bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu media pembelajaran 

menjadi semakin luas dan interaktif seperti adanya kommputer dan internet. 

Media pembelajaran yang mudah saat ini untuk digunakan salah 

satunya adalah e-learning berbasis jejaring sosial facebook. Facebook yang 

banyak digunakan untuk bersosialisasi didunia maya dapat digunakan guru 

sebagai alternatif pembelajaran berbasis internet yang dapat di akses dimana 

saja sehingga siswa mampu untuk mempelajari materi yang diberikan guru 

melalui facebook. 

Media facebook memiliki fitur wall atau fitur membagi informasi 

singkat. Sedangkan fitur file, acara kegiatan,membagi foto dan fasilitas. 

Dalam forum diskusi yang tergabung dalam group anggota saling berinterkasi 

untuk memahami materi yang diberikan guru sehingga dharapkan facebook

tidak hanya digunakan untuk bersosialisai saja tetapi bisa bermanfaat serta 

menarik siswa semangat dengan materi,tugas-tugas yang ada dan memperoleh  

hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. 

Skema kerangka berpikir dalam penelitian ditunjukan dengan gambar 

berikut: 
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Gambar 2.2 kerangka berpikir 

Landasan yuridis: 

PP No 17 pasal 49 dan 59 menyatakan pengelolaan dan 

penyelenggraan sistem pendidikan memanfaatkan teknologi dan 

informasi. 

Landasan empiris 

-sekolah telah dilengkapi fasilitas wifi dan website serta memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan e-learning 

- Guru disekolah tersebut menjadi tim pengembang website dan 

memiliki potensi mengembangkan e-learning 

Desain e-learning facebook hasil pengembangan yang telah 

divalidasi dosen pembimbing, selanjutnya di ujicobakan 

dibeberapa sekolah untuk diuji kelayakan penggunaanya dalam 

pembelajaran 

Diperlukannya pengembangan media e-

learning sebagai pembelajaran disekolah 

terjadi ketidaksesuaian kenyataan 

dilapangan dengan teori 

Saat belum ada langkah pengembangan website khusus untuk 

pembelajaran dalam bentuk e-learning 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemanfaatan media 

e-learning berbasis jejaring sosial facebook sebagai sarana pembelajaran geografi 

di SMA, dapat disimpulkan sebagai berikut 

1. Perancangan desain e-learning berbasis jejaring sosial facebook layak 

digunakan sebagai alternatif media pembelajaran di SMA kelas XI. Hal 

tersebut berdasarkan penilaian beberapa aspek kelayakan oleh guru dengan 

presentase  kategori baik dan sangat baik. 

2. Berdasarkan hasil analisis dari tanggapan siswa dari 6 sekolah yang ada di 

SMA Negeri Kota Semarang semuanya masuk kedalam kategori sangat 

baik dengan presentase di atas 75% atau batas kelayakan kategori sangat 

baik. Maka media e-learning berbasis jejaring sosial facebook layak 

digunakan sebagai media alternatif pembelajaran geografi di SMA. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat disampaikan 

adalah: 

1. Bagi siswa diharapkan dalam kegiatan belajar baik di sekolah maupun 

dirumah agar benar-benar  mengoptimalkan facebook sebagai media e-
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learning sehingga materi yang diserap akan lebih optimal tanpa dibatasi 

oleh ruang dan waktu. 

2. Bagi guru disarankan agar lebih inten menggunakan media e-learning

dalam pembelajaran mengingat fasilitas lingkungan sekolah dan siswa 

sangat mendukung serta untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu 

dalam menyampaikan dan penyerapan materi dalam pembelajaran geografi. 

3. Bagi sekolah diharapkan selalu memperbaiki dan memperbaharui fasilitas 

pendukung kegiataan pembelajaran. 

4. Bagi peneliti media e-learning berbasis jejaring sosial facebook diharapkan 

menjadi acuan dasar,literatur tambahan oleh peneliti dan dikembangkan 

dalam melakukan penelitian yang lebih baik selanjutnya. 
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