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SARI

Wardoyo, Dhanang Wisnu. 2011. Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber 
Belajar Sosiologi Siswa SMA (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Wanadadi, Kab. 
Banjarnegara), Skripsi Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. Dosen pembimbing I: Drs. Adang Syamsudin S, 
M.Si; Dosen Pembimbing II: Kuncoro Bayu P. S.Ant, M.A
Kata Kunci: Internet, Siswa, Sumber Belajar, Sosiologi

Banyak persepsi  dalam diri siswa SMA bahwa ilmu-ilmu sosial itu 
membosankan karena sajiannya bertele-tele dan untuk menguasainya dibutuhkan 
kemampuan menghafal yang luar biasa. Pelajaran IPS (sosiologi) sebenarnya 
merupakan pelajaran yang menyenangkan, karena masyarakat merupakan lab dari 
mata pelajaran sosiologi, untuk mengurangi rasa bosan dalam belajar sosioogi 
guru dituntut untuk menggunakan model PAIKEM (pembelajaran aktif, inovatif, 
kretif, efisien dan menyenangkan). Model pembelajaran seperti itu dapat 
menggunakan media, salah satunya dengan menggunakan media internet.
Penggunaan media internet sebagai media pembelajaran sosiologi dilakukan
SMA Negeri 1 Wanadadi yang sedang merintis RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional).

Berdasarkan kondisi tersebut muncul permasalahan sebagai berikut: 1) 
Bagaimana penggunaan media internet dilakukan dalam pembelajaran sosiologi? 
2) Manfaat apa saja yang diperoleh  dengan penggunaan media internet dalam 
pembelajaran sosiologi? 3) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 
siswa SMA Negeri 1 Wanadadi untuk memanfaatkan media internet sebagai 
sumber belajar sosiologi? Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui penggunaan 
media internet dalam pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Wanadadi. 2) 
Mengetahui manfaat yang di peroleh siswa dengan menggunakan media internet 
dalam pembelajaran sosiologi 3) Mengetahui faktor yang mendukung dan 
menghambat siswa untuk memanfaatkan media internet dalam pembelajaran 
sosiologi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan 
data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan 
utama adalah siswa dan guru sosiologi SMA Negeri 1 Wanadadi, informan 
pendukung adalah Kepala Sekolah dan guru TIK. Tekhnik pemeriksaan 
keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan 
analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Siswa menggunakan media 
internet sebagai salah satu media pembelajaran sosiologi ketika mereka 
mendapatkan tugas sosiologi. Guru sosiologi menggunakan media internet 
sebagai salah satu media pembelajaran siswa agar siswa lebih aktif dalam 
mengikuti pembelajaran sosiologi. 2) Manfaat yang diperoleh siswa dalam 
memanfaatkan internet sebagai sumber belajar adalah mempermudah siswa dalam 
mencari sumber kajian sosiologi yang ada dalam suatu masyarakat yang paling 
aktual, sedangkan manfaat media internet bagi guru sosiologi adalah dapat 
digunkan untuk mencari bahan ajar. 3) Faktor yang mendukung siswa 
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menggunakan media internet dalam pembelajaran sosiologi adalah siswa yang tak 
asing lagi dengan media internet, siswa sudah dekat dengan media internet 
tersebut. Faktor yang menghambat siswa dalam menggunakan media internet 
adalah siswa lebih banyak menggunakan media internet untuk kepentingan non 
pendidikan seperti facebook, twitter dll.

Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan media internet dalam 
pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Wanadadi belum optimal, hal tersebut 
disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan guru dalam penguasaan media 
internet, serta masih seringnya penggunaan media internet oleh siswa untuk 
kepentingan di luar pendidikan.

Saran bagi pihak sekolah SMA Negeri 1 Wanadadi adalah memberikan 
bekal pelatihan menggunakan media internet bagi guru di SMA Negeri 1 
Wanadadi yang dipimpin oleh guru TIK, dengan adanya pelatihan tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan penggunaan media internet agar dapat lebih 
bermanfaat, serta menambah jumlah unit komputer yang ada di lab komputer, 
karena komputer yang ada sekarang sangat tidak sebanding dengan jumlah siswa 
yang ada di SMA Negeri 1 Wanadadi. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Pada era modern seperti sekarang manusia dimanjakan dengan 

kemajuan teknologi yang semakin canggih, khususnya pada bidang 

elektronik yaitu berupa internet. Internet merupakan kata yang tak asing bagi 

masyarakat modern seperti saat ini. Sebagian orang menganggap bahwa 

internet merupakan bagian dari aktivitas hidup yang sangat penting, karena 

kini telah banyak orang yang menggunakan internet untuk berbagai 

keperluan di tempat pekerjaan atau kantor, sekolah, rumah, bahkan 

dimanapun berada. Dalam kehidupan sehari-hari siswa, tak dapat lepas dari 

apa yang dinamakan internet. Internet memberikan layanan hiburan dan 

layanan jejaring sosial seperti: facebook, twitter, e-mail dll. Hal tersebut yang 

membuat mereka betah barlama-lama duduk didepan layar untuk menikmati 

akses internet tersebut.

Internet adalah jaringan informasi komputer mancanegara yang 

berkembang sangat pesat dan pada saat ini dapat dikatakan sebagai jaringan 

informasi terbesar di dunia, sehingga sudah seharusnya para siswa mengenal 

manfaat apa yang dapat diperoleh melalalui jaringan ini. Perkembangan 

internet di Indonesia sendiri sekarang sudah semakin maju, hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya lembaga-lembaga yang melakukan pelayanan 

menggunakan akses internet, misalnya lembaga pendidikan, lembaga 
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keamanan dan sekarang membeli buku pun dapat dilakukan melalui internet. 

Pada lembaga pendidikan khususnya sekolah yang bertaraf internasional atau 

yang sedang merintis untuk bertaraf internasional harus wajib memiliki 

laboraturium komputer yang dapat mengakses internet. Dengan masuknya 

akses internet pada lembaga pendidikan tersebut, dapat membantu siswa 

untuk menjelajahi dunia yang disediakan lewat akses internet tersebut.

Untuk mendapatkan akses internet sekarang ini tidaklah sulit karena 

sekarang untuk mendapatkan akses internet kita tidak perlu lagi untuk pergi 

ke warnet, layanan handphone sekarang juga sudah menyediakan akses 

internet, tempat-tempat umum juga menyedikan area hotspot secara gratis. 

Sudah sangat mudah di negara Indonesia sekarang untuk mendapatkan 

layanan internet.

Dengan kemudahan akses internet tersebut diharapkan, para pelajar 

khususnya siswa SMA dapat memanfaatkan media internet tersebut, guna 

mendukung kegiatan belajar mereka di antaranya adalah untuk mencari 

informasi yang  mereka ingin  ketahui kerena dengan mengandalkan buku 

saja maka wawasan mereka sangat kurang, apalagi setiap sekolah belum 

tentu mempunyai buku penunjang kegiatan belajar yang lengkap. Seiring 

dengan perubahan paradigma pembelajaran, maka keberhasilan kegiatan 

belajar mengajar di tingkat sekolah tidak hanya ditentukan oleh faktor 

pengajar/guru, melainkan sangat dipengaruhi oleh keaktifan siswa. 

Kurikulum baru tahun 2004 mempertegas bahwa proses pembelajaran harus 

berpusat pada peserta belajar, pengajar bukan sebagai satu-satunya sumber
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belajar atau sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator, 

dinamisator, dan motivator dalam pembelajaran. Selain sumber belajar 

berupa perpustakaan yang tersedia di sekolah, sekarang ini telah hadir 

teknologi internet yang memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam 

menggali ilmu pengetahuan. Melalui internet siswa dapat mengakses 

berbagai literatur dan referensi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dengan 

cepat, sehingga dapat mempermudah proses studinya.

Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar 

mengandung sejumlah komponen-komponen pembelajaran seperti media 

pembelajaran. Dalam penelitian ini yang akan diteliti yaitu tentang 

penggunaan media internet sebagai sumber belajar sosiologi siswa SMAN 1 

Wanadadi Kab.Banjarnegara. Karena media internet di sekolah tersebut 

merupakan hal yang baru, karena pihak sekolah sedang merintis RSBI 

(Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dengan syarat wajibnya yaitu 

dengan mempunyai lab. Komputer yang dapat menyediakan akses internet. 

Dengan hadirnya akses internet tersebut dapat membantu para guru untuk 

mencari bahan pelajaran yang tidak mereka dapatkan melalui buku paket. 

Selain hal tersebut para siswa juga sangat antusias untuk datang ke lab. 

komputer guna menggunakan akses internet tersebut hal ini disebabkan 

mereka sangat ingin tahu penggunaan internet untuk hal apa saja ataukah 

hanya untuk sumber informasi atau banyak menyediakan sarana hiburan yang 

menarik bagi mereka. Siswa juga terlihat menggunakan internet saat pulang 
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sekolah, namun mereka menggunakan melalui warnet yang ada di sekitar 

sekolah, dan hal inilah yang yang menarik penulis untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul: Pemanfaatan Internet Sebagai 

Sumber Belajar Sosiologi Siswa SMA (Studi Kasus di SMAN 1 

Wanadadi, Kab. Banjarnegara).

B.   Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka 

permasalahan yang diusulkan adalah: 

1. Bagaimana penggunaan media internet dilakukan dalam pembelajaran 

sosiologi di SMAN 1 Wanadadi? 

2. Manfaat apa saja yang diperoleh  dengan penggunaan media  internet 

dalam pembelajaran sosiologi di SMAN 1 Wanadadi?

3. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat siswa SMAN 1 

Wanadadi untuk memanfaatkan media internet sebagai sumber belajar 

sosiologi?

C.   Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan judul Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber 

Belajar Sosiologi Siswa SMA. Studi Kasus di SMAN 1 Wanadadi, Kab. 

Banjarnegara, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan media internet dalam 

pembelajaran sosiologi di SMAN 1 Wanadadi?

2. Untuk mengetahui pemanfaatan media internet yang dilakukan siswa 

SMAN 1 Wanadadi sebagai sumber belajar sosiologi.
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3. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat siswa SMAN 

1 Wanadadi untuk memanfaatkan media internet sebagai sumber belajar 

sosiologi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Siswa SMAN 1 

Wanadadi mengenai pemanfaatan internet sebagai sumber belajar sosiologi, 

penulis berharap dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfat Teoritis

a) Memberi masukan bagi pihak SMA Negeri 1 Wanadadi untuk mengetahui 

lebih lanjut mengenai pemanfaatan media  internet sebagai sumber belajar 

sosiologi siswa SMA

b) Sebagai bahan masukan atau referensi bagi SMAN 1 Wanadadi.

2. Manfaat Praktis

a) Sebagai bahan masukan dan pengetahuan mengenai pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar sosiologi siswa SMAN 1 Wanadadi.

b) Digunakan sebagai salah satu sarana menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai pemanfaatan internet sebagai sumber belajar.

E.   Batasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-

hal yang akan diteliti untuk mempermudah pemahaman dan menghindari 

kesalahpahaman dalam mengartikan maupun menafsirkannya serta untuk 

membatasi permasalahan yang ada.
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1. Pemanfaatan

Pemanfaatan berawal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, 

faedah sedangkan pemanfaatan itu sendiri merupakan penggunaan 

yang berfaedah (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1987 ). Jadi dalam 

hal ini berarti penggunaan internet yang berfaedah (berguna).

2. Internet

Internet berasal dari kata interconnection networking yang 

mempunyai arti hubungan berbagai komputer dan berbagai tipe 

komputer yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh 

dunia (jaringan global) dengan melalui jaringan telekomunikasi seperti 

telepon, wireless, dan lainnya.(Jasmadi, 2004:41)

3.   Sumber Belajar

Sumber belajar adalah data, orang, dan atau sesuatu yang 

memungkinkan peserta didik melakukan belajar. Sumber belajar 

meliputi semua sumber yang berkenaan dengan data, manusia, barang-

barang yang memungkinkan dapat digunakan secara terpisah atau 

kombinasi, yang oleh peserta didik biasanya digunakan secara optimal 

untuk memeberikan fasilitas dalam kegiatan belajar. (Warsita, 

2008:210)

4.   Sosiologi

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan 

proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial yang ada di 

dalamnya. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsusr-
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unsur sosial yang pokok yaitu kaidah sosial (norma-norma sosial), 

lembaga sosial. Proses sosial adalah hubungan timbal balik antara 

berbagai segi kehidupan bersama. (Soekanto, 2002:20).

Terkait dengan penelitian ini mata pelajaran sosiologi merupakan 

bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri dan diajarkan 

di SMA pada kelas X dan XI serta kelas XII jurusan IPS yang 

membekali peserta didik dalam mengkritisi kajian fenomena dan 

permasalahan yang ada di dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari.

F.   Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian penulisan yaitu 

bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir skripsi. Adapun perinciannya 

sebagai berikut :

1.  Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, 

pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, sari dan daftar isi.

2.  Bagian Inti Skripsi

Bagian penulisan skripsi ini dapat di bagi menjadi lima bab yaitu :

a. BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

penegasan istilah, kajian pustaka dan sistematika penulisan skripsi.

7



b. BAB II LANDASAN TEORI

Berisi kerangka pemikiran atau pemikiran atau teori-teori yang berkaiatan 

dengan pokok bahasan mengenai “ Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber 

Belajar  Sosiologi Siswa SMAN 1 Wanadadi, Kab.Banjarnegara.”

c. BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang memuat tentang dasar penelitian, lokasi penelitian, 

fokus penelitian, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, 

validitas data dan tehnik analisis data, prosedur penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian hasil penelitian sebagai hasil dan pembahasan suatu 

pernyataan mengenai penerapan hasil penelitian, sehingga akan membantu 

pembaca untuk mengetahui sejauh mana hasil-hasil penelitian dapat 

diterapkan di kehidupan bermasyarakat.

e. BAB V PENUTUP

Berisi tentang simpulan dan saran-saran.

3.  Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A.   Kajian Pustaka

1.   Internet Dalam Kegiatan Belajar

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiwarta (2009), tentang 

penggunaan blog sebagai media pembelajaran dijelaskan bahwa terlihat masih 

sangat sedikit guru-guru yang secara khusus menggunakan blog pribadi 

mereka sebagai media dan sumber pembelajaran alternatif, terlebih guru 

madrasah. Sebuah blog milik seorang guru sosiologi SMA yang ada di 

Surakarta yang beralamat di http://sosiologioutofthebox.blogspot.com/, dan 

blog pembelajaran fisika milik Rudi Hilkya guru SMAN Palangkaraya 

Kalimantan Tengah yang memiliki alamat di http://fisikarudy.com/ merupakan 

contoh menarik bagaimana blog dikemas menjadi media pembelajaran 

interaktif sekaligus inspiratif bagi peserta didik. Blog lainnya ialah blog 

pembelajaran milik Rusdi Mustapa pengajar mata pelajaran Sejarah dan 

Antropologi di MAN 1 Surakarta, alamat blog bisa dikunjungi di 

http://history1978.wordpress.com/ dan blog milik Andi Hidayat guru 

geografi MAN Wonosari Gunung Kidul yang beralamat di

http://andimanwno.wordpress.com/. Dengan menggunakan blog tersebut guru 

menyediakan materi pelajaran yang diberikan, dan hal ini mempermudah para 

siswa untuk mendapatkan materi pelajaran jika salah satu siswa ketinggalan 

suatu materi, atau ingin menambah referensi materi pelajaran mereka 

(http://www.pendidikan.net pendidikan dan masyarakat).
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Setiawan (2008), melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan pemanfaatan media internet sebagai sumber belajar dalam 

menunjang hasil belajar siswa khususnya siswa kelas X program IPS di 

SMAN 1 Singosari Malang. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Singosari 

Malang pada program IPS. Rancangan penelitian ini dilakukan dengan teknik 

penelitian populasi. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X program 

IPS sebanyak 51 siswa. Teknik pengambilan data berupa kuesioner dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini 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 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, dan juga 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 didalamnya potensi dan faktor 

pendukung internet sebagai sumber belajar belum optimal dalam 
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meningkatkan hasil belajar.Berdasarkan hasil penelitian Setiawan (2008), 

dapat disarankan (1) agar siswa lebih giat dalam memanfaatkan internet

sebagai sumber belajar yang dapat menunjang hasil belajar secara optimal, 

(2) diharapkan guru lebih memotivasi siswa dalam meningkatkan frekuensi 

pemanfaatan internet bagi siswa dengan cara menugaskan siswa mencari 

sumber-sumber di internet, memberikan tugas melalui internet dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar (http://kompas.com/2008/04/08/Internet sebagai 

sumber belajar IPS).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2005), dijelaskan 

bahwa upaya meningkatkan semangat belajar mahasiswa, kualitas 

pembelajaran dan peningkatan pemahaman materi dan keterampilan 

menelusuri informasi melalui media internet maka mahasiswa pada awal 

pembelajaran sudah diajak berdialog dan berdiskusi tentang pembelajaran 

yang akan dihadapi. Pelaksanaan pembelajaran demi terwujudnya peningkatan 

kualitas pembelajaran diharapkan yang dikembangkan dalam penelitian ini 

meliputi pengembangan pendekatan pembelajaran, metode, media, evaluasi 

pembelajaran. Variasi penggunaan metode pembelajaran yang telah 

dikembangakan dalam pembelajaran dengan metode information search 

(internet) ini juga dapat meningkatkan kualitas belajar. Metode yang dipakai 

dalam pembelajaran dengan teknik ini adalah ceramah, diskusi, kerja 

individual dan kelompok. Hal tersebut untuk merangsang mahasiswa 

mengembangkan prestasi belajar atau nilai. Akhir-akhir ini dalam 
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pengembangan pendidikan dan penelitian dibeberapa Negara  di dunia 

diterapkan suatu pendekatan baru, yaitu mengantikan pembelajaran yang 

tradisional ke metode baru yaitu dengan penelusuran informasi dengan 

menggunakan komputer (internet). Dari hasil penelitian Purwanto (2005), 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode 

yang bersifat baru dapat merangsang siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas belajar. (Purwanto, 

2005:1-11 diacu dalam Jurnal Penelitian Pendidikan UNNES 2005 Volume 21 

no 2). 

Fred S Keller dalam Hadi (2010),  teknologi pendidikan era tahun 

1960-an mengkritik penerapan metode-metode pembelajaran konvensional 

yang kurang menarik perhatian peserta didik. Menurut dia, peserta didik harus 

diberi akses yang lebih luas dalam menentukan apa yang ingin mereka pelajari  

sesuai minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Dikatakannya 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  telah lebih mencapai 

harapan dan bahkan imajinasi para penemu sistemnya. Melalui internet dapat 

diakses sumber-sumber informasi tanpa batas dan aktual dengan sangat cepat. 

Adanya internet memungkinkan seseorang di Indonesia untuk mengakses 

perpustakaan di Amerika Serikat dalam bentuk Digital Library. Sudah banyak 

pengalaman tentang kemanfaatan internet dalam penelitian dan penyelesaian 
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tugas akhir mahasiswa. Tukar menukar informasi atau tanya jawab dengan 

pakar dapat juga dilakukan melalui internet. Tanpa teknologi internet banyak 

tugas akhir dan thesis atau bahkan desertasi yang mungkin membutuhkan 

waktu lebih banyak untuk menyelesaikannya. 

Para akademisi merupakan salah satu pihak yang paling diuntungkan 

dengan kemunculan internet. Berbagai referensi, jurnal, maupun hasil 

penelitian yang dipublikasikan melalui internet tersedia dalam jumlah yang 

berlimpah. Para mahasiswa tidak lagi harus mengaduk-aduk buku di 

perpustakaan sebagai bahan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Cukup 

memanfaatkan search engine, materi-materi yang dibutuhkan dapat diperoleh 

dengan cepat. Selain menghemat tenaga dan biaya dalam mencarinya, materi-

materi yang dapat ditemui di internet cenderung lebih up to date. Bagi para 

pengajar, internet bermanfaat dalam mengembangkan profesinya, karena 

dengan internet dapat : (a) meningkatkan pengetahuan, (b) berbagi sumber 

diantara rekan sejawat, (c) bekerjasama dengan pengajar di luar negeri, (d) 

kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung, (e) mengatur 

komunikasi secara teratur, dan (f) berpartisipasi dalam forum-forum lokal 

maupun internasional. Di samping itu para pengajar juga dapat memanfaatkan 

internet sebagai sumber bahan mengajar dengan mengakses rencana 

pembelajaran atau silabus online dengan metodelogi baru, mengakses materi 

kuliah yang cocok untuk mahasiswanya, serta dapat menyampaikan ide-

idenya.
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Sementara itu mahasiswa juga dapat menggunakan internet untuk 

belajar sendiri secara cepat, sehingga akan meningkatkan dan memeperluas 

pengetahuan, belajar berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan dalam 

bidang penelitian. Adapun beberapa manfaat internet bagi pendidikan di 

Indonesia, yaitu : akses ke perpustakaan, akses ke pakar, perkuliahan online, 

layanan informasi akademik, menyediakan fasilitas mesin pencari data, 

menyediakan fasilitas diskusi, dan fasilitas kerjasama

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

2.  Sumber Belajar

Sumber belajar meliputi apa saja dan siapa saja yang memungkinkan 

peserta didik dapat belajar. Setiap sumber harus memuat pesan pembelajaran 

dan harus ada interaksi timbal balik antara peserta didik dengan sumber 

belajar tersebut.

Sumber pembelajaran dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu : 

1) Sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan (learning resources by 

design), yakni semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan 

sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar 

yang terarah dan bersifat formal.

2) Sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan (learning resources by 

utilization), yakni sumber belajar yang tidak secara khusus didisain untuk 

keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan 

dimanfaatkan untuk keperluan belajar-salah satunya adalah media massa. 

(Warsita, 2008:212)
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Media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melewati media 

cetak atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima 

secara serentak dan sesaat. Pengertian "dapat" di sini menekankan pada 

pengertian, bahwa jumlah sebenarnya penerima pesan informasi melalui 

media massa pada saat tertentu tidaklah esensial. Adapun bentuk media massa, 

secara garis besar, ada dua jenis, yaitu : media cetak (surat kabar dan majalah, 

termasuk buku-buku) dan media elektronik (televisi dan radio, termasuk 

internet).

Pada hakikatnya, alam semesta ini merupakan sumber belajar bagi 

manusia sepanjang masa. Jadi konsep sumber belajar memiliki makna yang 

sangat luas, meliputi segala yang ada di jagad raya ini. Menurut Assosiasi 

Teknologi Komunikasi Pendidikan  sumber belajar adalah meliputi semua 

sumber baik berupa data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk 

memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi pesert didik (Warsita, 2008:203). 

Oleh karena itu sumber belajar adalah semua komponen sistem instruksional 

baik secara khusus dirancang maupun yang menurut sifatnya dapat dipakai 

atau dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran.

Sesungguhnya sumber itu banyak jenisnya, adapun sumber belajar 

itu meliputi pesan (message), orang (people), bahan (materials/software), alat 

(devices/hardware), teknik (technique) dan lingkungan (setting).
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a. Pesan adalah informasi pembelajaran yanga akan disampaikan yang dapat 

berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Dalam sistem persekolahan, pesan 

ini berupa mata pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik.

b. Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengolah, dan penyajian pesan. Contohnya guru, dosen, tutor, pustakawan, 

bahkan termasuk peserta didik itu sendiri.

c. Bahan adalah merupakan prangkat lunak (software) yang mengandung 

pesan-pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan 

tertentu ataupun oleh dirinya sendiri. Contohnya, buku teks, modul, 

transparansi (OHT), kaset program audio.

d. Alat adalah perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk menyajikan 

pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya OHP, proyketor, tape 

recorder, komputer.

e. Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan 

dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan dan orang yang menyiapkan 

pesan. Misalnya demonstrasi, diskusi, praktikum, pembelajaran mandiri, 

sistem pendidikan terbuka/jarak jauh, tutorial tatap muka.

f. Latar/lingkungan adalah situasi disekitar terjadinya proses pembelajaran 

tempat peserta didik menerima pesan pembelajaran. Lingkungan 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan 

nonfisik. Lingkungan fisik contohnya, gedung sekolah, perpustakaan, 

laboraturium. Sedangkan lingkungan nonfisik contohnya, tata ruang, 

ventilasi udara, cuaca, suasana lingkungan belajar.
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Menurut Miarso dalam bukunya Warisita (2004:77) 

mengemukakan bahwa sumber belajar sebagai komponen sistem pembelajaran 

perlu dikembangkan keberadaanya maupun pemanfaatannya dalam kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan bahan dan alat yang sering disebut software dan 

hardware merupakan media pembelajaran. Dalam perkembanganya, bahan 

belajar itu sendiri ada yang bersifat on line, misalnya bahan belajar yang 

ditaruh di internet. Selain itu ada pula yang bersifat off line, misalnya buku 

pelajaran, program audio, modul dan sebagainya. Dengan demikian media 

pembelajaran bisa dipahami sebagai media yang digunakan dalam proses dan 

tujuan pembelajaran. Sumber belajar yang dimanfaatkan dalam dunia 

pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri sekumpulan bahan dan situasi 

yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik 

belajar secara individual. Sumber belajar inilah yang sering disebut dengan 

media pembelajaran.

Menurut Percival dan Ellington dalam bukunya Warisita 

(1988:125)  mengemukakan dalam pemilihan sumber belajar ada beberapa 

kriteria, yaitu:

a) Harus dapat tersedia dengan cepat

b) Harus memungkinkan peserta didik untuk memacu diri sendiri 

c) Harus bersifat individual, dapat memenuhi berbagai kebutuhan peserta 

didik dalam belajar mandiri.
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3.   Pusat Sumber Belajar

Dalam tulisan warsita (1988) dikemukakan mengenai pengertian pusat 

sumber belajar, dijelaskan bahwa pusat sumber belajar merupakan bentuk 

bangunan mulai dari yang sederhana sampai bangunan yang rumit dan 

lengkap yang dirancang dan diatur khusus dengan tujuan menyimpan dan 

merawat, mengembangkan serta memanfaatkan koleksi sumber belajar dalam 

berbagai bentuk baik secara individual maupun kelompok. Konsepsi 

pembelajaran modern menuntut peserta didik aktif, responsive, dan aktif 

dalam mencarai, memilih menemukan, menganalisis, menyimpulkan, dan 

melaporkan hasil belajarnya. Sistem belajar semacam ini hanya dapat 

terlaksana dengan baik apabila tersedia sumber-sumber belajar yang memadai 

dan dikelola oleh suatu lembaga PSB (Pusat Sumber Belajar). Gerakan 

pertumbuhan pusat sumber belajar secara histories merupakan suatu kemajuan 

yang bersifat gradual tetapi direncanakan, dari bentuknya yang pertama yaitu 

perpustakaan yang memberikan penekanan kepada media cetak. Dalam 

melaksanakan kegiatanya, perpustakaan mereaksi atas permintaan-permintaan 

dan memberikan layanan kepada para konsumen yang bervariasi secara luas. 

Selain itu karena ada pertumbuhan berikutnya berupa pengakuan akan 

semakin dibutuhkanya pelayanan dan kegiatan-kegiatan belajar 

nontradisional, misalnya pembelajaran dengan modul, penggunaan metode 

simulasi dan permainan. Dengan demikian salah asatu alasan yang mendorong 

timbulnya pusat sumber belajar adalah adanya pengembangan sistem 
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instruksional yang akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan 

pembelajaran.

Pengembangan sistem instruksional adalah suatu proses yang 

sistematis dan terus menerus yang akan membantu para pendidik dalam 

mengembangkan pengalaman-pengalaman belajar yang paling efektif dan 

efisien bagi peserta didik. Didalam proses ini dapat diidentifikasikan berbagai 

variasi pilihan kegiatan, dimana pilihan ditentukan berdasarkan tujuan yang 

ingin dicapai. Pusat sumber belajar ini dirancang untuk memberikan 

kemudahan bagi peserta didik baik secara individu maupun kelompok atau 

guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang tersedia sehingga proses 

belajar terjadi.

Pusat sumber belajar disebut juga dengan media center, artinya suatu 

departemen yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan 

melalui produksi bahan media seperti slide, transparasi OHP, filmstrip, video 

dan lain-lain. Selain itu juga, pemberian pelayanan penunjang seperti sirkulasi 

peralatan audiovisual, penyajian program-program video pembuatan katalog, 

dan pemanfaatan pelayanan sumber-sumber belajar pada perpustakaan. Hal 

tersebut mencerminkan fungsi dan isi dari pusat sumber belajar. Suatu pusat 

sumber belajar terdiri dari bagian-bagian sirkulasi media cetak dan noncetak 

bagian produksi dan pelatihan media cetak dan noncetak dan bagian 

pengembangan pembelajaran.

Adapun Tujuan dari pusat sumber belajar  ialah:

1) Tujuan Umum
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Pusat sumber belajar bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi kegiatan dan proses pembelajaran melalaui pengembangan 

sistem intruksional. Hal ini  dilaksanakan dengan menyediakan berbagai 

macam pilihan untuk menyokong kegiatan kelas tradisional dan untuk 

mendorong penggunaan cara-cara belajar yang baru (nontradisional) 

yang paling sesuai untuk mencapai tujuan semua program pendidikan 

dan kewajiban-kewajiban institusional yang direncanakan lainnya.

Sedangkan misi utama dari pusat sumber belajar adalah 

pengembangan sistem intruksional yang merupakan sarana utama untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Segala 

fungsi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat sumber belajar, 

termasuk pengadaan dan pelayanaan perpustakaan bahan pembelajaran, 

dimaksudkan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi tersebut.

2) Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pusat sumber belajar untuk:

a) Menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi untuk 

menyokong kegiatan kelas tradisional.

b) Mendorong penggunaan cara-cara belajar yang baru yang paling 

cocok untuk mencapai tujuan program akademis dan kewajiban-

kewajiban institusional lainya.

c) Memberikan layanan dalam perencanaan, produksi operasional, 

dan tindakan lanjutan untuk mengembangkan sistem instruksional.
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d) Melaksanakan latihan kepada para instruktur/staf tenaga pendidik 

mengenai pengembangan sistem instruksional dan integrasi 

teknologi dalam proses pembelajaran.

e) Memajukan penelitian yang perlu tentang penggunaan media 

pendidikan.

f) Membantu dalam pemilihan dan pengadaan bahan-bahan media 

kelas dan peralatan.

Warsita juga menjelaskan mengenai Pengembangan Pusat Sumber 

Belajar, Pengembangan pusat sumber belajar merupakan bagian dari sistem 

penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Adapun indikator 

yang dijadikan  acuan dalam pengembangan pusat sumber belajar pada setiap 

satuan pendidikan adalah mengacu pada lima fungsi, yaitu:

a. Fungsi pengembangan sistem instruksional

Fungsi ini menolong dinas atau bagian staf tenaga pendidik secara 

individual dalam membuat rancangan (design) dan pemilihan (option) 

yang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensinsi proses 

pembelajaran. Hal ini meliputi: pengembngan kurikulim, penyususnan 

RPP, pengembangan instrument tes hasil pembelajaran. 

b. Fungsi pelayanan media

Fungsi ini berhubungan dengan pelaksanaan memprogram media 

dan pelayanan dukungan yang dibutuhkan oleh staf pendidik dan peserta 

didik. Hal ini meliputi: pelayanan perpustakaan, bahan pembelajaran, 

layanan peminjaman.
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c. Fungsi produksi

Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi atau bahan-

bahan instruksional yang dapat diproleh melalui sumber-sumber yang 

diperdagangkan. Hal ini meliputi: produksi program audio, produksi 

program video, produksi media cetak.

d. Fungsi administrasi

Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara atas mana tujuan dan 

prioritas program dapat dicapai, hal ini berati fungsi ini berhubungan 

dengan semua segi program yang akan dilaksanakan. 

e. Fungsi pelatihan 

Fungsi ini berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusia (SDM) baik untuk pengelola pusat 

sumber belajar maupun masyarakat pengguna.

4.  Mata Pelajaran Sosiologi

Pembelajaran sosiologi dimaksudkan untuk mengembangkan 

kemampuan pemahaman fenomena kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran 

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)
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Berdasarkan hal di atas, maka perlu pengajaran sosiologi disekolah 

dasar maupun di sekolah menengah pertama dan menengah atas. Sehingga 

dengan demikian sosiologi masuk dalam standar isi kurikulum sebagai suatu 

mata pelajaran yang berdiri sendiri ataupun yang menyatu dalam IPS terpadu. 

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), 

sosiologi diajarkan sebagai mata pelajaran yang terintegrasi dengan ilmu sosial 

yang lain, hal ini disebut sebagai IPS terpadu. Mata pelajaran Sosiologi di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan bagian dari ilmu sosial dan 

berposisi sebagai mata pelajaran berdiri sendiri. Dengan demikian, pengajaran 

sosiologi di SMA membutuhkan guru yang benar-benar berasal dari kajian 

ilmu yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

Di SMA mata pelajaran sosiologi setiap minggu terdapat 6 jam pertemuan, tiap 

1 jam pertemuan memiliki alokasi waktu 1x45 menit.

Adapun materi yang diberikan adalah sebagai berikut:

a) Kelas X

I. Pengertian Sosiologi

II. Nilai dan Norma

III. Interaksi Sosial

IV. Sosialisasi

V. Perilaku Menyimpang

b) Kelas XI

I. Struktur Sosial dan Difrensisasi Sosial

II. Stratifikasi Sosial
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III. Konflik dan Integrasi sosial

IV. Mobilitas sosial

V. Kebudayaan

c) Kelas XII

I. Perubahan sosial

II. Globalisasi dan Modernisasi

III. Lembaga sosal

IV. Penelitian sosial

Tujuan pengajaran mata pelajaran sosiologi diawali dengan 

pemahaman yang konseptual, kemudian mengarah pada pemahaman terhadap 

aspek-aspek yang ada di dalam masyarakat untuk menumbuhkan sikap dan 

perilaku yang diinginkan. Secara rinci, tujuan mata pelajaran sosiologi adalah 

sebgai berikut:

1) Memahami konsep-konsep sosiologi seperti sosialisasi, kelompok sosial, 

struktur sosial, lembaga social, perubahan sosial, dan konflik sampai 

terciptanya integrasi.

2) Memahami berbagai peran dalam masyarakat.

3) Menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. (BSNP,2006a:1) 
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B.   Landasan Toeri

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari teori, karena teori 

menjadi dasar perkembangan pemikiran ilmu-ilmu sosial. Teori terdiri dari 

serangkaian pernyataan-pernyataan abstrak dan umum yang secara 

keseluruhan dimaksudkan untuk memberi penjelasan (atas pertanyaan 

mengapa) tentang beberapa aspek yang terjadi dalam dunia empiris (realitas 

yang dapat diketahui secara langsung / tidak langsung melalui panca indra)  

(Salim, 2007:6).

Dalam mengkaji dan menganalisis “ Pemanfaatan Internet sebagai 

Sumber Belajar Sosiologi Siswa SMAN 1 Wanadadi“, maka peneliti 

menggunakan teori belajar menurut Asosiasi yaitu teori koneksionisme yang 

dikembangkan oleh Throndike (dalam Sardiman, 2001:306), dinyatakan 

bahwa belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya menganut prinsip 

yang sama. Dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara 

kesan yang diungkap oleh panca indra dengan kecendrungan untuk bertindak 

atau hubungan antar stimulus dan respon (S-R), atau aksi dan reaksi 

contohnya ketika seseorang melihat mobil  yang bagus di show room, dapat 

menjadi sebuah stimulus yang dapat mengakibatkan sebuah respon. Dengan 

memajang mobil yang bagus di show room merupakan suatu pemberian 

rangsangan (stimulus) bagi setiap orang yang melihatnya, maka orang yang 

melihat mobil tersebut dapat memberikan sebuah respon.

Dari teori ini jika diterapkan dalam proses pembelajaran, maka 

dalam pembelajaran itu dibutuhkan suatu rangsangan agar sesorang dapat 
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tertarik dan senang untuk mengikutinya. Dalam hal ini seorang guru harus 

mampu menyuguhkan rangsangan yang mampu membangkitkan semangat 

dan keinginan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran.

Ada beberapa aturan yang dibuat oleh Thorndike berkenaan 
dengan pembelajaran :

(1) Perhatikan situasi murid.

2) Perhatikan respons apa yang diharapkan dan situasi tersebut.

(3) Ciptakan hubungan respon tersebut dengan sengaja, jangan mengharapkan 

hubungan terjadi dengan sendirinya.

(4) Situasi-situasi lain yang sama jangan diindahkan sekiranya dapat 

memutuskan hubungan tersebut.

5) Bila hendak menciptakan hubungan tertentu jangan membuat hubungan-

hubungan lain yang sejenis.

(6) Buat hubungan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat perbuatan nyata.

(7) Ciptakan suasana belajar sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari.

Dapat disimpulkan dalam proses pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan proses komunikasi guru dengan siswa, begitu sebaliknya siswa 

dengan guru terjadi komunikasi timbal balik, namun jika proses ini hanya 

berjalan searah saja yakni antara guru ke siswa, sedang siswa tidak 

memberikan umpan balik (feedback) maka tujuan pembelajaran tidak akan 

tercapai. Proses pembelajaran merupakan proses yang melibatkan guru 

dengan semua komponen pembelajaran yaitu: tujuan, subyek belajar, materi 

pelajaran, strategi pembelajaran, media, evaluasi, penunjang (Sugandi, 

2006:28).
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C.   Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menjelaskan dimensi-dimensi utama faktor-

faktor kunci variabel-variabel dan hubungan antar dimensi-dimensi yang 

disusun dalam bentuk narasi atau grafis.

Secara singkat kerangka berfikir dapat di gambarkan dalam skema berikut ini 

:
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Bagan 1: Bagan Kerangka Berfikir

                             (Stimulus)

                                    (stimulus)

   

                 

(Respon)

Sumber Data: Dhanang, Oktober 2010

Sumber Belajar

Sumber belajar yang 
dirancang (learning 
resources by design)
1) Buku paket
2) Modul
3) Media Internet
4) Program VCD

pembelajaran

Sumber belajar yang 
tidak dirancang/sudah 
tersedia dan tinggal 
memanfaatkan 
(learning resources by 
utilization)
1) Media massa

i. Televisi
ii. Koran

iii. Radio

Internet

Manfaat Positif
Sebagai sumber 
belajar

Dampak Negatif
Media 
pornografi/pornoaksi

Siswa

Guru 
Sosiologi
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Sumber belajar dalam dunia pendidikan terdapat dua macam, yaitu 

meliputi;

a) Sumber belajar yang sengaja dirancang

b) Sumber belajar yang tidak dirancang  atau sudah tersedia dan tinggal 

memanfaatkan.

Internet merupakan sumber belajar yang disengaja dirancang, 

dengan adanya internet diharapkan siswa dapat menggunakanya sebagai 

salah satu sumber belajar. Sumber belajar dengan menggunakan media 

internet sangat membantu siswa, terutama bila kurangnya informasi yang 

hanya didapat dari sebuah buku, maka dengan menggunakan internet dapat 

melengkapi keterbatasan sumber belajar yang direncanakan. Namun internet 

merupakan media yang bebas nilai, disisi lain dapat bermanfaat positif dan 

disisi lain dapat berdampak negatif hal tersebut tergantung dari si penggunya 

(user).

Masa SMA merupakan masa transisi dimana mereka memiliki rasa 

keingintahuan yang tinggi terhadap lawan jenisnya (masa puber), hal ini 

mendorong mereka menggunakan internet sebagai media pornografi dan 

pornoaksi. Maka dari itu pihak sekolah selayaknya mengawasi para peserta 

didik agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A.   Dasar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif yang menguraikan dan menggambarkan tentang lingkungan 

pendidikan dan aktivitas belajar yang mendukung prestasi belajar siswa di 

sekolah. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4) metode 

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati.

Penelitian kualitatif lebih mementingkan pada penjelasan mengenai 

hubungan antara data yang diteliti, sasaran dalam penelitian kualitatif adalah 

prinsip-prinsip atau pola-pola yang secara umum dan mendasar, berlaku dan 

mencolok berdasarkan atas gejala-gejala yang dikaji. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata lisan yang mencakup catatan laporan dan foto-foto. 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

memanfaatkan teknologi internet sebagai sumber belajar atau hanya mereka 

memanfaatkan teknologi internet sebagai media hiburan semata.

B.   Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di SMAN 1 Wanadadi, Kec.Wanadadi, 

Kab.Banjarnegara yang beralamat di Jln. Raya Tapen-Wanadadi. SMA Negeri
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1 Wanadadi selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan, khususnya 

dalam menciptakan siswa berprestasi akademik maupun non akademik dan 

memiliki target menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Oleh karena itu 

peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang pemanfaatan media 

internet sebagai sumber belajar sosiologi siswa SMA Negeri 1 Wanadadi.

Alasan dipilihnya  SMA Negeri 1 Wanadadi sebagai lokasi penelitian yaitu :

a.  Sekolah sedang merancang RSBI.

b.   Internet merupakan fasilitas baru yang sedang dimanfaatkan  oleh SMAN 

1 Wanadadi, sebagai salah satu sumber belajar.

C.   Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, 

penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan 

membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi 

kriteria inklusif-eksklusif atau memasukan-mengeluarkan suatu informasi 

yang diperoleh (Moleong, 2002:237).

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Fokus penelitian dalam rancangan skripsi ini 

adalah:

a. Pemanfaatan layanan internet oleh siswa SMA

b. Pengetahuan siswa mengenai situs-situs yang menyediakan bahan belajar 

mereka.
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D.   Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh dari informan-

informan dengan cara membatasi jumlah informan, akan tetapi bila informan 

atau data yang diperoleh telah lengkap maka dengan sendirinya peneliti ini 

telah selesai. Data dari informan yang digunakan atau diperlukan dalam 

penelitian dikaji dari sumber data, Sumber data dalam penelitian adalah Guru 

dan siswa jurusan IPS SMA Negeri 1 Wanadadi yang sudah menggunakan 

layanan internet yang sudah tersedia disekolah mereka.

Sumber data terdapat dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan informan. Informan adalah orang yang memberikan 

informasi (Arikunto,2002:122). Informan dalam penelitian ini adalah 

siswa, Guru sosiologi di SMA Negeri 1 Wanadadi. Siswa, guru sosiologi 

menjadi sumber data yang bersifat utama karena mereka menjadi subjek 

dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung 

dengan informan utama untuk memperoleh data secara mendalam terkait 

dengan latar belakang lingkungan pendidikan dan aktivitas belajar yang 

menggunakan media internet. Selain siswa, informan pendukung yaitu 

kepala sekolah, guru TIK.
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Tabel 1. Daftar Nama Informan 

No Nama Status

1 Tujiyo, M.Pd Kepala Sekolah

2 Jasiah, S.Pd Guru Sosiologi

3 Suwardi, S.Pd Guru Sosiologi

4 Arif Ariyanto, S.Pd Guru TIK

5 Arwahyu, S.Com Guru TIK

6 Deby Setiawan Siswa

7 Rizki Amrilloh Siswa

8 Lia Angerni Siswa

9 Siti Maemunah Siswa

10 Andri Susanto Siswa

Sumber Data: Dhanang, Maret 2011
b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang didapat atau diperoleh 

dengan cara tidak langsung. Sumber data sekunder diperoleh dari:

1.  Sumber Tertulis

Sumber tertulis berupa bahan tambahan yang dibagi berupa 

sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi 

dan dokumen resmi (Moleong 2007:113). Dalam penelitian ini sumber 

tertulis yang dipakai adalah arsip dan buku-buku yang berhubungan 

dengan latar belakang lingkungan pendidikan dan aktivitas belajar yang 

mendukung siswa berprestasi belajar di sekolah.
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2.  Foto

Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian 

kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan 

oleh peneliti sendiri (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2004:160).

E.   Tehnik Pengumpulan Data

a.   Wawancara (interview)

Metode wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara 

mendalam kepada informan. Wawancara ini dilakukan untuk mencarai 

data-data tentang pemanfaatan internet oleh siswa SMAN 1 Wanadadi. 

Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini ada 2 (dua) 

yaitu:

1. Informan utama yaitu Guru Sosiologi dan para siswa jurusan IPS 

dari SMAN 1 Wanadadi.

Wawancara yang dilakukan dengan guru sosiologi yaitu pada 

tanggal 1 Maret 2011 dengan Ibu Jasiah S.Pd. Wawancara dengan 

guru sosiologi tersebut bertujuan untuk memperoleh data mengenai 

penggunaan media internet untuk pembelajaran sosiologi, 

wawancara berikutnya yaitu dengan Bpk. Suwardi S.Pd, wawancara 

dengan beliau memperoleh data mengenai manfaat internet bagi 

guru di SMA Negeri 1 Wanadadi, terutama guru sosiologi.  

Wawancara dengan siswa IPS dilakukan pada tanggal 27, 28 

Februari dan 1 Maret 2011, kesuluruhan siswa yang diwawancarai 
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merupakan siswa IPS kelas X dan kelas XI, wawancara dilakukan 

sebagian pada saat jam istirahat dan saat mereka pulang sekolah.

2. Informan pendukung yaitu terdiri dari Kepala Sekolah dan guru 

TIK.

Wawancara dengan Kepala Sekolah yaitu Bpk.Tujiyo, M.Pd 

berlangsung pada tanggal 1 Maret 2011, sedangkan wawancara 

dengan guru TIK yaitu dengan Bpk. Arif Ariyanto, S.Pd dan Bpk. 

Arwahyu S.Com juga pada tanggal 1 Maret 2011.

b.  Metode Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan lansung terhadap 

fenomena atau gejala-gejala yang tampak dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap 

obyek penelitian dilakukan. Observasi berlangsung pada tanggal 22-26 

Maret 2011, data yang dioservasi yaitu kondisi lab komputer, penggunaan 

media internet oleh siswa, kondisis tower WiFi, ruang yang terdapat 

modem internet.

c.    Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa foto. Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data 

dalam penelitian. Dalam tehnik pengumpulan data, peneliti menggunakan 

(tiga) metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti 

memilih tiga metode ini karena cukup relevan dalam pengumpulan data 
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tentang pemanfaatan internet sebagai sumber belajar sosiologi siswa 

SMAN 1 Wanadadi.

F. Validitas Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian 

yang sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat 

kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian 

melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan 

teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat di 

pertanggung jawabkan dari berbagai segi.

Untuk menetapkan validitas data dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data 

itu (Moleong, 2002: 178).

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, 

memanfaatkan penggunaan sumber dan metode yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara dan dokumentasi serta dengan pengecekan penemuan hasil 

penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data. Sesuatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal 

ini dicapai dengan jalan:

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
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b) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang   dilatakan secara pribadi.

c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

d) Membandingkan keadaan dan perspektif guru dan siswa dengan berbagai 

pendapat dan pandangan tentang pemanfaatan internet.

e) Membandingka hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan kelimanya untuk 

membandingkan. Peneliti hanya menggunakan, membandingkan dengan hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara 

dengan suatu dokumen yang berkaitan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh 

peneliti melalui wawancara dengan informan yaitu siswa, peneliti memperoleh 

data bahwa siswa menggunakan media internet sebagai media pembelajaran 

sosiologi tetapi data yang diperoleh peneliti melalui observasi, peneliti 

memperoleh data bahwa siswa  menggunakan media internet sebagai media 

hiburan seperti facebook dan twitter. Dalam kasus ini peneliti mengkroscekan data 

dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu guru 

sosologi, peneliti memperoleh data bahwa siswa sudah menggunakan media 

internet sebagai sumber belajar sosiologi ketika mereka mandapatkan tugas 

sosologi.

Penelitian ini tentang Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar 

Sosiologi Siswa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan 
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menggunakan tehnik triangulasi diharapkan data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya karena dibandingkan dari berbagai segi.

G.   Tehnik Analisis Data 
Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan  yang dapat dikelola, mensistesiskannya, 

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

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain ( 

Moleong, 2004 : 248 ).

Dalam melakukan analisis dipergunakan jalan pikiran Miles dan 

Huberman ( 1992 : 16-19 ) yang menyatakan bahwa dalam melakukan proses 

analisis komponen utama yang perlu diperhatikan setelah pengumpulan data 

adalah :

a) Reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan sehingga akhir lengkap tersusun.

b) Penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data 

dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data ini dilakukan 

setelah melakukan reduksi data yang akan dipergunakan sebagai 

bahan laporan.

c) Menarik kesimpulan atau verifikasi, yaitu sesuatu yang jalin-

menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan 
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data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan 

umum ( Miles, 1992 : 16-19 ).

Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling 

terkait, model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah “ 

Analisis Interaksi “ artinya analisis dilakukan dalam bentuk interaksi pada 

tiga komponen tersebut.

Dari uraian diatas dapat disederhanakan dengan bentuk bagan sebagai berikut :

Bagan 2: Bagan Analisis Data

Sumber Data: Miles dan Huberman, (1992 : 20)

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan 

data. Karena banyaknya data yang dikumpulkan data yang dikumpulkan 

Pengumpulan Data Penyajian Data

Reduksi Data

Kesimpulan-Kesimpulan 
Penarikan/ Verifikasi
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maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian 

data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. 

Apabila ketiga hal tersebut sudah selesai dilakukan, maka diambil suatu 

keputusan atau verifikasi.  

H.   Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini mengguakan prosedur dengan cara menguji 

kelayakan info rasional dengan memaksimalkan kemungkinan-kemungkinan 

peneliti untuk memahami tempat atau lokasi penelitian. Pengamatan dilakukan 

secara menyeluruh, tepat dan akurat. Selain itu juga efisiensi memungkinkan data 

yang diperoleh layak dikumpulkan dengan biaya terendah dalam terminology 

waktu, akses dan biaya pada partisipan. Dengan melihat prosedur yang dilakukan 

penelitian ini, tidak terlepas dari perijinan pada lembaga yang terkait.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.   Gambaran Umum SMA Negeri 1 Wanadadi

       1. Lokasi Penelitian
Berdasarkan SK Nomor 035/0/1997 tanggal 3 Juli 1997, bahwa 

SMA Negeri 1 Wanadadi telah dapat mulai menerima siswa baru pada

semester gasal tahun pelajaran 1990/1991 dan sedang memulai merancang 

program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) mulai tahun 

pelajaran 2010/2011, yang beralamat di Jalan Raya Tapen Wanadadi-

Banjarnegara.

Gambar 1: SMA Negeri 1 Wanadadai

Sumber Foto: Dhanang, Februari 2011

Adapun batas-batas SMA Negeri 1 Wanadadi adalah sebagai berikut:
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a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan Tapen-Kec.Punggelan

b. Sebelah timur berbatasan dengan SDN 1 Tapen

c. Sebelah barat berbatasan dengan perempatan Tapen

d. Sebelah selatan berbatasaan dengan lapangan golf Mrica

2.   Profil Peserta Didik SMA Negeri 1 Wanadadi

Siswa yang sekolah di SMA Negeri 1 Wanadadi berasal dari 

daerah kecamatan yang ada di Banjarnegara. Adapun mengenai data 

keadaan siswa SMA Negeri 1 Wanadadi tahun 2010/2011 berjumlah 835 

siswa, jumlah siswa 835 tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu untuk 

kelas X berjumlah 288 dibagi 7 kelas. Untuk kelas XI berjumlah 269 

dibagi 7 kelas yaitu jurusan IPA 3 kelas dan IPS 4 kelas. Untuk kelas XII 

berjumlah 278 dibagi 7 kelas untuk jurusan IPA 4 kelas dan IPS 3 kelas.

Tabel 2. Jumlah Siswa Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.

No Kelas
Umum IPA IPS

Jumlah
L P L P L P

1 X 104 184 288

2 XI 29 92 52 96 269

3 XII 37 87 61 93 278

Jml 835

Sumber Data: Diolah dari profil SMA Negeri 1 Wanadadi Tahun Ajaran 

2009/2010
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Tabel 3. Jumlah Siswa Berdasarkan Kelompok Umur

Sumber Data: Profil SMA Negeri 1 Wanadadi Tahun Ajaran 2009/2010

3.   Keadaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 

Wanadadi

Adapun jumlah Guru di SMA Negeri 1 Wanadadi sebanyak 51

orang, terdiri dari 39 guru tetap (PNS)  dan 12 guru honorer. Guru laki-

laki terdapat 22 orang dan terdapat 29 guru perempuan. Masing-masing 

guru memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Selain itu 

tenaga non kependidikan yaitu karyawan dan staf TU sebanyak 17 orang, 

yang terdiri dari 13 karyawan laki-laki dan 4 karyawan perempuan

Umur
(th)

Tingkat I
Tingkat 

II
Tingkat 

III
Jumlah

L P L P L P L+P 2)

14 3 17 20

15 53 111 15 27 206

16 41 52 47 96 3 5 244

17 6 4 11 45 8 152 226

18 1 8 20 82 20 131

19 5 3 8

Jumlah 104 184 81 188 98 180 835
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Tabel 4. Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA Negeri 1 

Wanadadi

Jabatan
SLTA D2 S1 S2

JumlahL P L P L P L P

Kepala Sekolah 1 1

Guru Tetap 14 24 38

Tidak 
tetap

7 5 12

Tenaga 

Administrasi
12 3 1 1 17

Sumber data: Diolah dari profil SMA Negeri 1 Wanadadi Tahun Ajaran 
2009/2010

4.   Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Wanadadi

SMA Negeri 1 Wanadadi dibangun di atas tanah dengan luas

lahan sekolah seluruhnya 15.000 meter. Selain fasilitas pendidikan, SMA 

Negeri 1 Wanadadi memiliki sarana dan prasarana yang mendukung 

kegiatan sekolah, diantaranya: 21 ruang teori/kelas, ruang Kepala Sekolah, 

ruang guru, ruang tata usaha, ruang BP, ruang perpustakaan, laboratorium 

( fisika, kimia, biologi, bahasa, dan komputer), ruang koperasi, ruang 

komite, ruang pusat komite, ruang pusat sumber belajar, ruang dinas, 

ruang OSIS,  ruang UKS, ruang pramuka, ruang multimedia, WC dan 

ruang ibadah/masjid. Perlengkapan kegiatan belajar mengajar terdiri dari : 

24 unit komputer, 2 unit printer, 3 unit LCD, 21 buah lemari, 2 unit 

TV/Audio, 522 meja siswa, 885 kursi siswa.
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Tabel 5. Jumlah Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Wanadadi

No
. 

Sarana dan prasarana

Keadaan

Baik 
Rusak 

Ringan 
Rusak 
Berat 

Jml 
Luas 
(m2) 

Jm
l 

Luas 
(m2) 

Jm
l 

Luas 
(m2) 

1. Ruang Teori/Kelas 21 1.512
2. Laboratorium Kimia 1 220
3. Laboratorium Fisika 1 225
4. Laboratorium Biologi
5. Laboratorium Bahasa 2 144
6. Laboratorium IPS

7. 
Laboratorium 
Komputer

1 220

8. Lab. Multimedia
9. Ruang Perpustakaan 1 220

10. Ruang Keterampilan 1 220
11. Ruang Serba Guna 1
12. Ruang UKS 2 40
13. komputer 24
14. printer 2
15. Ruang Diesel 1 4
16. LCD 3
17. Lemari 21
18. Koperasi/Toko 1 20
19. Ruang BP/BK 1 30
20. Ruang Kepala Sekolah 1 60

21. Ruang Guru 1 90

22. Ruang TU 1 63
23. Ruang OSIS 1 20

24. 
Kamar Mandi/WC 
Guru

4 40

25. 
Kamar Mandi/WC 
Siswa

12 160

26. Gudang 1 20
27. Ruang Ibadah 1 225
28. TV/Audio 2

29. 
Meja siswa

52
2

30. 
Kursi siswa

88
5

31. Ruang Pusat Belajar 1 72
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Guru/Olahraga
Sumber data: Profil SMA Negeri 1 Wanadadi Tahun Ajaran 2009/2010

5.   Visi dan Misi SMA Negeri 1 Wanadadi

Visi dan Misi sekolah "Unggul dalam Prestasi Terampil dalam 

Teknologi berlandaskan iman dan takwa"

  1. VISI SEKOLAH

“Unggul dalam prestasi dan terampil dalam teknologi berlandaskan Iman dan 

Taqwa”

Adapun indikator visi di atas antara lain:

a. Unggul dalam perolehan NEM

b. Unggul dalam lomba KIR dan Jurnalistik

c. Unggul dalam lomba olah raga

d. Unggul dalam lomba kesenian

e. Unggul dalam disiplin

f. Unggul dalam ketrampilan teknologi

g. Unggul dalam kepedulian sosial

h. Unggul dalam aktivitas keagamaan

i. Terampil dalam kecakapan khusus

2. MISI SEKOLAH

a. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan dan kesadaran terhadap 

agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan dalam bersikap.

b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara optimal, aktif, kreatif 

dan efektif sesuai kemampuan yang dimiliki.
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c. Memfasilitasi dan mengembangkan secara intensif potensi siswa 

dalam bidang akademik (mata pelajaran, karya ilmiah remaja, 

jurnalistik dll)

d. Memfasilitasi dan mengembangkan secara intensif potensi siswa 

dalam bidang olahraga (bola voli, bola basket, atlentik, tenis meja, 

bulu tangkis, pencak silat, tenis meja, tenis lapangan)

e. Memfasilitasi dan mengembangkan secara intensif potensi siswa 

dalam bidang seni yaitu: seni tari, seni lukis, seni rebana, seni musik.

f. Memfasilitasi dan mengembangkan secara intensif potensi siswa 

dalam bidang non akademik taitu: PMR, Pramuka, Pecinta Alam.

g. Memfasilitasi dan mengembangkan secara intensif potensi siswa 

dalam bidang keterampilan komputer, elektronika, pertukangan, 

agrobisnis dll.

h. Membantu siswa untuk menumbuhkan kesadaran berdispilin dan 

peduli sesama manusia.

i. Munumbuhkan hubungan sinergis dengan para stake holders melalui 

manejemen partisipatif.

j. Mengembangkan fasilitas sekolah secara bertahap yang berorientasi 

pada lingkungan.
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6.   Tujuan SMA Negeri 1 Wanadadi

Berdasarkan visi dan misi sekolah maka tujuan sekolah pada 

tahun 2007/2008 yang akan dicapai, dirumuskan sebagai berikut :

a. Meraih presentase kelulusan 100% tiap tahun.

b. Meningkatkan rata-rata nilai UNAS pada program studi Ilmu 

Pengetahuan Alam dari 6,90 menjadi 7,00 dan program studi Ilmu 

Pengetahuan Sosial dari 6,81 menjadi 7,00

c. Meningkatkan presentasi lulusan yang diterima di perguruan tinggi 

negeri melalui jalur PMDK dan UMPTN menjadi 30%.

d. Memiliki kelompok akademik yang mampu menjadi finalis tingkat 

kabupaten dan Provinsi (Fisika, Bhs. Inggris, Matematika, Biologi, 

Kimia)

e. Memiliki tim olah raga yang tangguh dan mampu menjadi finalis di 

tingkat kabupaten dan atau terpilih sebagai pemain tingkat provinsi.

f. Memiliki tim kesenian yang menjadi finalis pada acara tingkat 

kabupaten sampai tingkat Provinsi bahkan tingkat Nasional.

g. Memiliki kelompok KIR dan jurnalistik yang mampu menjadi finalis 

pada tingkat provinsi dan nasional.

h. Memiliki kelompok Rohis yang mampu menjadi finalis dalm lomba-

lomba keagamaan pada tingkat kabupaten/provinsi.

i. Memiliki kelompok siswa yang terampil dalam bidang komputer, 

elektronika, agrobisnis, dll.
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j. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran.

7.   Profil Guru Mata Pelajaran Sosiologi SMA Negeri 1 Wanadadi

Jumlah guru sosiologi di SMA Negeri 1 Wanadadi berjumlah 3 

orang, terdiri dari 2 guru laki-laki dan 1 guru perempuan. Ibu Jasiah S.Pd 

(48th) merupakan lulsan Universitas Taman Siswa Yogyakarta beliau 

mengambil jurusan sastra, beliau sudah mengajar sosiologi di SMA Negeri 

1 Wanadadi selama 16 tahun. Mata pelajaran yang diampu adalah 

sosiologi kelas 1 dan kelas 2 jurusan IPS. Bpk. Suwardi (51th) beliau 

merupakan lulusan dari Universitas 11 Maret Surakarta beliau mengambil 

jurusan sejarah, sudah 14 tahun beliau mengajar sosiologi di SMA Negeri 

1 Wanadadi dan mengampu kelas 1 dan kelas 2 jurusan IPS. Berikutnya 

adalah Bpk. Wahyu Ellyanto (47th) beliau merupakan lulusan dari 

Universitas 11 Maret Surakarta latar belakang pendidikan beliau adalah 

Pendidikan Geografi, sudah 11 tahun belaiau mengajar sosiologi, kelas 

yang diampu adalah kelas 3 jurusan IPS.

Tabel 6. Latar Belakang Pendidikan Guru Sosiologi SMA Negeri 1 

Wanadadi

No Nama Guru
Mata Pelajaran 

yang diampu
Latar belakang 

Pendidikan

1 Jasiah S.Pd Sosiologi
Sastra , Universitas 
Taman Siswa

2 Wahyu Ellyanto S.Pd Sosiologi
P. Geografi, 
Universitas 11 Maret

3 Suwardi S.Pd Sosiologi
P. Sejarah, Universitas 
11 Maret

Sumber data: Dhanang, Februari 2011 Tahun Ajaran 2009/2010
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8.   Layanan Akses Internet di SMA Negeri 1 Wanadadi

Gambar 2: Siswa Sedang Mengakses Jaringan Internet Melalui WiFi

Sumber Foto: Dhanang, Maret 2011

Dalam upaya merintis sekolah bertaraf internasional SMA Negeri 1 

Wanadadi telah memiliki fasilitas internet yang disediakan untuk siswa. 

Dalam penggunaan akses internet di SMA Negeri 1 Wanadadi harus 

meminta sebuah kata sandi (password) kepada guru TIK. Hal semacam ini 

dilakukan agar siswa dapat terpantau dalam menggunakan akses internet 

yang ada di SMA Negeri 1 Wanadadi, seperti yang di ungkapkan oleh 

Bapak Tujiyo, M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Wanadadi, 

sebagai berikut:

Pihak sekolah memberikan kata sandi (password) untuk 
menggunakan layanan internet yang ada di sini, agar para 
siswa dapat terpantau saat menggunakan internet, karena 
kami selaku pihak sekolah tidak ingin siswa menggunakan 
internet untuk membuka situs-situs yang berbau pornografi. 
Selain wireless di bagian lab komputer, ruang TU dan 
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ruang guru menggunakan modem speedy. (wawancara 
dengan bapak Tujiyo M.Pd, 1 Maret 2011)

Masa SMA merupakan masa puber, dimana mereka ingin 

mengetahui lebih jauh mengenai lawan jenis mereka. Dengan adanya 

media internet siswa dapat mengakses hal-hal yang berkaitan dengan hal-

hal yang berbau pornografi dan pornoaksi. Agar hal tersebut dapat diatasi 

maka pihak sekolah memberikan kata sandi (password) pada jaringan 

wireless yang ada di SMA Negeri 1 Wanadadi. Siswa yang ingin 

menggunakan layanan wireless tersebut harus meminta password kepada 

guru TIK agar siswa tersebut dapat terpantau pada saat menggunakan 

layanan internet. SMA Negeri 1 Wanadadi memiliki sebuah tower yang 

digunakan untuk memasang wireless yang tingginya mencpai 35 meter 

yang terdapat di depan ruang TU. Secara tekhnis sinyal wireless mampu 

mencakup kesuluruh lingkungan SMA Negeri 1 Wanadadi bahkan sampai 

keluar lingkungan sekolah. Pada ruang lab komputer, ruang TU dan ruang 

guru akses internet menggunakan modem speedy, hal tersebut 

dimaksudkan untuk mempermudah guru dan staf TU mendapatkan akses 

internet, sedangkan pada lab komputer dimaksudkan agar pada saat siswa 

belajar TIK tidak mendapatkan kendala pada jaringan internet. Pada tiap 

ruang kelas terdapat sinyal WiFi sehingga siswa yang membawa laptop 

dapat mengakses internet di kelas mereka.
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B.   Penggunaan Media Internet dalam Pembelajaran Sosiologi 

Bagi para pengajar, internet bermanfaat dalam mengembangkan 

profesinya, karena dengan internet dapat: (a) meningkatkan pengetahuan, (b) 

berbagi sumber diantara rekan sejawat, (c) bekerjasama dengan pengajar di luar 

negeri, (d) kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung, (e) mengatur 

komunikasi secara teratur, dan (f) berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun 

internasional. Di samping itu para pengajar juga dapat memanfaatkan internet 

sebagai sumber bahan mengajar dengan mengakses rencana pembelajaran atau 

silabus online dengan metodelogi baru, mengakses materi pelajaran yang cocok 

untuk siswanya, serta dapat menyampaikan ide-idenya.

Di SMA Negeri 1 Wanadadi media internet digunakan dalam 

pembelajaran sosiologi oleh siswa dan guru sosioologi:

1.  Penggunaan oleh Siswa

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa SMA Negeri 1 

Wanadadi menunjukan bahawa pemebelajaran sosiologi telah memanfaatkan 

internet guna mendukung kegiatan belajar mengajar yang ada di SMA Negeri 1 

Wanadadi. Penggunaan media internet dalam proses pembelajaran sosiologi 

dilakukan untuk mencari artikel mengenai fenomena-fenomena sosial seperti 

konflik sosial, sosialisasi yang ada dalam masyarakat. Media internet juga di 

gunakan sebagai media pembelajaran oleh guru sosiologi di SMA Negeri 1 

Wanadadi.

Pada dasarnya guru harus memiliki suatu strategi pembelajaran yang 

membuat siswa merasa antusias mengikuti pembelajaran tersebut, dalam 
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penggunaan media internet dalam pembelajaran sosiologi merupakan suatu cara 

agar siswa tertarik belajar sosiologi. Berikut adalah hasil wawancara dengan Deby 

Setiawan siswa kelas XI IPS, adalah sebagai berikut:

“Pernah mas” pelajaran sosiologi pada saat itu disuruh untuk 
mencari artikel tentang masyarakat petani, setelah itu saya 
disuruh untuk menjelaskan/menganalisis artikel tersebut. 
(wawancara dengan Deby Setiawan, 26 Februari 2011)

Dengan menggunakan media internet dalam suatu pembelajaran 

dapat mengurangi tingkat kebosanan/kejenuhan siswa dalam mengikuti suatu 

pembelajaran. Ibu Jasiah, S.Pd selaku guru pengampu mata pelajaran sosiologi 

memanfaatkan media internet guna mendorong siswa agar mereka aktif dalam 

mengikuti mata pelajaran sosiologi. Dengan memberikan suatu stimulus pada 

siswa yaitu dengan menggunakan media internet dalam pembelajaran, siswa 

merespon dengan memberikan rasa antusias mereka dalam mengerjakan tugas 

yang dikerjakan melalui media internet tersebut. Karena pada dasarnya internet 

merupakan suatu media yang pada saat ini sangat di sukai oleh masyarakat. Anak 

muda yang notabenya adalah siswa, dalam kehidupan sehari-harinya mereka tak 

dapat lepas dengan jaringan internet karena mereka memiliki akun-akun jejaring 

sosial seperti facebook, twitter, friendster dan mereka tak mau ketinggalan untuk 

meng up date status mereka. 

Siswa SMA Negeri 1 Wanadadi menggunakan layanan internet 

kebanyakan melalui lab komputer, setiap saat lab komputer selalu buka sampai 

kegiatan belajar mengajar selesai. Selain di lab siswa yang membawa laptop ke 

sekolah juga dapat menggunakan akses internet melalui jaringan wireless yang 

telah disediakan oleh pihak sekolah.
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2. Penggunaan oleh Guru Sosiologi

Teknologi internet dapat digunakan untuk memudahkan kerja sama 

antar guru dengan murid yang letaknya berjauhan secara fisik. Dahulu, seseorang 

harus berjalan jauh untuk menemui seorang pakar guna mendiskusikan sebuah 

masalah. Saat ini hal tesebut dapat dilakukan dari rumah dengan mengirimkan 

e_mail. Selain itu media internet juga fleksibel dalam menyesuaikan dengan 

kecepatan belajar seseorang. Seorang pembelajar yang memiliki kecepatan belajar 

lebih tinggi dapat lebih cepat menyelesaikan kegiatan belajarnya, sedangkan 

pembelajar dengan kecepatan belajar lambat dapat menyelesaikan aktivitas 

belajarnya sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Hal ini sangat berbeda 

dengan pembelajaran di kelas konvensional, dimana setiap pebelajar dipaksa 

belajar dengan kecepatan yang ditentukan oleh guru. Pembelajar yang mempunyai 

kecepatan belajar tinggi dapat merasa bosan, sebaliknya pebelajar dengan 

kecepatan belajar rendah merasa pembelajaran terlalu cepat untuk diikuti. Dengan 

media internet, pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih fleksibel berkaitan 

dengan waktu dan tempat. Pembelajar tidak dituntut untuk hadir pada tempat dan 

waktu tertentu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, karena mereka dapat 

mempelajari materi pelajaran melalu multimedia kapan saja dan di mana saja 

selama terdapat multimedia.

Ketertarikan siswa terhadap media internet di SMA Negeri 1 

Wanadadi cukup tinggi hal ini diungkapkan oleh Bapak Arwahyu, S.Com selaku 

guru TIK di SMA Negeri 1 Wanadadi adalah sebagai berikut:

Siswa di sini kalau ada pembelajaran TIK mereka sangat 
antusias mengikuti “mas”. Contohnya saja kalau ada 
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pelajaran TIK mereka sangat ingin tahu dan sangat aktif 
untuk bertanya. Ketertarikan mereka pada internet juga 
sangat tinggi hal ini bisa diketahui ketika mereka di beri 
tugas, mereka sangat ingin menyelesaikan tugas tersebut agar 
memiliki waktu sisa buat  mengakses jaringan internet 
“mas”. Karena bila ingin menggunakan internet mereka harus 
mengisi password dulu si ”mas”.(wawancara dengan Bapak 
Arwahyu S.Com, 28 Februari 2011)

Berangkat dari ketertarikan siswa terhadap internet tersebut guru 

sosiologi SMA Negeri 1 Wanadadi yaitu Ibu Jasiah,  yang mengampu kelas I dan 

Kelas II IPS tersebut, memanfaatkan momen tersebut guna mendukung keaktifan 

dan kreativitas siswa dalam pembelajaran sosiologi. Berikut adalah wawancara 

dengan Ibu Jasiah, sebagi berikut:

Saya memberikan tugas pada kelas I, yaitu pada saat materi 
sosialisasi. Dan saya memberikan pilhan pada mereka 
mengenai agen-agen sosialisasi sebagai berikut: keluarga, 
teman sebaya, sekolah dan media massa dan yang mereka 
pilih yaitu media massa khussnya internet, sehingga saya 
memberikan tugas untuk mencari artikel mengenai peran 
media massa terhadap sosioalisasi dan tugasnya cari di 
internet.(wawancara dengan Ibu Jasiah Spd., 28 Februari 
2011)

Dengan kreativitas guru dalam kegiatan pembelajaran dapat 

mendorong motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Hal tersebut sudah 

dilakukan oleh Ibu Jasiah, Spd. selaku guru sosiologi di SMA Negeri 1 Wanadadi. 

Dalam kegiatan pembelajaran sosiologi pada materi sosialisasi Ibu Jasiah, 

memberikan pilihan pada siswa untuk mencari agen-agen sosialisasi, pilihan 

siswa adalah media massa, khusunya internet jadi pada waktu pelajaran sosiologi 

berlangsung Ibu jasiah, menyuruh siswa mengakses internet entah melalui laptop, 

handphone atau komputer yang ada di lab yang penting masih di dalam 

lingkungan SMAN 1 Wanadadi. Mereka menggunakan internet untuk mencari 

55



suatu artikel tentang bagaimana peran media massa khususnya internet berperan 

terhadap sosiolisasi. Dengan bentuk pembelajaran demikian menurut Ibu Jasiah, 

sangat membantu siswa, karena dapat mengurangi kejenuhan siswa terhadap mata 

pelajaran sosiologi dan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

sosiologi. Dengan menggunakan akses internet siswa dapat memperoleh data 

dalam jumlah banyak sehingga setiap siswa memiliki artikel yang berbeda satu 

sama lain, karena Ibu Jasiah mengharuskan setiap siswa mendapatkan artikel yang 

berbeda. Namun ketertarikan siswa terhadap media internet tidak diimbangi 

dengan kemampuan penguasaan internet oleh guru sosiologi, hal ini seperti apa 

yang di kemukaan oleh Ibu Jasiah:

Saya punya akun facebook ‘mas’, itu pun jarang saya buka. 
Kalau blog saya tidak punya ‘mas’ soalnya saya tidak begitu 
bisa untuk menggunakan internet. (wawancara dengan Ibu 
Jasiah, Spd., 28 Februari 2011)

Kurangnya kemampuan terhadap penggunaan media internet oleh 

guru sosiologi menjadi hal yang menghambat, dengan demikian penggunaan 

media internet dalam pembelajaran sosiologi masih dalam bentuk yang standar, 

seperti untuk mencari bahan ajar dan sumber belajar saja. Sebenarnya media 

internet dapat digunakan sebagai media interaksi guru dan murid yang nantinya 

akan menciptakan suatu hubungan yang harmonis. Guru dapat membuat blog 

yang berisi bahan ajar dan setiap siswa yang membutuhkan bahan ajar tersebut 

dapat mengunduhnya di blog tersebut hal ini sangat menarik bila diterapkan. 

Faktor usia yang menyebabkan Ibu Jasiah,  kurang begitu paham mengenai media 

internet karena internet masuk ke Indonesia belum begitu lama dan kebanyakan 

bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris.

56



Hamalik (1986), mengemukakan bahwa pemakian media pengajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat memebangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan

bahkan membawa pengaruh psikologi terhadap siswa. 

Seperti apa yang telah dikemukakan Hamalik, dalam pemberian tuga

terbukti bahwa penggunaan media dapat menarik siswa, sehinggga mereka 

menjadi aktif dalam pembuatan tugas tersebut.

Dalam pembelajaran yang monoton dalam arti bahwa siswa hanya 

mendengar dan menulis apa yang dikatakan oleh guru, lama

pembelajaran tersebut dapat menimbulkan efek jenuh pada siswa. Bila mereka 

sudah merasa jenuh untuk mengikuti pelajaranpun sangat malas dan apalagi untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dengan menggunakan media 

pembelajaran dapat mendorong sisw

dan juga sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar.

Gambar 3. Siswa Sedang Menggunakan Media Internet di Lab Komputer

Sumber Foto: Dhanang, Februari 2011

Hamalik (1986), mengemukakan bahwa pemakian media pengajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat memebangkitkan keinginan dan minat yang 

motivasi dan rangsangan dalam kegiatan belajar dan 

bahkan membawa pengaruh psikologi terhadap siswa. 

Seperti apa yang telah dikemukakan Hamalik, dalam pemberian tugas di kelas X 

terbukti bahwa penggunaan media dapat menarik siswa, sehinggga mereka 

menjadi aktif dalam pembuatan tugas tersebut.

Dalam pembelajaran yang monoton dalam arti bahwa siswa hanya 

mendengar dan menulis apa yang dikatakan oleh guru, lama

pembelajaran tersebut dapat menimbulkan efek jenuh pada siswa. Bila mereka 

sudah merasa jenuh untuk mengikuti pelajaranpun sangat malas dan apalagi untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dengan menggunakan media 

pembelajaran dapat mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran 

dan juga sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar.

Gambar 3. Siswa Sedang Menggunakan Media Internet di Lab Komputer

Sumber Foto: Dhanang, Februari 2011

Hamalik (1986), mengemukakan bahwa pemakian media pengajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat memebangkitkan keinginan dan minat yang 

motivasi dan rangsangan dalam kegiatan belajar dan 

s di kelas X 

terbukti bahwa penggunaan media dapat menarik siswa, sehinggga mereka 

Dalam pembelajaran yang monoton dalam arti bahwa siswa hanya 

mendengar dan menulis apa yang dikatakan oleh guru, lama-kelamaan 

pembelajaran tersebut dapat menimbulkan efek jenuh pada siswa. Bila mereka 

sudah merasa jenuh untuk mengikuti pelajaranpun sangat malas dan apalagi untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dengan menggunakan media 

a untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran 

Gambar 3. Siswa Sedang Menggunakan Media Internet di Lab Komputer
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Berdasarkan teori pendidikan menurut Asosiasi teori koneksionisme

yang dikembengkan oleh Throndike (dalam Sardiman, 2001:306), dinyatakan 

bahwa belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya menganut prinsip yang 

sama. Dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi anatara kesan yang 

diungkap oleh panca indra dengan kecendrungan untuk bertindak atau hubungan 

antar stimulus dan respon (S-R), contohnya ketika seseorang melihat mobil yang 

bagus di show room, dapat menjadi sebuah stimulus yang dapat mengakibatkan 

sebuah respon.

Dari teori ini jika diterapkan dalam proses pembelajaran, maka 

dalam pembelajaran itu dibutuhkan suatu rangsangan agar sesorang dapat tertarik 

dan senang untuk mengikutinya. Dalam hal ini seorang guru harus mampu 

menyuguhkan rangsangan yang mampu membangkitkan semangat dan keinginan 

siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Dalam pembelajaran sosiologi di 

SMA Negeri 1 Wanadadi khusunya kelas X dan XI guru telah memberikan suatu 

rangsangan terhadap siswa yaitu dengan menggunakan media internet. Karena 

pada dasarnya siswa sangat dekat dan menyukai internet mereka sangat merespon 

dengan memberikan keaktifan mereka dalam pembuatan tugas yang dikerjakan 

dengan memanfaatkan media internet sebagai sumber belajar mereka. Hal tersebut 

disebabkan karena media internet sekarang merupakan hal yang sangat penting 

dalam kehidupan masyarakat khususnya para siswa, karena zaman sekarang 

kebanyakan siswa memiliki sebuah akun jejaring sosial seperti facebook, twitter, 

blog atau bahkan sebuah website. Banyaknya fasilititas yang ditawarkan melalui 
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media internet menyebabkan banyak orang sangat erat hidupnya dengan apa yang 

dinamakan internet. 

Namun internet sendiri merupakan suatu media yang bebas nilai, ini 

berarti di sisi lain media internet memiliki segi positif bagi perkembangan siswa 

dan di sisi lain media internet juga bisa berdampak negatif bagi siswa. Maka 

dengan adanya pembelajaran sosiologi yang memanfaatkan media internet di 

SMA Negeri 1 Wanadadi, dapat lebih mengoptimalkan media  internet bagi hal-

hal yang bersifat positif khususnya dalam dunia pendidikan. Karena media 

internet sangat banyak manfaatnya bagi dunia pendidikan khususnya 

pembelajaran yang berbasis e-learning.

C. Manfaat Media Internet Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA Negeri 1 

Wanadadi

Persepsi-persepsi kronis telah menjadi milik sejumlah siswa SMA. 

Ilmu-ilmu sosial itu membosankan karena sajiannya bertele-tele dan untuk 

menguasainya dibutuhkan kemampuan menghafal yang luar biasa. Stereotip yang 

kurang mengesankan ini terajut dari impresi sosiologi sebagai produksi masa 

lampau yang dalam penyajiannya tidak relevan dengan konteks sosial siswa. 

Kontekstualisme ini diperhebat dengan kejenuhan mental dalam mengejar 

tuntutan pemenuhan kurikulum yakni menghafal sejumlah bab materi yang 

tersajikan dalam aneka buku wajib mata pelajaran. 

SMA Negeri 1 Wanadadi merancang suatu sumber belajar yang baru, 

yaitu dengan memberikan fasilitas internet agar dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar oleh guru dan siswa di SMA Negeri 1 Wanadadi. Sukorni, dalam 
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Warsita, (2008:211) menyatakan bahwa sumber belajar meliputi apa saja dan 

siapa saja yang memungkinkan peserta didik dapat belajar. Setiap sumber belajar 

harus memuat pesan pembelajaran dan harus ada interaksi timbal balik antar 

peserta didik dengan sumber belajar tersebut. Sumber belajar dapat juga berarti 

suatu bahan atau situasi yang sengaja diciptakan untuk menunjang pesrta didik 

belajar. Dengan demikian, sumber belajar adalah segala sesuatu baik yang sengaja 

dirancang (by design) maupun yang telah tersedia (by utilization) yang dapat 

dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membuat 

atau membantu peserta didik belajar.

Adapun manfaat media internet di SMA Negeri 1 Wanadadi adalah sebagai 

berikut:

1. Sumber Belajar bagi Siswa

Dengan adanya akses internet di SMA Negeri 1 Wanadadi 

siswa dapat menggunanakanya untuk mendukung mata pelajaran 

sosiologi. Guru  sosiologi dalam hal ini berperan besar yang mengarahkan 

siswa agar menggunakan media internet untuk mendukung pembelajaran 

sosiologi. Karena pada dasarnya siswa sekarang sangat dekat dengan 

internet hal tersebut menjadi dasar bagi guru sosiologi untuk 

menggunakan media internet sebagai media pendukung kegiatan belajar 

sosiologi. Dengan memberikan suatu tugas yang mewajibkan siswa 

mencari di internet maka mau tidak mau siswa menggunakan media 

internet guna mengerjakan tugas tersebut. Selain dalam pemberian tugas 

siswa biasanya menggunakan media internet guna melihat gambar-gambar 

60



para tokoh sosiologi, karena dalam buku paket yang ada di perpustakaan 

jarang menampilkan foto para tokoh sosiolog. Selain hal tersebut para 

siswa menggunakan media internet untuk melihat berbagai suku bangsa 

yang ada di Indonesia. 

Internet yang merupakan salah satu sumber belajar yang 

sengaja dirancang merupakan media yang di gemari siswa pada zaman 

sekarang, berikut adalah  wawancara dengan Ammruloh yang merupakan 

siswa kelas XI IPS, menyatakan sebagai berikut:

Saya menggunakan internet dalam pembelajaran sosiologi, ya 
paling pada saat ada tugas yang diberikan oleh guru sosiologi 
“mas”. Tugasnya biasanya mencari masalah-masalah sosial 
yang terbaru, contohnya kemarin saya disuruh untuk mencari 
artikel tentang konflik sosial yang ada di mesir. (wawancara 
dengan Ammruloh, 26 Februari 2011)

Dengan memanfaatkan internet siswa dapat mencari berita-berita yang  

terbaru selain mendapatkanya melalui koran atau televisi. Selain itu 

dengan menggunakan internet siswa dapat langsung mengunduh file 

tersebut. Lia Angerni siswa kelas XI IPS menyatakan sebagai berikut:

Saya menggunakan internet biasanya untuk melihat gambar-
gambar tokoh sosiologi dan gambar suku-suku di masing-
masing daerah, karena dalam buku paket jarang ditemukan 
gambar mereka. (wawancara dengan Lia Angerni, 25 Februari 
2011)

Internet merupakan media yang memeiliki fungsi yang 

sangat banyak selain untuk mengunduh file, dengan menggunakan media 

internet siswa juga dapat melihat gambar-gambar tokoh sosiologi ataupun 

tokoh-tokoh yang lain. Hal ini karena dalam buku paket yang ada di 

perpustakaan jarang menampilkan foto para tokoh sosiolog. Banyak siswa 
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yang tertarik dengan materi pelajaran terentu bila dalam penyampainya 

meggunakan media gambar, dengan menggunakan media internet siswa 

dapat mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan materi pelajaranya.

Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji suatu masyarakat, 

dan masyarakat tersebut mengalami perkembangan setiap saat, dengan 

menggunakan media internet siswa dapat dengan mudah mengetahui 

gejala-gejala sosial yang timbul dari suatu masyarakat tertentu. Contohnya 

ialah ketika ada konflik sosial antara rakyat mesir dengan pemerintah, 

siswa dapat dengan mudah melihat berita tersebut atau mengunduh artikel 

tersebut. Jadi dengan memanfaatkan media internet sebagai sumber belajar 

sosiologi siswa dapat dengan mudah mengetahui perkembangan 

masyarakat yang ada di daerah sekitar atau bahkan sampai pada 

masyarakat yang ada di dunia. Para siswa dapat mengakses secara online 

dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber 

primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, data 

statistik. Siswa dapat berperan sebagai seorang peneliti, menjadi seorang 

analis, tidak hanya konsumen informasi saja. Mereka menganalisis 

informasi yang relevan dengan pembelajaran dan melakukan pencarian 

yang sesuai dengan kehidupan nyata (real life).

2. Sumber Belajar bagi Guru Sosiologi

Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 

Indonesia, sudah waktunya para profesional Indonesia memanfaatkan 

jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. 
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Realitas empirik selama ini di tingkat persekolahan memperlihatkan, 

dalam proses pembelajaran dibidang IPS, guru IPS kurang optimal baik di 

dalam memanfaatkan maupun memberdayakan sumber pembelajaran, 

karena dalam proses pembelajaran dibidang IPS cenderung masih berpusat 

pada guru (teacher centered), textbook centered, dan monomedia. Adalah 

tidak dapat dipersalahkan apabila banyak siswa menganggap proses 

pembelajaran IPS sebagai sesuatu yang membosankan, monoton, kurang 

menyenangkan, terlalu banyak hafalan, kurang variatif, dan berbagai 

keluhan lainnya. Padahal pendidikan IPS merupakan synthetic science, 

karena konsep, generalisasi, dan temuan-temuan penelitian ditentukan atau 

diobservasi setelah fakta terjadi. Informasi faktual tentang kehidupan 

sosial atau masalah-masalah kontemporer yang terjadi di masyarakat dapat 

ditemukan dalam liputan media massa, karena media massa diyakini dapat 

menggambarkan realitas sosial dalam berbagai aspek kehidupan. 

Meskipun untuk itu, informasi atau pesan (message) yang ditampilkannya 

sebagaimana dapat dibaca di surat kabar atau majalah, didengarkan di 

radio, dilihat di televisi atau internet telah melalui suatu saringan (filter) 

dan seleksi dari pengelola media itu untuk berbagai kepentingannya, 

misalnya: untuk kepentingan bisnis atau ekonomi, kekuasaan atau politik, 

pembentukan opini publik, hiburan (entertainment) hingga pendidikan.

Guru sosiologi di SMA 1 Wanadadi menggunakan media 

internet dalam upaya menacari bahan ajar. Berikut adalah hasil wawancara 

dengan Bapak Suwardi selaku guru sosiologi di SMA Negeri 1 Wanadadi:
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Saya jarang menggunakan internet “mas”, tapi kalau saya 
mengunakan internet biasanya untuk mencari bahan ajar, 
karena hanya menggandalkan LKS atau buku paket 
materinya tidak begitu lengkap “mas”. Saya juga pada saat 
menggunakan internet di Lab komputer itu pun minta 
bantuan pada Bapak Arwahyu yang tahu seluk beluk 
internet.(wawancara dengan Bapak Suwardi S.Pd, 26 
Februari 2011)

Dalam hal ini guru IPS terutama guru sosiologi dituntut untuk 

lebih mengembangkan berbagai macam media pembelajaran guna 

mengurangi rasa kebosanan terhadap peserta didik. Mata pelajaran 

sosiologi merupakan mata pelajaran yang mengkaji kegiatan yang ada di 

dalam suatu masyarakat dan masyarakat itu sendiri setiap saat selalu 

mengalami perubahan, hal tersebut biasa kita alami dalam kehidupan 

sehari-hari kita. 

Terkait dengan penggunaan media internet sebagai sumber 

belajar sosiologi, guru sosiologi di SMA Negeri 1 Wanadadi telah 

memanfatkan media internet sebagai sumber belajar. Hal tersebut dapat 

dibuktikan ketika seorang guru sosiologi mencari materi mata pelajaran 

sosiologi dengan menggunakan akses internet. Hasil dari mengunduh file 

tersebut kemudian diberikan kepada siswa untuk menambah materi 

sosiologi mereka.  
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D. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Siswa dalam 

Menggunakan Media Internet Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA 

Negeri 1 Wanadadi.

Dalam penggunaan media internet di SMA Negeri 1 Wanadadi terdapat 

faktor-faktor yang mendukung dan terdapat juga faktor-faktor yang menghambat 

siswa dalam menggunakan akses internet tersebut. Faktor-faktor tersebut antara 

lain adalah:

1) Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung siswa dalam menggunakan akses 

internet di SMA Negeri 1 Wanadadi adalah:

a) Akses Jaringan yang Bagus

Dalam penggunaan akses internet SMA Negeri 1 Wanadadi 

siswa mendapatkan akses internet yang cepat karena modem yang 

digunakan adalah speedy yang ada di lab komputer, sedangkan 

jangkuan sinyal WiFi (wirelees) sangat kuat sampai ke luar 

lingkungan sekolah. Setiap kelas di SMA Negeri 1 Wanadadi dapat 

mengakses internet melalui jaringan wireless yang tersedia. Akses 

wireless yang tersedia 24 jam sehingga dapat mengakses internet 

kapan saja. Pada ruang guru dan ruang TU terpasang modem 

wireless Telkom Speedy di maksudkan agar para guru dan 

karyawan TU lebih mudah untuk mendapatkan akses internet. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan Siti Maemunah siswa kelas 

X, sebagai berikut:
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Bila saya menggunakan internet di lab cepat ‘mas”, 
pokoknya beda dengan warnet yang ada di dekat 
sekolah.(wawancara dengan Siti Maemunah, 26 Februari 
2011)

Jaringan internet yang ada di lab komputer tersambung dengan 

modem Telkom Speedy, sehingga kecepatan aksesnya sampai 31.6 

Mbs. Ukuran Mbs (mega bite persecond) merupakan ukuran 

kecepatan jaringan akses internet yang ada di SMA Negeri 1 

Wanadadi, ukuran rata-rata setiap jaringan WiFi adalah Kbs (kilo 

bite persecond) di SMA Negeri 1 Wanadadi jauh lebih unggul.

b) Spesifikasi Komputer yang Bagus

Dengan adanya lab komputer yang mumpuni siswa 

SMA Negeri 1 Wanadadi dapat menggunakan akses internet secara 

lancar. Dengan fasilitas komputer yang berspesifikasi dual core

siswa tidak mengalami kendala teknis, seperti: loading yang lama, 

komputer cepat panas sehingga mudah macet.

Hal tersebut merujuk pada hasil wawancara dengan Bapak Arif 

Ariyanto, selaku guru TIK di SMA Negeri 1 Wanadadi adalah 

sebagai berikut:

Komputer di lab menggunakan speedy “mas”, dan 
sepsifikasi komputer di sini semuanya sudah menggunakan 
Pentium dual core tinggal monitornya saja yang masih 
tabung belum LCD “mas”. (wawancara dengan Bapak Arif 
Ariyanto S.Pd, 1 Maret 2011)

Komputer dengan spesifikasi dual core sudah termasuk bagus, 

karena dengan prosesor dual core komputer tidak cepat panas 

sehingga tidak mudah macet.
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c) Minat Siswa yang Tinggi Terhadap Media Internet

Minat siswa SMA Negeri 1 Wanadadi cukup tinggi terhadap 

media internet, hal tersebut dapat terlihat dengan selalu penuhnya 

lab komputer oleh siswa yang mengantri untuk mendapatkan akses 

internet. Ketertarikan siswa terhadap media internet di SMA 

Negeri 1 Wanadadi diungkapkan oleh Bapak Arwahyu S.Com 

selaku guru TIK di SMA Negeri 1 Wanadadi adalah sebagai 

berikut:

Siswa di sini kalau ada pebelajaran TIK mereka sangat 
antusias mengikuti “mas”. Contohnya saja kalau ada 
pelajaran TIK mereka sangat ingin tahu dan sangat aktif 
untuk bertanya. Ketertarikan mereka pada internet juga 
sangat tinggi hal ini bisa diketahui ketika mereka di beri 
tugas, mereka sangat ingin menyelesaikan tugas tersebut 
agar memiliki waktu sisa buat  mengakses jaringan internet 
“mas”. Karena bila ingin menggunakan internet mereka 
harus mengisi password dulu si ”mas”.(wawancara dengan 
Bapak Arwahyu S.Com, 28 Februari 2011)

Siswa yang membawa laptop pada jam istirahat juga terlihat asyik 

membuka laptopnya, untuk berselancar pada jaringan internet. 

Siswa sekarang kebanyakan sudah dapat mengoprasikan komputer 

dan sudah dapat menggunakan media internet. Pada SMA Negeri 1 

Wanadadi mata pelajaran TIK diberikan dari kelas X, hal tersebut 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengoprasikan 

komputer dan menggunakan media internet. Dengan hadirnya situs 

jejaring sosial seperti facebook siswa yang memiliki akun facebook

rajin untuk menggunakan akses internet entah itu di lingkungan 

sekolah atau melalui warnet. Sehingga dengan demikian siswa 
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dengan sendirinya akan paham bagaimana untuk masuk ke dunia 

internet, bagaimana cara membuka halaman web, mengunduh file.

d) Kondisi Lab Komputer yang Baik

Gambar 4. Lab Komputer SMA Negeri 1 Wanadadi Tampak 
Depan

Sumber Foto: Dhanang,  Maret 2011

Keadaan lab komputer di SMA Negeri 1 Wanadadi cukup 

nyaman, hal tersebut di karnakan ruangan yang cukup luas dan 

adanya dua unit AC (Air Conditioner), yang terpasang di lab 

komputer menambah suasana nyaman untuk berlama-lama di lab 

komputer tersebut. Bangunan lab komputer yang masih baru 

sehingga terlihat kokoh. Lantai keramik yang terpasang di lab 

menjadikan lab terlihat bersih karena setiap guru atau siswa yang 

masuk ke lab harus melepas alas kaki.
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2) Faktor Penghambat

Penggunaan akses internet di SMA Negeri 1 Wanadadi 

memiliki hambatan (kendala), baik kendala yang bersifat tekhnis maupun 

kendala yang sifatnya non tekhnis.

a) Kendala Tekhnis

Kendala tekhnis merupakan kendala yang disebabkan oleh 

media itu sendiri. Jumlah komputer yang tersedia di SMA Negeri 1 

Wanadadi juga menjadi kendala dalam penggunaan akses internet. Dengan 

jumlah komputer 24 unit dan jumlah siswa  835, merupakan perbandingan 

yang kurang seimbang. Hal tersebut mengakibatkan siswa yang ingin 

menggunakan akses internet, tapi belum memiliki laptop sangat kesulitan, 

karena banyaknya siswa yang terlihat mengantri pada saat jam istirahat 

untuk menggunakan media internet tersebut.

b) Kendala Non Teknis

Kendala non tekhnis merupakan kendala yang berasal dari si 

pengguna (user) media tersebut dalam hal ini yang menjadi kendala adalah 

siswa itu sendiri dalam menggunakan media internet. Kendala-kendala 

non tekhnis tersebut antara lain ialah:

1) Siswa Lebih Banyak Menggunakan Media Internet untuk 

Kepentingan Non Pendidikan.

Hal tersebut seperti apa yang telah diungkapkan oleh Andri 

Susanto, siswa kelas X adalah sebagai berikut:
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Kalau saya menggunakan internet di lab, yang sering 
saya buka adalah facebook ‘mas”. Kalau ada tugas 
nyuruh cari di internet saya hanya mengerjakan 
sebentar saja. (wawancara dengan Andri setiawan, 
25 Februari 2011)

Akses internet menyediakan situs jejaring sosial seperti 

halnya facebook, dengan situs ini setiap orang memiliki akun dan 

dapat saling menyapa serta dapat berbagai file dengan masing-

masing pengguna facebook. Hal tersebut yang membuat siswa 

sekarang sangat menggemari dunia internet.

2) Kemampuan Guru Sosiologi dalam Penguasaan Media Internet 

yang Rendah.

Faktor usia merupakan alasan mengapa guru sosiologi 

di SMA Negeri 1 Wanadadi kurang menguasai media internet. 

Kesulitan mereka dalam penguasaan internet adalah dalam 

penguasaan bahasa Inggris. Karena dalam menu toolbar 

kebanyaakan menggunakan bahasa Inggris. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Bapak Suwardi S.Pd:

Saya tidak terlalu paham internet “mas”, soalanya 
menggunakan komputer pun juga jarang soalnya 
kebanyakan bahasanya Inggris si “mas”. (wawancara 
dengan Bapak Suwardi S.pd, 26 Februari 2011.

Pada dasarnya menggunakan  media internet kita harus 

minimal sudah dapat mengoprasikan komputer. Karena akses 

internet tersambung (connect) dengan komputer. Kebanyakan guru 

di SMA Negeri 1 Wanadadi merupakan guru-guru yang termasuk 
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senior sehingga mereka belum begitu lancar dalam menggunakan 

komputer, mungkin karena waktu dulu media komputer belum 

sebanyak sekarang sehingga mengakibatkan kemampuan 

pengoprasian komputernya rendah. Faktor usia yang 

mempengaruhi guru tersebut menjadi malas belajar komputer 

karena komputer di anggap media yang kurang penting.
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BAB V 

PENUTUP

A.   Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan media internet di SMA Negeri 1 Wandadi masih belum 

optimal, karena masih digunakan siswa sebatas dalam membantu 

pembuatan tugas. Diharapkan dengan adanya media internet guru 

sosiologi lebih memnafaatkannya untuk sarana penunjang KBM 

seperti untuk mengakses materi-materi pelajaran yang sudah 

disediakan di blog sehingga siswa dapat mengambil materi pelajaran 

melalui blog tersebut.  Minimnya pengetahuan guru sosiologi 

terhadap media internet menjadi kendala terhadap kurang optimalnya 

penggunaan media internet sebagai sumber belajar sosiologi di SMA 

Negeri 1 Wanadadi, kendala tersebut dapat diatasi dengan 

mengadakan pelatihan penggunaan media internet yang dilatih oleh 

guru TIK.

2. Karena penggunaan media internet yang belum optimal di SMA 

Negeri 1 Wanadadi, maka manfaat yang diperoleh juga kurang 

maksimal. Manfaat yang diperoleh siswa dengan dengan 

menggunakan media internet sebagai sumber belajar sosiologi adalah 

siswa dapat mengetahui masalah-masalah sosial yang aktual, dapat 

mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar sosiologi.
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3. Faktor yang mendukung siswa dalam menggunakan media internet 

sebagai sumber belajar sosiologi adalah akses internet di SMA Negeri 

1 Wanadadi tergolong cepat karena menggunakan modem Telkom 

Speedy dan rata-rata kecepatanya ialah 31,6 Mbs sedangkan 

kebanyakan lembaga pendidikan menyediakan sinyal WiFi dengan 

ukuran kecepatan Kbs, dan adanya komputer yang berspesifikasi dual 

core, sedangkan faktor yang menghambat siswa dalam menggunakan 

media internet sebagai sumber  belajar sosiologi adalah siswa lebih 

sering menggunakan media internet untuk kepentingan non 

pendidikan, kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan media 

internet karena faktor usia, minimnya pengetahuan teknologi 

komputer dan pengusaan bahasa Inggris yang rendah.

B.   SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi guru di SMA Negeri 1 Wanadadi hendaknya lebih meningkatkan 

kemampuanya dalam penguasaan media internet, sehingga dapat 

memanfaatkan dalam pembelajaran sosiologi. Karena pembelajaran 

dengan menggunakan media internet sangat banyak variasinya. 

Pembelajaran dengan menggunakan media internet terbukti dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dan mengurangi kejunahan siswa 

dalam belajar. 

2. Pihak sekolah hedaknya menambah jumlah unit komputer, karena 

jumlah komputer yang ada sekarang tidak sebanding dengan jumlah 
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siswa, serta memberikan pelatihan penggunaan media internet bagi 

para guru di SMA Negeri 1 Wanadadi, agar para guru lebih optimal 

lagi dalam menggunakan media internet sebagai media pembelajaran. 

Selain itu penggunaan media internet perlu lebih ditingkatkan lagi, 

tidak hanya untuk sekedar mencari bahan belajar tetapi sebaiknya 

juga digunakan sebagai sarana berkomunikasi dan interaksi antar guru 

dan peserta didik, misalnya melalui media e-mail, blog facebook dll.
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INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN OBSERVASI

Fokus Penelitian Indikator Data Yang Diobservasi

Gambaran umum dari 

SMAN 1 Wanadadi

Kondisi bangunan a. Luas SMAN 1 

Wanadadi

b. Keadaan bangunan

Fasilitas/sarana dan 

prasarana

a. Lab. komputer

b. Jumlah komputer

c. Faisilitas internet

d. Jadwal pemakian 

fasilitas internet

Aktivitas siswa 

SMAN 1 Wanadadi 

dalam kegitan belajar 

mengajar

Kegiatan belajar 

mengajar mata pelajaran 

sosiologi

a. Media yang 

digunakan?

b. Materi yang 

diberikan?

c. Apakah guru 

memberikan tugas 

yang berkaitan 

dengan pencarian di 

internet?

Kegiatan belajar 

mengajar mata pelajaran 

komputer

a. Apakah siswa sudah 

bisa mengoprasikan 

komputer?

b. Apakah siswa sudah 

diberikan materi 

tentang cara 

mengakses internet?
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Kendala-kendala a. Apakah anda (siswa) 

sudah menggunakan 

internet sebagai 

sumber belajar dalam 

mata pelajaran 

sosiologi?

b. Apa saja yang 

menjadi hambatan 

dalam memanfaatkan 

internet sebagai 

sumber belajar 

sosiologi?

Akomodasi Upaya apa yang dilakukan 

agar hambatan-hambatan 

tersebut dapat diatasi?
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INSTRUMEN PENELITIAN

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 “PEMANFAATAN INTERNET 

SEBAGAI SUMBER BELAJAR SOSIOLOGI SISWA SMA (STUDI KASIS 

DI SMAN 1 WANADADI)”, dengan tujuan sebagai berikut :

1.   Untuk mengetahui penggunaan media internet yang dilakukan dalam 

pembelajaran sosiologi di SMAN 1 Wanadadi? 

2.   Untuk mengetahui pemanfaatan internet yang dilakukan siswa SMAN 1 

Wanadadi sebagai sumber belajar sosiologi.

3.   Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat siswa SMAN 1 

Wanadadi untuk memanfaatkan internet sebagai sumber belajar sosiologi.

Untuk itu penulis memohon kerjasama kepada segenap seluruh anggota

SMAN 1 WANADADI dalam memberikan informasi yang valid dan dapat 

dipercaya serta lengkap. Untuk mempermudah Bapak/Ibu Guru dan segenap 

siswa, telah disiapkan beberapa pertanyaan. Apabla Bapak/Ibu Guru dan saudara

merasa keberatan untuk dicantumkan identitasnya maka penulis akan bersedia 

merahasiakannya.

Semoga infomasi saudara dapat bermanfaat bagi SMAN 1 Wanadadi

maupun sekitarnya dan semoga mendapat berkah yang melimpah dan kebaikan 

yang berlipat ganda dari Allah Swt. 

Hormat Penulis

  Dhanang Wisnu Wardoyo
  NIM. 3501406555
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PEDOMAN WAWANCARA

PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI SUMBER BELAJAR

SOSIOLOGI SISWA SMA (STUDI KASUS DI SMAN 1 WANADADI)

Penelitian Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar Sosiologi Siswa 

SMA. Studi Kasus di SMAN 1 Wanadadi merupakan salah satu jenis penelitian 

yang menggunakan metode penelitian kualitatif, oleh karena itu untuk 

memperoleh kelengkapan dan ketelitian data yang diperlukan pedoman 

wawancara. Susunan ini hanya menyangkut pokok-pokok permasalahanyang akan 

dicari jawabnya dalam penelitian.

Lokasi penelitian adalah di SMAN 1 Wanadadi Kec. Wanadadi, kab. 

Banjarnegara, merupakan tempat di mana siswa melakukan kegiatan belajar  

sehingga memungkinkan memperoleh informasi yang lengkap.

Indikator informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Informan kunci

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan subjek informan kunci 

kepada kepada siswa dan guru soiologi dimana subjek informan 

mempunyai peranan sebagai sumber informasi.

2. Informan Pendukung

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan pendukung 

yaitu kepala sekolah dan guru komputer yang dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti.
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH DAN GURU 

KOMPUTER  SERTA GURU SOSIOLOGI SMAN 1 WANADADI

Nama :

Umur :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

A. Untuk Kepala sekolah

1.  Bagaimana kondisi lab komputer di SMAN 1 Wanadadi?

2.  Mengapa di SMAN 1 Wanadadi menyediakan fasilitas internet?

3.  Bagaimana koneksi internet yang ada di SMAN 1 Wanadadi?

4.  Adakah program pelatihan untuk mendorong pemanfaatan internet di 

kalangan guru dan siswa? Kalau ada bentuk program pelatihannya 

seperti apa?

5.   Darimana anggaran pembuatan lab komputer di SMAN 1 Wanadadi?

6. Adakah mata pelajaran yang menggunakan internet sebagai media 

pembelajaran? Kalau ada mata pelajaran apa saja?

7. Bagaiamana tanggapan Bapak/Ibu mengenai pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar?

B. Untuk Guru Komputer

1. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu?

2. Bagaimana spesifikasi komputer yang ada di lab?
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3. Bagaimana bentuk pembelajaran komputer yang diberikan kepada 

siswa?

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap mata pelajaran komputer?

5. Bagaimana situasi kelas pada saat pembelajaraan komputer?

6. Bagaimana Bapak/Ibu mengkondisikan kelas pada saat pembelajaran 

komputer?

7. Bagaimana cara SMAN 1 Wanadadi mendapatkan akses internet?

8. Berapakah jangkauan dari wireless yang ada di SMAN 1 Wanadadi?

9. Berapakah kecepatan dari akses internet yang ada di SMAN 1 

Wanadadi?

10. Bagaimana respon siswa terhadap adanya fasilitas internet di sekolah?

11. Materi apa saja yang diberikan terkait dengan penggunaan media 

internet?

12. Bagaimana bentuk penggunaan media internet yang dilakukan oleh 

siswa sebagai sumber belajar?

13. Apakah Bapak/Ibu pernah bekerja sama dengan guru sosiologi untuk 

memberikan tugas kepada siswa? Kalo pernah bentuknya seperti apa?

14. Situ-situs apa saja yang menjadi favorit siswa selama menggunakan 

fasilitas internet di SMAN 1 Wanadadi?

15. Bagaimana pencegahan yang dilakukan pihak sekolah untuk 

menghindari situs-situs yang bebau pornoaksi dan pornografi?

16. Kendala apakah yang dialami dalam penggunaan fasilitas internet di 

SMAN 1 Wanadadi?
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17. Tindakan apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Untuk Guru Sosiologi

1. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu?

2. Bagaimana bentuk pembelajaran sosiologi yang diberikan kepada 

siswa?

3. Bagaiaman kelengkapan materi buku paket yang menjadi pedoman 

Bapak?Ibu mengajar?

4. Apakah ada sumber lain yang Bapak/Ibu gunakan? Kalau ada 

bentuknya apa?

5. Media apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam mengajar?

6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap media internet?

7. Bagaiamana Bapak/Ibu menggunagakan media internet?

8. Apakah Bapak/Ibu pernah memanfaatkan internet untuk mencari 

bahan-bahan/materi pelajaran sosiologi? Kalau pernah materi apa saja 

yang sering dicari?

9. Apakah pembelajaran sosiologi selama ini sudah memanfaatkan media 

internet? Seperti apa bentuknya? 

10. Bagaimana minat siswa dengan pembelajaran sosiologi yang 

mengguakan media internet?

11. Dalam pemberian tugas sosiologi apakah Bapak/Ibu sudah pernah 

menyuruh siswa untuk mencari di internet? Kalau ada tugas seperti apa 

bentuknya?
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12. Apakah Bapak/Ibu pernah bekerja sama dengan guru komputer untuk 

memberikan tugas kepada siswa? Kalau ada seperti apa bentuknya?

13. Kendala apakah yang dialami dalam pembelajaran sosologi yang 

menggunakan fasilitas internet?

14. Tindakan apakah yang dilakukan untuk mengatsi kendala tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK  SISWA SMAN 1 WANADADI

Nama :

Umur :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

D.    Untuk Siswa

1. Sekarang kelas berapakah anda?

2. Anda masuk jurusan apa? IPA atau IPS?

3. Hal apa yang mendorong anda untuk masuk jurusan tersebut?

4. Mata pelajaran apa yang anda sukai?

5. Apakah anda menyukai mata pelajaran sosiologi? Jika ia!. Alasanya 

mengapa?

6. Bagaimana media yang digunakan dalam pembelajaran sosiologi?

7. Bagaimana pembelajaran komputer yang anda dapat di SMAN 1 

Wanadadi?
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8. Apakah anda pergi ke sekolah membawa laptop? Kalau membawa 

bagimana anda mengoneksikanya dengan jaringan internet yang ada di 

SMAN 1 Wanadadi?

9. Situs-situs apa saja yang biasanya anda buka pada saat menggunakan 

media internet?

10. Kendala apa yang anda rasakan bila menggunakan internet di sekolah?

11. Bagaimana anda mencari materi  pelajaran sosiologi melalui media 

internet?

12. Tugas sosiologi seperti apa, yang pernah dikerjakan dengan 

menggunakan media internet?
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Daftar Nama Responden
1. Nama : Drs. Tujiyo M.Pd

Pekerjaan : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wanadadi
Umur : 48 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pucang Rt 03/ Rw 04, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara

2. Nama : Jasiah S.Pd
Pekerjaan : Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Wanadadi
Umur : 48 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pucung Bedug Rt 01/Rw 03, Kec. Rakit, Kab. 

Banjarnegara

3. Nama : Suwardi S.Pd
Pekerjaan : Guru sosiologi&AntropologiSMA Negeri 1 Wanadadi
Umur : 49 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Adipasir Rt 01/Rw 02, Kec.Rakit, Kab. Banjarnegara

4. Nama : Arif Ariyanto S.Pd
Pekerjaan : Guru TIK SMA Negeri 1 Wanadadi
Umur : 29 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Blambangan Rt 02/Rw 03, Kec. Bawang, Kab. 

Banjarnegara

5. Nama : Arwahyu S.Com
Pekerjaan : Guru TIK SMA Negeri 1 Wanadadi
Umur : 28 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Rakit Rt 02/Rw04, Kec.Rakit, Kab. Banjarnegara

6. Nama : Deby Setiawan
Pekerjaan : Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Wanadadi
Umur : 16 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Tapen Rt 02/Rw03, Kec.Wanadadi, Kab. Banjarnegara

7. Nama : Rizki Amrilloh
Pekerjaan : Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Wanadadi
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Umur : 16 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Tapen Rt 01/Rw02, Kec.Wanadadi, Kab. Banjarnegara

8. Nama : Lia Angerni
Pekerjaan : Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Wanadadi
Umur : 16 tahun
Jenis Kelamin : perempuan
Alamat : Tapen Rt 02/Rw03, Kec.Wanadadi, Kab. Banjarnegara

9. Nama : Siti Maemunah
Pekerjaan : Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Wanadadi
Umur : 15 tahun
Jenis Kelamin : perempuan
Alamat : Badakarya Rt 01/Rw02, Kec.Punggelan, Kab. 

Banjarnegara

10. Nama : Andri Susanto
Pekerjaan : Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Wanadadi
Umur : 15 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Wanakarsa Rt 03/Rw03, Kec.Wanadadi, Kab.   

Banjarnegara
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KALENDER PENDIDIKAN 

SMA NEGERI 1 WANADADI

TAHUN PELAJARAN 2008/2009
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KETERANGAN 
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Tahun Pelajaran 2008/2009

Penyerahan Buku Rapor Semester I, dan II 

Libur Semester II/Libur Besar

Ujian Nasional 

Ulangan Akhir Semester I dan II

Kegiatan Tengah Semester 

Tahun Pelajaran 2008/2009

Ujian Sekolah 

Libur Semester I

Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional 

Libur Hari Besar Keagamaan

Hari Raya Idul Fitri 

Libur Awal Romadhon dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri

Hari – hari Pertama Masuk Sekolah

Hari Belajar Efektif 

Libur Umum 



Tugas 
Agen-agen sosialisasi terdiri dari

1. Keluarga
2. Teman sebaya
3. Sekolah
4. Lingkungan
5. Media massa

Carilah cirri-ciri dari salah satu agen tersebut dan peranya sebagai agen 
sosialisasi. Cari melalui internet berupa artikel!
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