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Kata Kunci: Internet, Sumber Belajar, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Hasil Belajar 

Internet merupakan suatu wadah bagi siswa untuk memperoleh berbagai 

informasi dan ilmu pengetahuan. Internet merupakan perpaduan antara teknologi 

informasi dan teknologi komunikasi, memiliki fungsi yang sangat menunjang 

sebagai sarana penyampaian bahan pengajaran. Pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar geografi diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam 

berinovasi dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi 

lebih inovatif, kreatif, menyenangkan, dan menarik. Kemampuan siswa dalam 

pemanfaatan sumber belajar internet ini sangat diperlukan untuk digunakan secara 

positif dalam kegiatan belajar sehingga hasil belajar geografi meningkat. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar pada siswa SMA Negeri di Kota Semarang, mengetahui 

seberapa besar hasil belajar geografi siswa kelas XI pada SMA Negeri di Kota 

Semarang, mengetahui seberapa besar hubungan tingkat pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar geografi pada siswa SMA Negeri di 

Kota Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Ilmu Sosial sebanyak 

1728 siswa. Sampel diperoleh sebanyak 175 siswa, dengan teknik proportional 

random sampling. Variabel dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar sebagai variabel bebas dan hasil belajar geografi sebagai 

variabel terikat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner dan 

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif presentase, 

dan metode analisis statistik inferensial dengan korelasi product moment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar oleh siswa SMA Negeri di Kota Semarang termasuk dalam kriteria tinggi 

sebesar 87,43%. Hasil belajar geografi rata-rata tuntas dengan diperoleh 

persentase sebesar 98,12%. Terdapat korelasi yang signifikan antara pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar berbasis TIK dengan hasil belajar geografi. Hal ini 

dapat dilihat dari koefisien korelasi penelitian sebesar rhitung = 0,823 > rtabel = 0,148 

pada taraf signifikan 5%. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi pemanfaatan internet sebagai sumber belajar semakin tinggi 

perolehan nilai atau hasil belajar geografi. 

Hasil penelitian ini diharapkan siswa SMA Negeri di Kota Semarang lebih 

memaksimalkan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis TIK, 

karena banyak informasi yang diperoleh dari internet sebagai bahan penunjang 

materi pelajaran geografi selain dari guru, yang nantinya diharapkan dapat 

viii 
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meningkatkan hasil belajar geografi. Guru SMA Negeri di Kota Semarang 

hendaknya mendorong dan memotivasi siswa untuk memanfaatkan internet 

sebagai sumber belajar geografi sehingga akan mewujudkan cara belajar yang 

aktif, kreatif dan inovatif serta diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar 

geografi. Untuk pihak sekolah lebih melengkapi dan memperluas jaringan internet 

di sekolah sehingga dapat mempermudah dan memperlancar pemanfaatan internet 

dalam proses pembelajaran di SMA Negeri se-Kota Semarang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dunia teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu tempat 

berkembang pesatnya peradaban dunia. Begitu pula dengan dunia pendidikan 

yang mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Terbukti dengan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu sumber 

belajar. 

Pada era dulu dunia pendidikan belum begitu mengembangkan 

sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini 

dikarenakan teknologi yang belum berkembang dan masih minimnya 

kreativitas siswa dimasa lalu. Siswa masih mengandalkan buku sebagai satu-

satunya sumber belajar. Sekarang ini, sumber belajar tidak lagi terpaku pada 

buku dan guru saja, melainkan sudah mengacu pada penggunaan sumber 

belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi.  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi 

informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap penyusunan dan 

implementasi strategi pembelajaran. Melalui kemajuan tersebut para siswa 

dapat menggunakan berbagai sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan pembelajaran. Pemanfaatan sumber belajar bukan saja dapat 

mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran siswa, akan tetapi 

juga bisa meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 

1 
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Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam suatu 

proses komunikasi selalu melibatkan tiga komponen pokok, yaitu komponen 

pengirim pesan (guru), komponen penerima pesan (siswa), dan komponen 

pesan itu sendiri yang biasanya berupa materi pelajaran. Penggunaan sumber 

belajar dalam proses pembelajaran dapat memberikan informasi mengenai 

materi pelajaran sehingga siswa mendapat segala referensi atau informasi 

tentang materi pelajaran yang sedang dipelajari. Tidak seluruh materi 

pelajaran dapat dipahami dengan baik oleh siswa. 

Keberadaan sumber belajar menjadikan proses belajar itu mampu 

mengembangkan konsep generalisasi dari bahan yang abstrak dapat menjadi 

hal yang jelas dan nyata. Maksudnya yaitu bahwa proses belajar dapat 

membawa perubahan pada diri siswa yang semula tidak tahu menjadi tahu 

dari permasalahan yang bersifat umum menjadi permasalahan yang bersifat 

khusus. 

Mengacu pada hal tersebut di atas, siswa perlu memiliki kemampuan 

dalam memanfaatkan sumber belajar dalam penelitian yaitu internet untuk 

menjamin keberhasilan proses pembelajaran. Kemampuan itu mencakup 

kemampuan dalam menggunakan program browser, program pencarian atau 

search engine, serta program chat yang dapat digunakan dalam menunjang 

proses pembelajaran. 

Menurut Sadiman (1989) dalam Rohani (2004:161-162) 

mengemukakan bahwa sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada 

di luar diri seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan atau 



3 
 

memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber belajar dalam hal ini yaitu 

pemanfaatan internet yang dapat membantu siswa memperoleh segala 

informasi atau referensi mengenai materi pelajaran dalam proses 

pembelajaran. 

Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi dapat dijadikan sebagai alat untuk memotivasi 

siswa dalam kegiatan belajar di sekolah. Mengingat sumber belajar dalam 

proses belajar mengajar sebagai penyaji stimulus (informasi, sikap, dan lain-

lain), juga untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi dalam 

hal ini materi pelajaran geografi. 

Internet sebagai sumber belajar diharapkan akan menjadi bagian dari 

suatu proses pembelajaran di sekolah. Internet dapat dimanfaatkan secara 

optimal dalam kegiatan pembelajaran terutama penyelesaian tugas-tugas yang 

diberikan guru serta dapat memberikan pengetahuan yang dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya hasil 

belajar siswa. 

Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dalam proses 

pembelajaran diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam berinovasi 

pada proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi lebih 

inovatif, kreatif, menyenangkan, dan menarik serta dapat meningkatkan 

ketertarikan siswa akan mata pelajaran geografi. Kemampuan siswa dalam 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar ini juga sangat diperlukan untuk 
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digunakan secara positif dalam kegiatan belajar sehingga hasil belajar 

geografi meningkat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik 

melakukan penilitian yang berjudul “HUBUNGAN TINGKAT 

PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI SUMBER BELAJAR 

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP 

HASIL BELAJAR GEOGRAFI PADA SISWA SMA NEGERI DI KOTA 

SEMARANG TAHUN AJARAN 2010/2011” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengidentifikasi 

permasalahan yang ada sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi pada siswa SMA Negeri di Kota 

Semarang? 

2. Seberapa besar hasil belajar geografi siswa kelas XI SMA Negeri di Kota 

Semarang? 

3. Seberapa besar hubungan tingkat pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi terhadap hasil belajar 

geografi pada siswa SMA Negeri di Kota Semarang? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Mengacu pada permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai  

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui seberapa besar pemanfaatan internet sebagai sumber belajar 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada siswa SMA Negeri di 

Kota Semarang. 

2. Mengetahui seberapa besar hasil belajar geografi siswa kelas XI pada 

SMA Negeri di Kota Semarang. 

3. Mengetahui seberapa besar hubungan tingkat pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi terhadap hasil 

belajar geografi pada siswa SMA Negeri di Kota Semarang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

konseptual bagi perkembangan ilmu pendidikan, khususnya mengenai 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan informasi atau 

masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyusun 

kebijakan pendidikan dan pengajaran. 
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E. BATASAN ISTILAH 

Untuk mewujudkan suatu kesatuan berfikir, menghindari salah tafsir, 

maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Hubungan 

Hubungan adalah jaringan yang terwujud karena interaksi antara 

satuan-satuan yang aktif (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:313). 

Hubungan yang dimaksud peneliti adalah hubungan antara pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi dengan hasil belajar geografi. 

2. Pemanfaatan 

Pemanfaatan adalah tindakan menggunakan metode dan model 

instruksional, bahan dan peralatan media untuk meningkatkan suasana 

pembelajaran (Warsita, 2008:37). Pemanfaatan yang dimaksud peneliti 

adalah pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. 

3. Internet 

Internet merupakan media yang bersifat multirupa, pada satu sisi 

internet bisa digunakan untuk berkomunikasi secara interpersonal 

(Warsita, 2008:148). Dalam penelitian ini internet yang dimaksud adalah 

internet yang dimanfaatkan oleh siswa SMA Negeri di Kota Semarang 

sebagai penunjang hasil belajar geografi. 
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4. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan 

belajar secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi 

hasil belajar (Sanjaya, 2010:228). 

5. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Menurut Williams dan Sawyer (2003) dalam Kadir dan Triwahyuni 

(2003:2) teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan 

komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang 

membawa data, suara, dan video. 

Teknologi komunikasi adalah sarana dan prasarana struktur 

kelembagaan dan nilai-nilai sosial yang dikumpulkan, disimpan, diolah 

dan dipertukarkan informasi sehingga memungkinkan untuk terjadinya 

persamaan persepsi dan atau tindakan (Warsita, 2008:111). 

6. Sumber Belajar Berbasis TIK 

Sumber belajar berbasis TIK adalah sumber belajar yang 

memanfaatkan sumber belajar elektronik yang dapat digunakan oleh 

peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara 

terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai 

tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. 

7. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar (Dimyati dan Mudjiono, 2006:3). Dalam penelitian ini 

hasil belajar yang dimaksud adalah nilai geografi semester gasal tahun 
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ajaran 2010/2011 siswa kelas XI Ilmu Sosial SMA Negeri di Kota 

Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto, 2003:2). 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. 

Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa 

adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar 

terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar 

(Dimyati dan Mudjiono, 2006:7). 

Menurut Gagne (1984) dalam Sagala (2008:13) menyebutkan bahwa 

belajar adalah sebagai suatu proses dimana suatu organisma berubah 

perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. 

Belajar merupakan suatu proses pribadi yang tidak harus dan atau 

merupakan akibat kegiatan mengajar. Guru melakukan kegiatan mengajar 

tidak selalu diikuti terjadinya kegiatan belajar pada siswa. Sebaliknya, peserta 

didik dapat melakukan kegiatan belajar tanpa harus ada guru yang mengajar. 

Namun, dalam kegiatan belajar peserta didik ini ada kegiatan membelajarkan, 

yaitu misalnya yang dilakukan oleh penulis buku bahan belajar, atau 

9 
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pengembang paket belajar dan sebagainya (Miarso (2004) dalam Warsita, 

2008:63). 

Konsep belajar sebagai upaya atau proses perubahan perilaku 

seseorang sebagai akibat interaksi peserta didik dengan berbagai sumber 

belajar yang ada disekitarnya. Salah satu tanda seseorang telah belajar adalah 

adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku 

tersebut meliputi perubahan pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psikomotor) dan nilai sikap (afektif). 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih 

baik (Darsono, 2000:24). 

Menurut Corey (1986: 195) dalam Sagala (2008:61) menyebutkan 

bahwa konsep pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan 

seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam 

tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan 

respons terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari 

pendidikan. 

Pembelajaran (instruction) adalah suatu usaha untuk membuat peserta 

didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan 

kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi 

kegiatan belajar. Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah usaha-usaha 

yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi 
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proses belajar dalam diri peserta didik (Sadiman (1986) dalam Warsita, 

2008:85). 

  

B. Sumber Belajar 

1. Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan 

bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar 

memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Pada hakekatnya, 

alam semesta merupakan sumber belajar bagi manusia sepanjang masa. Jadi 

konsep sumber belajar memiliki makna yang sangat luas. 

Menurut Assosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan/AECT, 

sumber belajar adalah meliputi semua sumber baik berupa data, orang atau 

benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas (kemudahan) belajar 

bagi peserta didik (Miarso (1986) dalam Warsita, 2008:209). 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. 

Arif S. Sadiman (1989) dalam Rohani (2004:161-162) berpendapat 

bahwa, segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) 

dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar 

disebut sebagai sumber belajar. Dengan peranan sumber-sumber belajar 

seperti: guru/dosen, buku film, majalah, laboratorium, peristiwa, dan 

sebagainya) memungkinkan individu berubah dari tidak tahu menjadi tahu, 
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dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan tidak terampil menjadi terampil, 

dan menjadikan individu dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik, 

mana yang terpuji dan yang tidak terpuji dan seterusnya. 

Edgar Dale dalam Rohani (2004:162-163) berpendapat bahwa yang 

disebut sumber belajar itu pengalaman. Ia mengklasifikasikan pengalaman 

yang dapat dipakai sebagai sumber belajar menurut jenjang tertentu yang 

berbentuk Cone of Experience atau kerucut pengalaman yang disusun dari 

yang konkret sampai yang abstrak yang tercantum dalam Audio Visual 

Methods in Teaching. Kerucut pengalaman atau Cone of Experience dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Dale’s Cone of Experience 
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 Keterangan: 

1. Pengalaman langsung dan bertujuan (Direct Puspose Full Experiences) 

2. Pengalaman tiruan (Contrived Experiences) 

3. Pengalaman dramatisasi (Dramatization Experiences) 

4. Pengalaman percontohan (Demonstration Experiences) 

5. Pengalaman darmawisata (Field Trips Experiences) 

6. Pengalaman pameran dan museum (Exhibition Experiences) 

7. Pengalaman televisi (Television Experiences) 

8. Pengalaman bergambar hidup (film) (Movie Pictures Experiences) 

9. Pengalaman tetap, rekaman, dan radio (Recording, Radio Still Pictures 

Experiences) 

10. Pengalaman lambang visual (Visual Symbols Experiences) 

11. Pengalaman lambang kata (Verbal Symbols Experiences) 

Edgar dale mengatakan bahwa, peserta didik dapat belajar dengan: 

a. Mengalaminya secara langsung, dengan melakukannya atau berbuat 

(Nomor 1 sampai dengan 5) 

b. Mengamati orang lain melakukannya (No. 6 sampai dengan 9) 

c. Membaca (No. 10 sampai dengan 11) 

Kerucut pengalaman ini tidak menggambarkan tingkat kesulitan, tapi 

menggambarkan tingkat keabstrakan, semakin mengerucut ke atas semakin 

tinggi tingkat keabstrakannya, namun demikian sebuah pengalaman belajar 

tidak berarti dimulai dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dari jenis 
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pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kelompok siswa yang 

dihadapi. 

 

2. Klasifikasi Sumber Belajar 

Menurut Warsita (2008:212) menyebutkan bahwa sumber belajar 

ditinjau dari tipe atau asal-usulnya, dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:  

1. Sumber belajar yang dirancang (lerning resources by design) 

Sumber belajar yang dirancang yaitu sumber belajar yang secara 

khusus atau disengaja dirancang atau dikembangkan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya, buku pelajaran, modul, 

program VCD pembelajaran, program audio pembelajaran, transparasi, 

dan lain-lain.  

2. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan (learning 

resources by utilization) 

Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan 

yaitu sumber belajar yang secara tidak khusus dirancang atau 

dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, tetapi dapat dipilih dan 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya: surat kabar, 

siaran televisi, pasar, sawah, waduk, pabrik, museum, kebun binatang, 

pabrik, terminal, pejabat pemerintah, tenaga ahli, pemuka agama, 

olahragawan, dan lain-lain. 
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Klasifikasi lain menurut Sudjana dan Rivai (2007:80) yang biasa 

dilakukan terhadap sumber belajar adalah sebagai berikut: 

a. Sumber belajar tercetak: buku, majalah, brosur, koran, poster denah, 

ensiklopedi, kamus, booklet, dan lain-lain. 

b. Sumber belajar noncetak: film, slides, video, model, audiocassette, 

transparansi, realia, objek, dan lain-lain. 

c. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas: perpustakan, ruangan belajar, 

carrel, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. 

d. Sumber belajar berupa kegiatan: wawancara, kerja kelompok, observasi, 

simulasi, permainan, dan lain-lain. 

e. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat: taman, terminal, pasar, 

toko, pabrik, museum, dan lain-lain. 

AECT (Association of Education Communication Technology) 

melalui karyanya The definition of Educational Technology (1977) 

mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 macam, yaitu: 

1. Pesan (message) adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan 

yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Dalam sistem 

persekolahan, pesan ini berupa seluruh mata pelajaran yang disampaikan 

kepada peserta didik.  

2. Orang (people) adalah manusia yang berperan sebagai pencari, 

penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Contohnya guru, dosen, tutor, 

pustakawan, instruktur, pelatih olahraga, tenaga ahli, produser, peneliti, 

dan masih banyak lagi, bahkan termasuk peserta didik itu sendiri.  
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3. Bahan (materials) merupakan perangkat lunak (software) yang 

mengandung pesan-pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui 

peralatan tertentu ataupun oleh dirinya sendiri. Contohnya buku teks, 

modul, transparasi (OHT), kaset program audio, kaset program video, 

program slide suara, programmed instruction, CAI (pembelajaran 

berbasis komputer), film dan lain-lain. 

4. Alat (device) adalah perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk 

menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya, OHP, 

proyektor slide, tape recorder, video/CD player, komputer, proyektor 

film dan lain-lain. 

5. Teknik (techique) adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang 

disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan dan orang untuk 

menyampaikan pesan. Misalnya demonstrasi, diskusi, praktikum, 

pembelajaran mandiri, sitem pendidikan terbuka/jarak jauh, tutorial tatap 

muka dan sebagainya. 

6. Latar/lingkungan (setting) adalah situasi di sekitar 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, laboratorium, aula, bengkel, dan lain-lain. Sedangkan 

lingkungan nonfisik contohnya, tata ruang belajar, ventilasi udara, cuaca, 

suasana lingkungan belajar dan lain-lain (Warsita, 2008:209-210). 
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3. Komponen-Komponen Sumber Belajar 

Sumber belajar dapat dipandang sebagai suatu sistem karena 

merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen 

dan faktor-faktor yang berhubungan dan saling berpengaruh satu sama 

lainnya. Menurut Sudjana dan Rivai (2007:82) komponen-komponen 

sumber belajar tersebut sebagai berikut:  

a. Tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar  

Setiap sumber belajar selalu mempunyai tujuan atau misi yang 

akan dicapai. Sumber belajar yang dirancang tampaknya lebih eksplisit 

daripada sumber belajar yang dimanfaatkan saja. 

b. Bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar  

Wujud sumber belajar secara fisik satu sama lainnya berbeda-beda. 

Keadaan fisik sumber belajar itu merupakan komponen penting. 

Penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya dengan memperhitungkan 

segi waktu, pembiayaan, dan sebagainya.   

c. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar  

Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dapat 

dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. Komponen pesan 

merupakan informasi yang penting. Oleh sebab itu, para pemakai sumber 

belajar hendaknya memperhatikan bagaimana isi pesan disimak. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan antara lain: isi pesan harus sederhana, cukup 

jelas, lengkap, mudah disimak maknanya. Untuk itu perlu pengolahan 

yang sistematis. 
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d. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar  

Tingkat kompleksitas penggunaan sumber belajar berkaitan dengan 

keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitasnya 

perlu diketahui guna menentukan apakah sumber belajar itu masih dapat 

dipergunakan, mengingat waktu dan biaya yang terbatas.  

 

4. Faktor-Faktor yang Berpengaruh kepada Sumber Belajar 

Menurut Sudjana dan Rivai (2007:83-84) menyebutkan bahwa 

terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi sumber belajar perlu diketahui 

untuk memahami karakteristiknya agar pemanfaatannya dalam proses 

pembelajaran bisa optimal, diantaranya: 

a. Perkembangan teknologi 

Perkembangan teknologi yang amat cepat dewasa ini amat 

berpengaruh terhadap sumber belajar yang dipergunakan. Pada masa 

lampau jenis sumber belajar yang tidak dirancang banyak dipergunakan 

oleh guru, tetapi sekarang justru sumber belajar yang dirancang lebih 

banyak dimanfaatkan. Pengaruh teknologi bukan hanya terhadap bentuk 

dan jenis-jenis sumber belajar, melainkan juga terhadap komponen-

komponen sumber belajar. 

b. Nilai-nilai budaya setempat 

Sering ditemukan bahan yang diperlukan sebagai sumber belajar 

dipengaruhi oleh faktor budaya setempat, antara lain nilai-nilai budaya 

yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat.  
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c. Keadan ekonomi pada umumnya 

Sumber belajar juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, baik 

secara makro maupun secara mikro. Keadaan ekonomi tersebut 

mempengaruhi sumber belajar dalam hal upaya pengadaannya, jenis atau 

macamnya, dan upaya menyebarkannya kepada pemakai. Dalam hal-hal 

tertentu pendayagunaan sumber belajar yang tidak direncanakan lebih 

murah daripada memutar film atau slides yang sengaja direncanakan 

sebelumnya. 

d. Keadaan pemakai 

Pemakai sumber belajar jelas memegang peranan penting karena 

pemakailah yang memanfaatkannya sehingga dengan demikian, sifat 

pemakai perlu diketahui. Keadaan dan sifat pemakai akan turut 

mempengaruhi sumber belajar yang dimanfaatkan, misalnya berapa 

banyak jumlah pemakai sumber belajar itu, bagaimana latar belakang dan 

pengalaman pemakai, bagaimana motivasi pemakai, apa tujuan pemakai 

memanfaatkan sumber belajar itu. 

 

5. Memilih Sumber Belajar 

Menurut Percival dan Ellington (1988) dalam Warsita (2008:211) 

menyebutkan bahwa dalam pemilihan sumber belajar ada beberapa kriteria 

yaitu: 

a. Harus dapat tersedia dengan cepat 

b. Harus memungkinkan peserta didik untuk memicu diri sendiri 
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c. Harus bersifat individual, dapat memenuhi berbagai kebutuhan peserta 

didik dalam belajar mandiri. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2007:84-86) menyebutkan bahwa dalam 

memilih sumber belajar harus didasarkan atas kriteria tertentu yang secara 

umum terdiri dari dua macam ukuran, yaitu kriteria umum dan kriteria 

berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kedua kriteria pemilihan sumber 

belajar tersebut berlaku baik untuk sumber belajar yang dirancang maupun 

bagi sumber belajar yang dimanfaatkan. 

a. Kriteria Umum  

Kriteria umum merupakan ukuran kasar dalam memilih berbagai 

sumber belajar, yaitu:  

1. Ekonomis dalam pengertian murah. Ekonomis tidak berarti harganya 

selalu harus rendah. Bisa saja dana pengadaan sumber belajar itu 

cukup tinggi, tetapi pemanfaatannya dalam jangka panjang terhitung 

murah.  

2. Praktis dan sederhana, artinya tidak memerlukan pelayanan serta 

pengadaan sampingan yang sangat sulit dan langka. Dan kata 

sederhana maksudnya tidak memerlukan pelayanan yang menggunkan 

keterampilan khusus yang rumit. Semakin praktis dan sederhana 

sumber belajar itu, semakin perlu diprioritaskan untuk dipilih dan 

digunakan.  

3. Mudah diperoleh dalam arti sumber belajar itu dekat, tidak perlu 

diadakan atau dibeli di toko dan pabrik. Sumber belajar yang tidak 
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dirancang lebih mudah diperoleh asal jelas tujuannya dan dapat dicari 

di lingkungan sekitar.  

4. Bersifat fleksibel, artinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan 

instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya 

kemajuan teknologi, nilai, budaya, keinginan berbagai pemakai 

sumber belajar itu sendiri.  

5. Komponen-komponennya sesuai dengan tujuan, merupakan kriteria 

yang penting. Sering terjadi suatu sumber belajar mempunyai tujuan 

yang sesuai, pesan yang dibawa juga cocok, tetapi keadaan fisik tidak 

terjangkau karena di luar kemampuan disebabkan oleh biaya yang 

tinggi dan banyak memakan waktu. 

b. Kriteria Berdasarkan Tujuan  

Beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan 

antara lain adalah:  

1. Sumber belajar yang guna memotivasi, terutama berguna untuk siswa 

yang lebih rendah tingkatannya, dimaksudkan untuk memotivasi 

mereka terhadap mata pelajaran yang diberikan. Dengan 

memanfaatkan darmawisata, gambar-gambar yang menarik, cerita 

yang baik guru akan dapat merangsang para siswa dalam mempelajari 

suatu program pelajaran. Pemanfaatan sumber belajar tersebut 

bertujuan membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang 

pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah, dan sebagainya. 
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2. Sumber belajar untuk tujuan pengajaran, yaitu untuk mendukung 

kegiatan belajar-mengajar. Kriteria ini paling umum dipakai oleh para 

guru dengan maksud untuk memperluas bahan pelajaran, melengkapi 

berbagai kekurangan bahan, sebagai kerangka mengajar yang 

sistematis.  

3. Sumber belajar untuk penelitian, merupakan bentuk yang dapat 

diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Jenis 

sumber belajar ini diperoleh secara langsung dari masyarakat atau 

lingkungan. Sumber belajar yang dirancang dapat membantunya 

melalui rekaman audio maupun video.  

4. Sumber belajar untuk memecahkan masalah. 

5. Sumber belajar untuk presentasi. Ini hampir sama dengan yang 

dipergunakan dalam kegiatan instruksional. Disini lebih ditekankan 

sumber sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Fungsi 

sumber belajar ini bukan sebagai penyampai pesan atau informasi 

ataupun data, melainkan sebagai strategi, teknik, atau metode. 

 

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pengertian teknologi sebagai kumpulan pengetahuan, melengkapi 

pengertian teknologi sebagai barang buatan yang ditujukan untuk mendukung 

kegiatan manusia agar lebih efisien dan bertujuan. Artinya untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selain itu, teknologi tidak bisa 

dipisahkan dari masalah, karena pada hakikatnya teknologi lahir dan 
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dikembangkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh umat 

manusia. Jadi teknologi mempunyai peranan dalam memperluas dan 

memperbesar potensi manusia memenuhi kebutuhan praktisnya (The Liang 

Gie (1996) dalam Warsita, 2008:111). 

Komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, 

bahkan merupakan manifestasi dari kehidupan itu sendiri. Ini berarti 

komunikasi merupakan realita pokok dari kehidupan manusia. Tanpa kita 

sadari, kita tiap hari, bahkan tiap saat, mengadakan komunikasi dengan 

sesama manusia, baik melalui ucapan, gerakan maupun isyarat lainnya 

(Warsita, 2008:97). 

Menurut Warsita (2008:111) menyebutkan bahwa teknologi 

komunikasi adalah sarana dan prasarana struktur kelembagaan dan nilai-nilai 

sosial yang dikumpulkan, disimpan, diolah dan dipertukarkan informasi 

sehingga memungkinkan untuk terjadinya persamaan persepsi dan atau 

tindakan. 

Haag dan Keen (1996) dalam Kadir dan Triwahyuni (2003:2) 

menyebutkan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang 

membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan pemrosesan informasi. 

Martin 1999 (Kadir dan Triwahyuni, 2003:2) menyebutkan bahwa 

teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat 

keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan 
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menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk 

mengirimkan informasi. 

Ragam teknologi informasi dan komunikasi (Information and 

Communication Technology/ICT) yang dapat digunakan atau dimanfaatkan 

dalam pendidikan. Menurut Warsita (2008:113-117) menyebutkan bahwa ada 

berbagai jenis dan bentuk teknologi komunikasi yang dapat digunakan atau 

dimanfaatkan dalam pendidikan diantaranya siaran radio pendidikan dan 

siaran televisi pendidikan. 

Menurut Warsita (2008:137) menyebutkan bahwa teknologi informasi 

yang dimaksudkan disini adalah segala bentuk penggunaan atau pemanfaatan 

komputer (beserta seluruh asesoris dan peripheralnya) dan internet untuk 

pembelajaran. 

 

D. Internet sebagai Sumber Belajar Berbasis TIK 

1. Pengertian Internet 

Internet adalah gabungan dari jaringan-jaringan komputer (LAN) di 

seluruh dunia yang saling terhubung. Di sisi lain internet juga merupakan 

sumber informasi global yang memanfaatkan kumpulan jaringan-jaringan 

komputer tersebut sebagai medianya. 

Internet adalah jaringan global yang menghubungkan beribu-ribu 

bahkan berjuta-juta jaringan komputer (local/wide areal network) dan 

komputer pribadi (stand alone), memungkinkan setiap komputer yang 

terhubung kepadanya dapat menghubungi banyak komputer kapan saja, dan 
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dari mana saja di belahan bumi ini untuk mengirim berita, memperoleh 

informasi ataupun mentransfer data (Murni (2008) dalam Warsita 

(2008:143). 

Internet merupakan media yang bersifat multirupa, pada satu sisi 

internet bisa digunakan untuk berkomunikasi secara interpersonal misalnya 

dengan menggunakan e-mail dan chat sebagai sarana berkomunikasi 

antarpribadi (one to one communications), di sisi lain dengan e-mail-pun 

peserta didik bisa melakukan komunikasi dengan lebih dari satu orang atau 

sekelompok peserta didik yang lain atau one to many communication 

(Warsita, 2008:148).  

Bahkan, internet juga memiliki kemampuan sebagai media untuk 

melakukan diskusi dan kolaborasi oleh sekelompok orang. Di samping itu 

dengan kemampuannya untuk menyelenggarakan komunikasi tatap muka 

(teleconference), memungkinkan pengguna internet untuk berkomunikasi 

secara audio-visual sehingga dimungkinkan terselenggaranya komunikasi 

verbal maupun nonverbal secara real time. Dengan demikian, secara nyata 

internet bisa digunakan dalam pembelajaran di sekolah karena memiliki 

karakteristik yang khas (Warsita, 2008:148) yaitu: 

a. Sebagai media interpersonal dan juga sebagai media massa yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi one to one maupun one to many. 

b. Memiliki sifat interaktif. 

c. Memungkinkan terjadinya komunikasi secara sinkron (realtime) maupun 

tertunda (asynchronous) sehingga memungkinkan terselenggaranya 
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ketiga jenis dialog atau komunikasi yang merupakan syarat terjadinya 

suatu proses pembelajaran. 

Dengan karakteristiknya yang khas ini dimungkinkan pada suatu saat 

nanti internet bisa menjadi media pembelajaran yang paling terkemuka dan 

paling banyak digunakan secara luas. 

 

2. Fungsi Internet 

Internet merupakan suatu wadah bagi siswa untuk memperoleh 

berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Sebagai sumber informasi dalam 

pembelajaran, internet dijadikan ajang pengumpulan hasil-hasil penelitian, 

jurnal-jurnal ilmiah dan non ilmiah, berita-berita dari seluruh dunia dan 

tersedia selama 24 jam. Sumber-sumber ini biasanya disediakan oleh pihak 

institusi perguruan tinggi, badan-badan pemikir dan pusat penyelidikan 

dalam bidang tertentu. Internet bukan saja sebagai bahan rujukan kepada 

para siswa sekolah dan universitas, tetapi juga dapat dimaanfaatkan oleh 

semua golongan yang berminat.  

Internet merupakan perpaduan antara teknologi informasi dan 

teknologi komunikasi, memiliki fungsi yang sangat cocok sebagai saran 

penyampaian bahan pengajaran. Internet juga di bangun sebagai alat 

pengirim informasi dari suatu tempat ke tempat lain yang secara ideal, tanpa 

terhalang oleh faktor jarak dan waktu.  

Internet dapat digambarkan sebagai sistem jalan raya dengan 

transportasi berkecepatan tinggi yang memperpendek waktu perjalanan. 
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Internet dapat juga diibaratkan sebuah perpustakaan yang dapat dikunjungi 

setiap saat, dengan kelengkapan buku, sumber informasi, dan kemungkinan 

penelusuran informasi yang tak terbatas.  

Internet sangat populer khususnya di kalangan anak muda. Selain 

mudah untuk digunakan siapa saja, internet dapat menjadi ajang gaul yang 

murah, tempat mencari informasi pendidikan dan lowongan kerja yang up to 

date. Manfaat yang dapat dipetik dari jaringan internet ini banyak sekali. 

Hampir semua bidang dapat menikmati manfaat internet, khususnya bidang 

pendidikan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa internet adalah motor 

terbentuknya New Educational System atau yang popular disebut e-Edukasi 

atau e-School atau e-campus, atau e-learning atau e-University. 

e-Edukasi merupakan suatu istilah yang digunakan untuk member 

nama pada kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilakukan melalui internet. 

Sementara itu, juga lahir istilah-istilah serba “e”, seperti e-learning, e-

consulting, e-book, e-news, e-library, dan berbagai istilah yang lain. Istilah-

istilah itu menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan yang menyertai kegiatan 

pendidikan tersebut juga telah memanfaatkan internet.  

Melalui internet, seakan-akan sekolah atau kuliah membuka kelas di 

berbagai lokasi, karena siswa dari berbagai belahan dunia dapat langsung 

mengakses situs web-nya dan mengikuti pendidikan hanya dari komputer 

yang berada didepannya. Disamping itu, pendidik (guru) dan siswa dapat 

berkomunikasi secara langsung, tanpa melalui birokrasi yang rumit.  
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3. Fasilitas/Layanan pada Internet 

Fasilitas aplikasi internet cukup banyak sehingga mampu 

memberikan dukungan bagi keperluan militer, kalangan akademisi, 

kalangan media massa, kalangan bisnis, maupun kalangan pendidikan. 

Fasilitas atau layanan-layanan internet yang popular digunakan 

adalah World Wide Web (WWW), Electronic Mail (E-Mail), File Transfer 

Protocol (FTP), Forum Diskusi atau Mailing List (Milis), SMS (Short 

Message Service), Protocol VOIP (Voice Over Internet Protocol), Protocol 

Video Conference, dan layanan Faksimile (Internet Fax Server) (Murni 

(2008) dalam Warsita (2008:143-144). 

Diantara keseluruhan fasilitas internet tersebut terdapat lima aplikasi 

standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran (Purbo 

(1996) dalam Warsita (2008:144-149), yaitu: 

a. E-mail 

E-mail (Electronic Mail) atau surat elektronik memungkinkan 

seseorang mengirim dan menerima surat melalui internet. E-mail 

merupakan fasilitas yang paling sederhana, paling mudah penggunaannya 

dan digunakan secara luas oleh pengguna komputer. E-mail merupakan 

fasilitas yang memungkinkan dua orang atau lebih melakukan 

komunikasi yang bersifat tidak sinkron (asynchronous communication 

mode) atau tidak bersifat real time.  

Tetapi justru karakteristik seperti itulah yang menjadikan e-mail 

menjadi sarana komunikasi paling murah. Dengan e-mail, penerima bisa 
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menerima pesan kurang dari 1 menit bahkan hanya 5-10 detik. Jika 

melalui surat, fax, telepon jauhnya jarak akan mempengaruhi biaya atau 

pulsa. Sedangkan pada e-mail biaya akan sama untuk semua jarak yaitu 

hanya senilai pula lokal. 

b. Mailing List (Milis) 

Mailing List merupakan perluasan penggunaan e-mail dengan 

fasilitas ini peerta didik yang telah memiliki alamat e-mail bisa 

bergabung dalam suatu kelompok diskusi, dan melalui milis ini bisa 

melakukan diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan secara 

bersama-sama, dengan saling memberikan saran pemecahan (brain 

storming). Komunikasi melalui milis ini memiliki sifat yang sama 

dengan e-mail, yaitu bersifat tidak sinkron (asynchronous communication 

mode) atau bersifat un-real time. 

c. File Transfer Protocol (FTP) 

File Transfer Protocol adalah fasilitas internet yang memberikan 

kemudahan kepada pengguna untuk dapat mengirimkan (upload) dan 

mengambil arsip file (download) di suatu server yang terhubung ke 

internet pada alamat tertentu yang menyediakan berbagai arsip (file), 

yang memang diizinkan untuk diambil oleh pengguna lain yang 

membutuhkannya. 

File ini bisa berupa hasil penelitian, artikel-artikel jurnal dan lain-

lain. Disamping itu, FTP juga digunakan untuk meng-upload file materi 
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situs (homepage) sehingga bisa diakses oleh pengguna dari seluruh 

pelosok dunia. 

d. News Group 

News Group dalam internet adalah fasilitas untuk melakukan 

komunikasi antara dua orang atau lebih secara serempak dalam 

pengertian waktu yang sama (real time), dan dengan demikian berarti 

komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi yang sinkron 

(synchronous communication mode). 

Bentuk pertemuan ini lazim disebut sebagai konferensi, dan 

fasilitas yang digunakan bisa sepenuhnya multimedia (audio-visual) 

dengan menggunakan fasilitas video conferencing, ataupun teks saja atau 

teks dan audio dengan menggunakan fasilitas chat (IRC). 

e. World Wide Web (WWW) 

World Wide Web merupakan kumpulan koleksi besar tentang 

berbagai macam dokumentasi yang tersimpan dalam berbagai server di 

seluruh dunia, dan dokumentasi tersebut dikembangkan dalam format 

hypertext dan hypermedia, dengan menggunakan Hypertext Markup 

Languange (HTML) yang memungkinkan terjadinya koneksi (link) 

dokumen yang satu dengan bagian yang lainnya, baik dalam bentuk teks, 

visual dan lain-lainnya. 
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4. Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar Berbasis TIK 

Internet adalah sumber informasi, sehingga sangat tepat jika internet 

dijadikan sebagai sarana belajar dan pembelajaran. Banyak hal yang dapat 

kita jadikan sebagai sumber informasi melalui internet. Mulai dari 

pengetahuan umum, pengetahuan khusus, pengetahuan popular. 

Bekal keterampilan siswa khususnya dalam memanfaatkan teknologi 

internet sangat diperlukan. Melalui internet, siswa dapat mengakses 

berbagai informasi dan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan yang relevan 

dengan subjek mata pelajaran. Sehingga pemanfaatan jaringan internet 

sebagai sumber belajar, akan membantu mempermudah dan mempercepat 

penyelesaian tugas-tugas maupun dalam hal mendapatkan referensi materi 

pelajaran. 

Oleh karena itu, guru sebagai motivator dan dinamisator dalam 

pembelajaran hendaknya memberi dorongan serta menciptakan kondisi agar 

siswa dapat secara aktif menemukan ilmu pengetahuan baru melalui 

pemanfaatan teknologi internet.  

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. Siswa tidak lagi harus mengaduk-aduk buku di perpustakaan 

sebagai bahan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Cukup memanfaatkan 

search engine, materi-materi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. 



32 
 

Selain menghemat tenaga dan biaya dalam mencarinya, materi-materi yang 

dapat ditemui di internet cenderung lebih up to date.  

Guru dalam pembelajaran dapat memberikan tugas kepada siswa 

untuk menggali informasi melalui internet. Begitu banyak informasi yang 

kita peroleh melalui internet. Sebagian besar siswa yang memanfaatkan 

internet sebagai sumber informasi belajar akan mendapatkan kemudahan 

dalam berinovasi dalam proses pembelajaran di sekolah. 

 

E. Manfaat dan Pengaruh Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar 

Berbasis TIK terhadap Pembelajaran 

Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk 

belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan 

antara pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. 

Pemanfaatan sumber belajar berbasis TIK sangat memberikan manfaat 

terhadap pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih aktif dan kreatif serta 

hasil belajar akan meningkat dengan adanya sumber belajar internet. Selain 

itu juga motivasi dan minat belajar siswa juga akan semakin tinggi. 

Banyak kegunaan yang menguntungkan yang didapat dari 

pemanfaatan sumber belajar berbasis TIK terutama internet dalam semua 

bidang seperti bisnis, akademis (pendidikan), pemerintahan, organisasi dan 

lain sebagainya. Berikut ini beberapa manfaat dari penggunaan internet yaitu: 

1. Komunikasi interkatif  

2. Akses ke pakar  

3. Akses ke perpustakaan  
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4. Membantu penelitian dan pengembanagan ilmu pengtahuan  

5. Pertukaran data  

6. Kolaborasi  

 Pemanfaatan internet sebagai penunjang hasil belajar siswa secara 

mandiri untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Siswa dapat 

mengakses secara on-line dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan 

mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, 

rekaman, laporan, data statistik, jurnal, koran, artikel dan lain-lain. 

 Beberapa manfaat internet untuk kepentingan pembelajaran adalah: 

a. Pengembangan profesional 

1. Meningkatkan pengetahuan 

2. Berbagi sumber informasi di antara rekan sejawat/sedepartemen 

3. Berkomunikasi ke seluruh belahan dunia 

4. Kesempatan untuk menerbitkan/mengumumkan secara langsung 

5. Mengatur komunikasi secara teratur 

6. Berpartisipasi dalam forum dengan rekan sejawat baik lokal maupun 

internasional 

b. Sumber belajar/pusat informasi 

1. Informasi media dan metode pembelajaran  

2. Bahan baku dan bahan ajar untuk segala bidang pembelajaran  

3. Akses informasi IPTEK  

c. Bahan pustaka/referensi  

d. Belajar sendiri secara cepat 
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1. Meningkatkan pengetahuan  

2. Belajar berinteraktif  

3. Mengembangkan kemampuan di bidang penelitian  

e. Menambah wawasan, pergaulan, pengetahuan, pengembangan karier 

1. Meningkatkan komunikasi dengan seluruh masyarakat lainnya 

2. Meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada di seluruh dunia 

3. Informasi beasiswa, lowongan pekerjaan, penelitian 

4. Hiburan  

 Menurut Tjipto yang dinyatakan dalam Nafisah (2001:22), bahwa 

manfaat internet sebagai sumber belajar dapat dilihat melalui beberapa 

keunggulan yang dikemukakan sebagai berikut:  

1. Konektivitas dan jangkauan global, internet memungkinkan peneliti yang 

mempunyai fasilitas terbatas untuk mengakses dari data base dan 

perpustakaan di seluruh dunia. Berbagai jurnal langka yang sulit dijumpai 

di perpustakaan terlengkap di Indonesia sekalipun, tersedia di jaringan 

internet.  

2. Akses internet 24 jam, membolehklan informasi diakses setiap waktu 

tanpa batas. Perubahan zone waktu tidak lagi menjadi kendala untuk 

menelusuri data.  

3. Kecepatan mencari informasi, dilakukan secara elektonik melalui mesin 

pencari (search engine) sangat menghemat waktu, apalagi jika mencari 

informasi mengenai katalog, majalah, jurnal, buku melalui website yang 

tersedia.  



35 
 

4. Kemudahan akses semakin banyak dengan tumbuhan berkembangnya 

warung-warung internet disetiap sudut perkotaan di Indonesia dengan 

berbagai kemudahan dalam ruangan yang nyaman. 

5. Biaya relatif murah, penelusuran informasi melalui internet jauh lebih 

murah dibandingkan dengan membeli majalah/jurnal/buku asli. Pengguna 

hanya perlu men-download  atau mencetak file/naskah tertentu sesuai 

kebutuhannya. 

6. Interaktivitas dan fleksibilitas, suatu topik dapat didiskusikan melalui 

sarana Mailing List atau Chatting. 

Melalui internet siswa dapat berhemat, karena komunikasi interlokal 

dan internasional dihitung dengan biaya lokal. Sejumlah informasi dapat 

diperoleh secara gratis, antara lain berita politik, ekonomi, cuaca, pendidikan, 

lingkungan, pemerintahan, kesehatan, teknologi, dan berbagai topik lainnya 

sesuai dengan mata pelajaran goegrafi. Tentu saja hal ini sangat relevan untuk 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) terutama hasil 

belajar siswa baik dalam segi pengetahuan maupun dalam bentuk kemampuan 

lainnya. 

Adapun dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi yaitu internet sebagai sumber belajar adalah memungkinkan 

berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Peserta didik dapat 

mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang, berkomunikasi 

dengan pengajar setiap saat, sehingga peserta didik lebih mampu 
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memantapkan penguasaannya secara aktif terhadap materi pembelajaran 

(Siahaan, 2003). Namun disisi lain ada juga dampak negatif, antara lain: 

a. Dari sisi kegairahan kadang-kadang anak-anak lebih bergairah dengan 

internetnya itu sediiri dibandingkan dengan materi yang dipelajari. 

b. Komputer cenderung membuat seorang pasif secara pasif fisik. 

c. Komputer cenderung mengisolasi, yakni terjadi proses pembelajaran yang 

terlalu bersifat individual sehingga mengurangi pembelajaran yang bersifat 

sosial. 

d. Dari aspek informasi yang diperoleh, tidak terjamin adanya kesesuaian 

informasi dari internet sehingga sangat berbahaya kalau anak kurang 

memilki sikap kritis terhadap informasi yang diperoleh. 

e. Bagi anak-anak Sekolah Dasar penggunaan internet yang kurang 

proporsional dapat mengabaikan peningkatan kemampuan yang bersifat 

manual seperti menulis tangan, menggambar, berhitung, dan sebagainya. 

Melalui sumber belajar berbasis TIK yaitu internet, siswa dapat 

mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan yang 

relevan dengan subjek mata pelajaran. Sehingga pemanfaatan jaringan 

internet sebagai sumber belajar, akan membantu mempermudah dan 

mempercepat penyelesaian tugas-tugas serta proses pembelajaran terutama 

dalam perolehan referensi atau informasi yang berhubungan dengan mata 

pelajaran geografi. 
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F. Materi Pelajaran Geografi Kelas XI Ilmu Sosial 

Materi pelajaran geografi yang diajarkan di kelas XI Ilmu Sosial 

semester 1 pada SMA Negeri di Kota Semarang yaitu: 

1. Biosfer 

A. Pengertian Biosfer 

Tempat atau bagian dari permukaan bumi yang dapat 

mendukung kelangsungan hidup organisme dinamakan biosfer. Biosfer 

di permukaan bumi meliputi lapisan udara (atmosfer) sampai ketinggian 

8–10 m dpl, lapisan air (hidrosfer) sampai kedalaman sekitar 200 meter, 

maupun pada litosfer sampai kedalaman beberapa meter di bawah tanah 

tempat organisme masih dapat ditemukan. Secara umum biosfer dapat 

dikelompokkan menjadi dua biosiklus (lingkungan hidup), yaitu 

biosiklus daratan dan perairan.  

 

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kehidupan Makhluk Hidup 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup 

dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: 

1. Faktor Klimatik 

Faktor-faktor klimatik yang mempengaruhi pertumbuhan 

vegetasi, antara lain suhu dan sinar matahari, kelembapan udara, 

angin, dan curah hujan. 
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2. Faktor Edafik 

Faktor-faktor fisik tanah yang mempengaruhi pertumbuhan 

vegetasi, antara lain tekstur (ukuran butiran tanah), tingkat 

kegemburan, mineral organik, mineral anorganik (unsur hara), 

kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah. 

3. Faktor Fisiografi 

Faktor fisiografi yang mempengaruhi kehidupan makhluk 

hidup meliputi ketinggian tempat dan bentuk lahan. Ketinggian 

tempat sangat berpengaruh terhadap perubahan suhu udara. Relief 

muka bumi atau bentuk lahan mempengaruhi pola penyinaran 

matahari dan hujan. 

4. Faktor Biotik 

Faktor biotik yang berpengaruh paling dominan terhadap 

tatanan kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi adalah 

manusia.  

 

C. Persebaran Flora dan Fauna di Permukaan Bumi 

1. Persebaran Flora di Dunia 

Secara garis besar erdapat dua biosiklus, yaitu daratan dan 

perairan. 

a. Biosiklus Daratan 

Biosiklus daratan dapat diklasifikasikan menjadi bagian-

bagian yang lebih spesifik yang didominasi oleh jenis flora 
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tertentu yang memiliki karakteristik yang khas. Biosiklus daratan 

secara umum terdiri atas: 

1) Bioma Hutan 

Hutan (forest), adalah bentang lahan (landscape) yang 

sangat luas yang ditumbuhi beraneka ragam pohon-pohonan. 

Jenis-jenis hutan dibagi menjadi lima macam, antara lain 

Hutan Hujan Tropis (Tropical Rain Forest), Hutan Musim di 

Daerah Iklim Tropis, Hutan Musim di Daerah Iklim Sedang, 

Hutan Mangrove (Hutan Bakau), Hutan Berdaun Jarum 

(Conifer), dan Hutan Taiga. 

2) Bioma Sabana 

Sabana merupakan suatu wilayah vegetasi di daerah 

tropis atau subtropis yang terdiri atas pohon-pohon yang 

tumbuh dengan jarang dan diselingi oleh semak belukar serta 

rumput-rumputan. Wilayah penyebaran sabana terutama di 

Australia, Afrika Timur, Brazilia, dan Indonesia terutama di 

Kepulauan Nusa Tenggara. 

3) Bioma Padang Rumput 

Padang rumput terdiri atas steppa dan prairi. 

Terbentuknya padang rumput secara alami lebih banyak 

disebabkan rendahnya tingkat curah hujan, yakni hanya sekitar 

30 mm/tahun. Wilayah penyebaran padang rumput di daerah 

tropis terdapat di Afrika, Amerika Selatan, dan Australia 
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Utara. Adapun di daerah iklim sedang terdapat di bagian barat 

Amerika Utara, Argentina, Australia, dan Eropa terutama 

Rusia Selatan dan Siberia. 

4) Bioma Gurun  

a. Bioma gurun panas dan kering 

Identik dengan padang pasir (gurun pasir), yaitu 

suatu wilayah di daerah iklim subtropis sampai sedang yang 

didominasi oleh hamparan pasir dengan kondisi vegetasi 

yang sangat terbatas, suhu udara rata-rata tinggi, amplitudo 

suhu harian tinggi, curah hujan rendah (<25 mm/tahun), dan 

penguapan tinggi.  

b. Bioma gurun dingin atau salju 

Identik dengan tundra, yaitu wilayah di daerah iklim 

dingin sampai kutub (terutama lingkaran Arktik) yang 

bagian permukaannya ditutupi oleh es (salju), dan memiliki 

jenis vegetasi (flora) yang didominasi oleh jenis lumut 

(lichenes) dan semak (spaghnum). Suhu pada musim dingin 

di daerah tundra dapat mencapai sekitar –57°C dan suhu 

maksimum musim panas sekitar 15° C. Musim tumbuh 

vegetasinya cukup pendek berkisar antara 30–120 hari 

pertahun. 
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b. Biosiklus Perairan 

1) Biosiklus Air Asin 

Persebaran dan keberadaan tumbuhan laut hanya 

terdapat di Zona Fotik, yaitu daerah yang terkena penyinaran 

matahari, yaitu sekitar pantai (Zona Litoral), permukaan laut, 

dan di dasar laut dangkal sampai kedalaman kurang lebih 200 

meter (Zona Neritik). 

2) Biosiklus Air Tawar 

Air tawar yang ada di permukaan bumi 

diklasifikasikan dalam bentuk sungai, danau, kolam, dan rawa. 

Jenis vegetasi yang hidup di air tawar antara lain eceng gondok 

dan teratai. Vegetasi-vegetasi jenis ini banyak terdapat di 

Indonesia. 

2. Persebaran Fauna di Dunia 

Daerah persebaran fauna di dunia dapat diklasifikasikan 

menjadi delapan wilayah persebaran, yaitu sebagai berikut. 

a.  Fauna Paleartik 

Daerah persebarannya meliputi wilayah Siberia, Rusia, 

sebagian besar Benua Eropa, daerah sekitar Laut Mediterania 

sampai Afrika bagian utara, Cina, dan Asia bagian timur laut 

termasuk Jepang. 
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b.  Fauna Neartik 

Daerah persebarannya meliputi Amerika Utara sampai 

dengan Meksiko.  

c.  Fauna Neotropik 

Daerah persebarannya meliputi Amerika Selatan, Amerika 

Tengah, Meksiko bagian selatan, dan India bagian barat. Fauna di 

wilayah Neotropik sebagian besar terdiri atas vertebrata 

(bertulang belakang). 

d. Fauna Ethiopia 

Daerah persebarannya meliputi sebagian besar Afrika, 

Jazirah Arab bagian selatan, dan Madagaskar. 

e. Fauna Oriental 

Daerah persebarannya meliputi Asia Selatan dan Asia 

Tenggara termasuk Indonesia 

f. Fauna Australia 

Daerah persebarannya meliputi Papua, Kepulauan Aru, 

Australia, dan Tasmania.  

g. Fauna Selandia Baru (Oceania) 

Daerah persebarannya meliputi Selandia Baru (New 

Zealand) dan pulau-pulau kecil di sekitar Oceania. 

h. Fauna Antartika 

Daerah persebarannya meliputi Benua Antartika dan 

pulau-pulau kecil di sekitarnya.  
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D. Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia 

1. Flora Indonesia 

a. Flora Sumatra-Kalimantan 

Tipe vegetasi yang mendominasi wilayah ini ialah hutan 

hujan tropis, yaitu tipe hutan lebat dengan jenis tumbuhan yang 

sangat heterogen. Pohon-pohonnya tinggi dan sangat rapat, di 

bawahnya ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan yang lebih rendah 

dan tanahnya ditumbuhi perdu dan rumput-rumputan sebagai 

penutup. 

b. Flora Jawa–Bali 

Kondisi iklim kawasan Pulau Jawa sangat bervariasi 

dengan tingkat curah hujan dan kelembapan udara semakin 

berkurang ke arah timur. Adapun wilayah utara Pulau Jawa yang 

memanjang mulai dari Jawa Barat bagian utara, Jawa Tengah, 

sampai Jawa Timur merupakan kawasan hutan musim tropis yang 

meranggas atau menggugurkan daunnya pada musim kemarau. 

c. Flora Kepulauan Wallacea 

Wilayah Kepulauan Wallacea adalah pulau-pulau di 

wilayah Indonesia bagian tengah yang terdiri atas Pulau Sulawesi, 

Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. 

Wilayah-wilayah ini memiliki sifat iklim yang lebih kering dan 

kelembapan udara yang lebih rendah di bandingkan dengan 

wilayah-wilayah Indonesia lainnya. 
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d. Flora Papua (Irian Jaya) 

Kondisi iklim Papua (Irian Jaya) sebagian besar 

merupakan tipe hutan hujan tropis atau Af sehingga jenis vegetasi 

yang menutupi kawasan tersebut adalah hutan hujan tropis. 

Berdasarkan persebarannya, flora di Indonesia dari daerah pantai 

ke pegunungan tinggi diantaranya hutan bakau (mangrove), hutan 

rawa, hutan musim, hutan hujan tropis, sabana (Savana), Steppa 

atau padang rumput, dan hutan pegunungan tinggi,. 

2. Fauna Indonesia 

a. Fauna Indonesia Tipe Asiatis 

Wilayah fauna Indonesia yang bercorak Asiatis terdapat di 

Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatra, Jawa, Bali, dan 

Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah fauna 

Indonesia bagian barat (Tipe Asiatis) dengan wilayah fauna 

Indonesia bagian tengah (Tipe Asia-Australis) dibatasi oleh Garis 

Wallace. 

b. Fauna Indonesia Tipe Asia - Australis 

Wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan 

Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. 

c. Wilayah Fauna Indonesia Tipe Australis 

Wilayah Fauna Indonesia Tipe Australis meliputi Pulau 

Irian Jaya (Papua), Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di 

sekitarnya. Wilayah Fauna Indonesia Timur (Tipe Australis) 



45 
 

dengan Fauna Indonesia Tengah (Tipe Asia-Australis) dibatasi 

oleh Garis Weber. 

 

E. Usaha Pelestarian Flora dan Fauna 

Secara garis besar, perlindungan alam diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu perlindungan alam umum dan perlindungan alam dengan 

tujuan tertentu. 

1. Perlindungan Alam Umum 

Perlindungan alam ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu 

sebagai berikut. 

a. National Park atau Taman Nasional, dimanfaatkan sebagai sarana 

rekreasi atau taman wisata tanpa mengubah ciri-ciri mendasar dari 

ekosistem. Misalnya, Taman Safari di wilayah Cisarua Bogor dan 

Way Kambas di Lampung. 

b. Perlindungan Alam Terbimbing, merupakan perlindungan 

keadaan alam yang dibina oleh para ahli. Misalnya, Kebun Raya 

Bogor. 

c. Perlindungan Alam Ketat, merupakan perlindungan terhadap 

keadaan alam yang dibiarkan tanpa adanya campur tangan 

manusia, kecuali dipandang perlu. Misalnya, perlindungan badak 

bercula satu di Ujung Kulon. 
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2. Perlindungan Alam dengan Tujuan Tertentu 

Perlindungan alam dengan tujuan tertentu adalah suatu 

bentuk perlindungan yang hanya ditujukan pada aspek tertentu saja 

(khusus). Macam-macam perlindungan alam dengan tujuan tertentu 

antara lain sebagai berikut. 

a. Perlindungan Geologi 

b. Perlindungan Alam Botani 

c. Perlindungan Alam Zoologi 

d. Perlindungan Monumen Alam 

e. Perlindungan Alam Antropologi  

f. Perlindungan Hutan 

g. Perlindungan Ikan 

h. Perlindungan Suaka Margasatwa 

i. Perlindungan Pemandangan Alam 

 

2. Antroposfer 

A. Definisi Antroposfer 

Secara etimologi antroposfer terdiri atas dua kata, yaitu antropo 

yang berarti manusia dan sphere yang berarti lapisan. Jadi antroposfer 

dapat diartikan sebagai lapisan kehidupan manusia yang ada di 

permukaan bumi dengan segala aktivitasnya. Antroposfer terkait dengan 

sumber daya manusia yang ada di permukaan bumi. Sumber daya 

manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada 
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di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, 

sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembangunan. 

 

B. Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas 

variabel-variabel tertentu (Mantra, 2003: 23). Komposisi penduduk 

menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan 

pengelompokan peduduk menurut karakteristik karakteristik yang sama. 

1. Komposisi Penduduk Menurut Umur 

Komposisi penduduk berdasarkan umur adalah susunan 

penduduk berdasarkan kriteria umur penduduk. Komposisi penduduk 

berdasarkan usia produktif dan nonproduktif dapat digunakan untuk 

menghitung angka ketergantungan (dependency ratio). Angka 

ketergantungan (dependency ratio) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut. 

DR =   

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat 

digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin (sex 

ratio). Sex ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

Sex Ratio =  x k 
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Piramida penduduk ialah gambaran dari komposisi penduduk 

menurut umur dan jenis kelamin dan dituangkan dalam bentuk grafik. 

Jenis-jenis piramida penduduk dibedakan menjadi 3, yaitu: 

a. Piramida Penduduk Muda (Expansive) 

Suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran yang tinggi dan 

angka kematian yang rendah sehingga daerah ini mengalami 

pertumbuhan penduduk yang cepat. 

b. Piramida Penduduk Stasioner 

Suatu wilayah memiliki angka kelahiran dan angka kematian 

yang sama-sama rendah (seimbang). Contohnya adalah negara-negara 

Eropa Barat. 

c. Piramida Penduduk Tua (Constructive) 

Suatu wilayah memiliki angka kelahiran yang menurun dengan 

cepat dan tingkat kematian yang rendah. Piramida ini juga dicirikan 

dengan jumlah kelompok umur muda lebih sedikit dibanding 

kelompok umur tua. 

Jumlah penduduk dihitung dengan menggunakan metode sensus 

atau cacah jiwa, registrasi penduduk, dan survei penduduk. 

a. Sensus Penduduk 

Sensus penduduk dibedakan menjadi dua macam berdasarkan 

pada status tempat tinggal penduduk yaitu: 
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1. Sensus de facto ialah penghitungan penduduk atau pencacahan jiwa 

yang dikenakan pada setiap orang yang pada waktu diadakan 

pencacahan berada di dalam negara atau daerah yang bersangkutan. 

2. Sensus de yure ialah penghitungan penduduk atau pencacahan jiwa 

yang hanya dikenakan kepada penduduk yang benar-benar berdiam 

atau bertempat tinggal di negara bersangkutan atau di daerah itu 

atau berdasarkan pada tempat tinggal yang tetap. 

b. Registrasi Penduduk 

Registrasi penduduk ialah pencatatan tentang identitas atau 

ciri-ciri, status, dan kondisi penduduk yang dilaksanakan secara terus-

menerus oleh pemerintah mulai tingkat terendah yaitu desa atau 

kelurahan.  

c. Survei Penduduk 

Survei penduduk pada dasarnya sama dengan sensus 

penduduk, hanya pada survei penduduk ini dilakukan pada beberapa 

daerah yang dijadikan sampel/contoh dari perhitungan penduduk 

tersebut. 

 

C. Pertumbuhan Penduduk 

1. Pertumbuhan Penduduk Alami 

Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk 

yang dihitung dari selisih antara kelahiran dan kematian suatu wilayah. 
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2. Pertumbuhan Penduduk Total 

Pertumbuhan penduduk total adalah suatu pertambahan 

penduduk yang tidak hanya merupakan selisih kelahiran dan kematian 

namun juga memperhatikan migrasi penduduk. 

3. Angka Kelahiran 

a. Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR) 

 Angka kelahiran kasar adalah angka yang menunjukkan 

jumlah kelahiran tiap 1.000 penduduk setiap tahun. 

b. Angka Kelahiran Menurut Umur/Age Specific Birth Rate (ASBR) 

 ASBR ialah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran 

setiap 1000 wanita golongan umur tertentu setiap tahun. 

4. Angka Kematian 

a. Angka Kematian Kasar/Crude Death Rate (CDR) 

Angka Kematian Kasar ialah angka yang menunjukkan 

banyaknya kematian setiap 1.000 orang dalam waktu setahun. 

b. Angka Kematian Menurut Umur/Age Specific Death Rate (ASDR) 

Angka kematian menurut umur adalah angka yang 

menunjukkan banyak kematian dari 1000 penduduk usia tertentu 

dalam waktu setahun. 

Menurut para ahli geografi kependudukan, ukuran pertumbuhan 

penduduk dapat dihitung dengan menggunakan formulasi lain, yaitu 

sebagai berikut. 
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1. Pertumbuhan Geometri adalah pertumbuhan penduduk yang sifatnya 

bertahap. 

2. Pertumbuhan Eksponensial adalah pertumbuhan penduduk yang 

bersifat langsung dan terus-menerus. 

 

D. Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk adalah banyaknya jumlah penduduk per 

satuan unit wilayah. Kepadatan penduduk ini menunjukkan jumlah rata-

rata penduduk pada setiap km
2
 dalam suatu wilayah. 

Kepadatan penduduk =   

Pengukuran kepadatan penduduk suatu wilayah dapat dibedakan 

menjadi empat, yaitu sebagai berikut. 

1. Kepadatan penduduk aritmatik ialah kepadatan penduduk per satuan 

luas, dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

Kepadatan penduduk arimatik =  

2. Kepadatan fisiologis ialah jumlah penduduk tiap kilometer persegi 

tanah pertanian. 

Kepadatan penduduk fisiologis =  

3. Kepadatan penduduk agraris adalah jumlah penduduk petani tiap km2 

tanah pertanian. 

Kepadatan penduduk agraris =  
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4. Kepadatan penduduk ekonomi adalah jumlah penduduk pada suatu 

wilayah didasarkan atas kemampuan wilayah yang bersangkutan. 

Kepadatan penduduk suatu wilayah ditentukan oleh beberapa 

faktor yaitu sebagai berikut. 

a. Kepadatan Penduduk Berdasarkan Faktor Fisiologis 

Penduduk biasanya terkonsentrasi pada wilayah yang 

mempunyai hambatan fisiologis yang kecil. 

b. Kepadatan Penduduk Berdasarkan Faktor Biologis 

Faktor ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, dan 

perkawinan yang berbeda-beda tiap wilayah sehingga pertumbuhan 

penduduknya akan berbeda-beda pula. 

c. Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kebudayaan dan Teknologi 

Masyarakat yang sudah modern dan sudah berteknologi 

tinggi mampu menekan angka kelahiran maupun angka kematian. 

 

E. Angkatan Kerja 

Tenaga kerja (man power) ialah besarnya bagian dari penduduk 

yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi (Tan Goang Tiang, 

1965) dalam Mantra (2003:234). Angkatan kerja ialah penduduk yang 

berumur 15 tahun ke atas yang secara aktif melakukan kegiatan 

ekonomis. 
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1. Menghitung Angkatan Kerja 

Jumlah angkatan kerja dipengaruhi oleh jumlah Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan jumlah penduduk usia kerja 

atau struktur umur penduduk. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

adalah angka yang menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap 

penduduk usia kerja (Mantra, 2003: 232). Rumus TPAK adalah 

sebagai berikut. 

TPAK =  

2. Pengangguran 

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak 

bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbagi menjadi 

dua yaitu sebagai berikut. 

a. Pengangguran terbuka ialah orang yang tidak bekerja sama sekali 

atau sedang mencari pekerjaan. 

b. Setengah pengangguran ialah orang yang bekerja hanya beberapa 

jam tiap harinya atau kurang dari 25 jam per minggu. 

 

F. Masalah Kependudukan di Indonesia 

Masalah kependudukan di Indonesia sama dengan masalah-

masalah yang dihadapi negara-negara berkembang lainnya, di antaranya: 

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tinggi 

Program kebijakan kependudukan yang telah diterapkan oleh 

pemerintah Indonesia adalah Program Keluarga Berencana.  
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2. Persebaran Penduduk yang Tidak Merata 

Persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata 

menyebabkan kepadatan penduduk Indonesia tidak seimbang.  

3. Mobilitas Penduduk 

Mobilitas penduduk disebut juga dengan gerakan penduduk 

yaitu suatu gerakan perpindahan penduduk dari tempat satu ke tempat 

yang lain. Mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi 3 yaitu 

sebagai berikut. 

a. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat satu ke tampat 

yang lain dengan tujuan menetap yang dilakukan oleh 

perseorangan, keluarga atau kelompok. 

b.  Mobilitas sirkuler adalah gerakan penduduk sementara. 

c. Mobilitas ulang alik adalah gerakan penduduk dalam waktu 24 jam 

sehingga pada hari yang sama dapat pulang ke tempat tinggalnya. 

4. Rendahnya Kualitas Penduduk 

Tinggi rendahnya kualitas penduduk dapat dilihat dari: 

a. Kualitas Kesehatan 

Tingkat kesehatan penduduk suatu negara dikatakan baik 

apabila angka kematian kasar dan angka kematian bayi rendah serta 

angka harapan hidupnya tinggi. 

b. Kualitas Pendidikan 

Kualitas pendidikan penduduk Indonesia dapat diukur dari 

angka partisipasi sekolah penduduk dan angka putus sekolah. 
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c. Kualitas Pendapatan 

Suatu negara diukur taraf hidupnya melalui pendapatan 

rata-rata perkapita suatu negara. 

 

G. Hasil Belajar Geografi 

Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah 

dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek perubahan itu mengacu kepada 

taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson dan 

Harrow mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (Winkel (1996) 

dalam Purwanto, 2009:45). 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2004:5). Sedangkan menurut Sirait 

(1985:10) menyebutkan pada umumnya hasil belajar yang menyangkut 

pemahaman, aplikasi dan penafsiran akan lebih lama tersimpan dan 

mempunyai nilai transfer yang lebih besar dibanding dengan hasil pada 

tingkat pengetahuan saja. 

Adapun perilaku kejiwaan itu dibagi dalam tiga domain (Purwanto, 

2009:50-53) sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar Kognitif 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam 

kawasan kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi meliputi kegiatan 

sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, penyimpanan dan 

pengolahan dalam otak menjadi informasi hingga pemanggilan kembali 
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informasi ketika diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena 

belajar melibatkan otak berupa kemampuan tertentu oleh otak untuk 

menyelesaikan masalah. 

Hasil belajar kognitif tidak merupakan kemampuan tunggal. 

Kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain 

kognitif meliputi beberapa tingkat atau jenjang. Tingkatan atau jenjang 

tersebut meliputi di antaranya: 

a. Hafalan 

Kemampuan ini merupakan kemampuan memanggil kembali fakta yang 

disimpan dalam otak digunakan untuk merespons suatu masalah. 

b. Pemahaman 

Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk melihat hubungan fakta 

dengan fakta. 

c. Penerapan 

Kemampuan ini merupakan kemampuan kognitif untuk memahami 

aturan, hukum, rumus dan sebagainya dan menggunakan untuk 

memecahkan masalah. 

d. Analisis 

Kemampuan ini merupakan kemampuan memahami sesuatu dengan 

menguraikannya ke dalam unsur-unsur. 

e. Sintesis 

Kemampuan ini merupakan kemampuan memahami dengan 

mengorganisasikan bagian-bagian ke dalam kesatuan. 
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f. Evaluasi 

Kemampuan ini merupakan kemampuan membuat penilaian dan 

mengambil keputusan dari hasil penilaiannya. 

2. Hasil Belajar Afektif 

Krathwohl membagi hasil belajar afektif menjadi lima tingkat 

yaitu: 

a. Penerimaan 

Penerimaan atau menaruh perhatian adalah kesediaan menerima 

rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang 

datang kepadanya. 

b. Partisipasi 

Partisipasi atau merespons adalah kesediaan memberikan respons 

dengan berpartisipasi. 

c. Penilaian 

Penilaian atau penentuan sikap adalah kesediaan untuk menentukan 

pilihan sebuah nilai dari rangsangan tersebut. 

d. Organisasi 

Organisasi adalah kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai yang 

dipilihnya untuk menjadi pedoman yang mantap dalam perilaku. 

e. Internalisasi 

Internalisasi nilai atau karakterisasi adalah menjadikan nilai-nilai yang 

diorganisasikan untuk tidak hanya menjadi pedoman perilaku tetapi 

juga menjadi bagian dari pribadi dalam perilaku sehari-hari. 
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3. Hasil Belajar Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik dari Simpson mengklasifikasikan hasil 

belajar menjadi enam, antara lain: 

a. Persepsi 

Merupakan kemampuan hasil belajar psikomotorik yang paling rendah. 

b. Kesiapan 

Kesiapan adalah kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu 

gerakan. 

c. Gerakan Terbimbing 

Gerakan terbimbing adalah kemampuan melakukan gerakan meniru 

model yang dicontohkan. 

d. Gerakan Terbiasa 

Gerakan terbiasa adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa ada 

model contoh. 

e. Gerakan Kompleks 

Gerakan kompleks adalah kemampuan melakukan serangkaian gerakan 

dengan cara, urutan dan irama yang tepat. 

f. Kreativitas 

Kreativitas adalah kemampuan menciptakan gerakan-gerakan baru yang 

tidak ada sebelumnya atau mengombinasikan gerakan-gerakan yang ada 

menjadi kombinasi gerakan baru yang orisinal. 
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Faktor - faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar dapat 

dibuat skema (Munadi, 2008:35) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar geografi yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

yaitu faktor eksternal terutama sarana dan fasilitas yang ada. Sarana dan 

fasilitas yang dimaksud yaitu tersedianya jaringan internet di sekolah yang 

dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Ketersediaan 

jaringan internet yang memadai di sekolah akan mempermudah siswa dalam 
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menunjang proses pembelajaran serta tercapainya hasil belajar geografi yang 

maksimal. 

Tidak semua konsep-konsep dalam geografi bisa dijelaskan secara 

lisan dan verbal, tapi perlu dijelaskan secara konkret, sehingga siswa tidak 

menangkap konsep itu secara abstrak. Maka dari itu, perlu adanya 

peningkatan mutu pendidikan melalui pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran 

secara optimal. 

Proses belajar dapat membawa perubahan pada diri siswa yang semula 

tidak tahu menjadi tahu dari permasalahan yang bersifat umum menjadi 

permasalahan yang bersifat khusus. Maka di dalam belajar terdapat informasi 

(pengetahuan) yang harus diberikan kepada peserta didik. Untuk memperoleh 

informasi harus dicari dari sumber informasi.  

Salah satu sumber informasi adalah dengan pemanfaatan sumber 

belajar berbasis teknologi dan informasi seperti internet. Semua aspek 

kehidupan baik yang berdampak positif maupun negatif dapat diakses dan 

diperoleh dari teknologi internet. Oleh karena itu dalam pemanfaatan internet 

kita harus memiliki filter keimanan serta moralitas yang baik untuk 

menyeleksi informasi yang akan kita peroleh. 

Melalui sumber belajar internet, proses pembelajaran akan menjadi 

lebih aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Motivasi serta minat belajar 

siswa dapat meningkat serta tujuan pembelajaran akan tercapai dengan 

diperoleh hasil belajar siswa yang maksimal. 
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Hasil belajar geografi yang harus dicapai oleh siswa adalah perubahan 

pemahaman dan penafsiran akan materi pelajaran geografi yang telah 

diajarkan di sekolah. Materi pelajaran yang diajarkan pada proses 

pembelajaran dalam penelitian ini yaitu pokok bahasan biosfer dan 

antroposfer. Pokok bahasan ini harus dikuasai oleh siswa agar tujuan dari 

pembelajaran itu dapat tercapai sehingga hasil belajar geografi lebih 

maksimal. 

Materi pelajaran geografi yang diajarkan tersebut dapat diakses 

melalui internet sehingga segala informasi dan referensi yang diperoleh dari 

internet dapat memberikan kemudahan dalam pemahaman konsep materi 

pelajaran geografi. Siswa lebih kreatif dan berinovatif dengan pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar geografi dalam menunjang proses 

pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, ketertarikan siswa terhadap mata 

pelajaran geografi lebih meningkat serta proses pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan dan menarik. 

Berdasarkan uraian di atas, hasil belajar geografi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah nilai geografi semester gasal tahun ajaran 

2010/2011 siswa kelas XI Ilmu Sosial SMA Negeri di Kota Semarang. Hasil 

belajar geografi ini merupakan perubahan sikap dan tingkah laku pada diri 

siswa yang mencakup tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang diperoleh setelah melakukan proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran tersebut bertujuan agar pemahaman siswa akan materi pelajaran 

geografi yang diajarkan dapat tercapai. 
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H. HIPOTESIS 

Berdasarkan landasan teori yang disebut di atas maka peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

“Ada hubungan yang positif antara tingkat pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan hasil 

belajar geografi”. 

 

I. DIAGRAM ALIR PENELITIAN 

Sumber belajar mampu mengembangkan konsep generalisasi dari 

bahan yang abstrak dapat menjadi hal yang jelas dan nyata. Proses belajar 

dengan memanfaatkan sumber belajar itu dapat membawa perubahan pada 

diri siswa yang semula tidak tahu menjadi tahu dari permasalahan yang 

bersifat umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus. Maka didalam 

belajar terdapat informasi (pengetahuan) yang harus diberikan kepada peserta 

didik. Untuk memperoleh informasi harus dicari dari sumber informasi yaitu 

dengan memanfaatkan internet.  

Internet merupakan perpaduan antara teknologi informasi dan 

teknologi komunikasi, memiliki fungsi yang sangat cocok sebagai sarana 

untuk memperoleh referensi atau informasi mengenai materi pelajaran 

geografi yang dapat dimanfaatkan secara ideal, tanpa terhalang oleh faktor 

jarak dan waktu.  

Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi dapat dijadikan sebagai alat untuk memotivasi 
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siswa dalam kegiatan belajar di sekolah. Mengingat sumber belajar dalam 

proses pembelajaran adalah sebagai penyaji stimulus (informasi, sikap, dan 

lain-lain), juga untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi 

mengenai materi pelajaran geografi. 

Internet sebagai sumber belajar diharapkan akan menjadi bagian dari 

suatu proses pembelajaran di sekolah. Internet dapat dimanfaatkan secara 

optimal dalam kegiatan pembelajaran terutama penyelesaian tugas-tugas yang 

diberikan guru serta dapat memberikan pengetahuan yang dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat digambarkan pola pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Diagram Alir Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 

2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI 

Ilmu Sosial pada SMA Negeri di Kota Semarang dengan jumlah sebanyak 

1728 siswa. Rincian daftar jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial dapat dilihat 

dalam tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Daftar Nama Sekolah dan Jumlah Siswa Kelas XI Ilmu 

Sosial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Data Penelitian Tahun 2010 

 

 

No. Nama Sekolah Jumlah Siswa Kelas XI IS 

1. SMA Negeri 1 79 

2. SMA Negeri 2 126 

3. SMA Negeri 3  53 

4. SMA Negeri 4  105 

5. SMA Negeri 5  44 

6. SMA Negeri 6  116 

7. SMA Negeri 7 192 

8. SMA Negeri 8 136 

9. SMA Negeri 9  115 

10. SMA Negeri 10  108 

11. SMA Negeri 11  85 

12. SMA Negeri 12  112 

13. SMA Negeri 13  87 

14. SMA Negeri 14  127 

15. SMA Negeri 15  100 

16. SMA Negeri 16  143 

Jumlah 1728 

64 
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2. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara 

representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil 

yang diamati (Iskandar, 2008:69). Sedangkan menurut Arikunto 

(2006:131) menyebutkan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

proportional random sampling, dimana dalam proportional random 

sampling semua individu dalam populasi diberikan kesempatan yang sama 

untuk dipilih menjadi responden secara acak. Pengambilan sampel dari 

setiap sekolah ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya 

siswa dari masing-masing sekolah. Dalam penelitian ini, pengambilan 

sampel pada siswa kelas XI setiap SMA Negeri di Kota Semarang diambil 

masing-masing sebesar 10% dari jumlah populasi masing-masing sekolah. 

Pemilihan sampel siswa dilakukan dengan teknik random 

sampling, karena diasumsikan populasi bersifat homogen. Asumsi ini 

didasarkan pada ciri-ciri yang relatif sama yang dimiliki oleh populasi, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama. 

b. Siswa yang menjadi objek penelitian duduk pada kelas yang sama. 

c. Siswa mendapat waktu pelajaran yang sama. 

Secara rinci sampel siswa kelas XI Ilmu Sosial pada setiap SMA 

Negeri di Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. Daftar Distribusi Sampel Siswa Kelas XI Ilmu Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Data Penelitian Tahun 2010 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian, yang ditatap 

(dijinggleng-jawa) dalam suatu kegiatan penelitian (points to be noticed) 

yang menunjukkan variasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

(Arikunto, 2006:10). 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam variabel yaitu 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yaitu sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi (X), dengan sub variabel sebagai berikut: 

a. Frekuensi penggunaan internet 

b. Cara memanfaatkan internet 

No. Nama Sekolah 
Jumlah Siswa Kelas XI IS 

Jumlah Sampel 10 % 

1. SMA Negeri 1 79 8 

2. SMA Negeri 2 126 13 

3. SMA Negeri 3  53 5 

4. SMA Negeri 4  105 11 

5. SMA Negeri 5  44 4 

6. SMA Negeri 6  116 12 

7. SMA Negeri 7 192 19 

8. SMA Negeri 8 136 14 

9. SMA Negeri 9  115 12 

10. SMA Negeri 10  108 11 

11. SMA Negeri 11  85 9 

12. SMA Negeri 12  112 11 

13. SMA Negeri 13  87 9 

14. SMA Negeri 14  127 13 

15. SMA Negeri 15  100 10 

16. SMA Negeri 16  143 14 

Jumlah 1728 175 
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c. Jenis informasi yang diakses di internet 

d. Internet sebagai sumber belajar berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi 

2. Hasil belajar geografi (Y), dalam penelitian ini hasil belajar yang 

dimaksud adalah nilai semester 1 siswa kelas XI Ilmu Sosial. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Angket/Kuesioner 

       Angket adalah seperangkat pertanyaan yang disusun secara 

logis, sistematis tentang konsep yang menerangkan tentang variabel-

variabel yang diteliti (Iskandar, 2008:77).  

Angket ditujukan kepada siswa kelas XI Ilmu Sosial SMA 

Negeri di Kota Semarang. Angket yang digunakan untuk memperoleh 

data dalam penelitian ini adalah jenis angket tertutup, karena jawaban 

angket ini pendek dan terbatas. Alasan peneliti menggunakan angket 

tertutup adalah memudahkan responden untuk mengisi angket dan 

jawaban yang diisi mempunyai patokan nilai yang jelas. Melalui angket 

ini peneliti berusaha mengungkap tingkat pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam 

proses pembelajaran pada SMA Negeri di Kota Semarang. 
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2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 

2006:231). 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data 

mengenai responden yaitu jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial, gambar 

atau foto dalam proses pembelajaran serta nilai semester 1 siswa kelas 

XI Ilmu Sosial tahun 2010/2011 yang dijadikan sampel dalam 

penelitian. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data dalam 

penelitian ini yaitu angket atau kuesioner. Angket yang digunakan adalah 

angket pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Sebelum instrumen angket dikenakan pada sampel, terlebih dahulu 

diuji cobakan di luar sampel. Setelah data diperoleh dari angket uji coba 

selanjutnya dianalisis untuk mengetahui validitas dan reabilitas angket. 
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a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2006:168). Uji 

validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2005:45). 

Untuk menguji coba validitas digunakan korelasi product 

moment. Adapun korelasi product moment dapat dilihat pada rumus di 

bawah ini. 

 

Keterangan : 

 =  Besarnya Koefisien Korelasi 

N    =  Jumlah Subyek Uji Coba 

X =  Skor Butir 

Y =  Skor Total (Arikunto, 2006:170) 

Selanjutnya hasil rhitung dimasukkan/dikonsultasikan dengan rtabel 

dengan taraf signifikasi 5%. Jika didapatkan harga rhitung > rtabel, maka 

butir instrumen dapat dikatakan valid, akan tetapi sebelumnya jika 

harga rhitung < rtabel maka dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak 

valid. Dalam uji validitas angket dalam penelitian ini diperoleh rhitung 

sebesar 0,432. Kemudian rhitung dikonsultasikan dengan rtabel dengan 



70 
 

taraf signifikasi 5% maka diperoleh rtabel = 0,361. Oleh karena rhitung > 

rtabel, maka angket tersebut valid, Dengan demikian, angket yang 

digunakan dalam penelitian ini termasuk valid. Untuk lebih jelasnya, 

hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 6. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik (Arikunto, 2006:178). Reliabilitas sebenarnya adalah alat 

untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2003:41). 

Untuk menguji coba angket digunakan rumus alpha sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

r11 =  reliabilitas instrumen 

k  =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 =  jumlah varians butir 

 =  varians total (Arikunto, 2006:196) 

Selanjutnya hasil rhitung dimasukkan/dikonsultasikan dengan rtabel 

dengan taraf signifikasi 5%. Jika didapatkan harga rhitung > rtabel, maka 

butir instrumen dapat dikatakan reliabel, akan tetapi sebelumnya jika 
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harga rhitung < rtabel maka dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak 

reliabel. Dalam uji reliabilitas angket dalam penelitian ini diperoleh 

rhitung sebesar 0,818. Kemudian rhitung dikonsultasikan dengan rtabel 

dengan taraf signifikasi 5%  maka diperoleh rtabel = 0.361. Oleh karena 

rhitung > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel. 

Dengan demikian, angket yang digunakan dalam penelitian ini 

termasuk reliabel. Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 7. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Teknik Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis deskriptif persentase ini digunakan untuk mengkaji 

variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik 

analisis ini yaitu: 

a. Data dari angket yang didapat berupa data kualitatif. Agar data 

tersebut dapat dianalisis maka haruslah diubah menjadi data 

kuantitatif (Ali, 1984:184). 
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1. Menguantitatifkan jawaban item pertanyaan dengan memberikan 

tingkat-tingkat skor untuk masing-masing jawaban sebagai 

berikut: 

Jawaban tinggi diberi bobot 3 

Jawaban sedang diberi bobot 2 

Jawaban rendah diberi bobot 1 

2. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap 

responden 

3. Memasukkan skor ke dalam rumus 

 

Keterangan : 

n =  Jumlah skor jawaban 

N =  Jumlah skor ideal 

% =  Tingkat keberhasilan yang dicapai (Ali, 1984:184) 

Kriteria interval didapat dari perhitungan sebagai berikut : 

Presentase maksimal  =   = 100% 

Presentase minimal   =    = 33,33% 

Rentang =  100% - 33,33% = 66,67% 

Panjang kelas interval =  66,67% : 3 = 22,22% 

Sehingga kriteria intervalnya dapat dibuat dalam tabel 3.3 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.3. Kriteria Pemanfaatan Internet sebagai Sumber 

Belajar Berbasis TIK 

No Interval ( % ) Kriteria 

1 77,77 ≤ 100 Tinggi 

2 55,55 ≤ 77,77 Sedang 

3 33,33 ≤ 55,55 Rendah 

 

2. Analisis Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

distribusi atau sebaran data normal atau tidak. Syarat untuk 

menggunakan analisis data dengan statistik parametrik adalah data 

tersebut harus normal. Uji normalitas dalam penelitian menggunakan 

uji Chi Kuadrat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 Keterangan: 

 X
2
  = Chi Kuadrat 

 Oi  = Frekuensi Hasil Pengamatan, kategori ke-i 

 Ei  = Frekuensi Harapan dari kategori ke-i 

 k = Banyak Kelas/Kategori 

Apabila harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari Chi Kuadrat 

tabel dengan dk dan pada taraf kesalahan 5%, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 
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3. Analisis Korelasi 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dalam rangka 

menentukan kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

dengan hasil belajar geografi siswa SMA Negeri di Kota Semarang.  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah korelasi 

product moment. Adapun rumus korelasi Product Moment adalah: 

 

Keterangan : 

 =  Besarnya Koefisien Korelasi 

N    =  Jumlah Subyek Uji Coba 

X =  Skor Butir 

Y =  Skor Total (Arikunto, 2006:274) 

Untuk memberikan besarnya tingkat hubungan antara kedua 

variabel, maka dapat digunakan tabel interpretasi nilai r pada tabel 3.4 

di bawah ini. 

Tabel 3.4. Tabel Interpretasi Nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 Tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Cukup 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Agak Rendah 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 
Sangat Rendah (Tak 

Berkorelasi) 

Sumber: Arikunto (2006:276) 
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Harga koefisien korelasi tersebut di uji signifikannya dengan 

membandingkan rhitung dengan rtabel. Jika hasil perhitungan nilai rhitung > 

rtabel, maka hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan yang positif antara 

tingkat pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi dengan hasil belajar geografi” diterima. 

Sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka hipotesis ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Kota Semarang merupakan ibu kota Propinsi Jawa Tengah. Secara 

astronomis Kota Semarang terletak antara 6
0
 50’ - 7

0
 10’ LS dan 109

0
 35’ -  

110
0
 50’ BT. Secara administrasi Kota Semarang dibatasi oleh beberapa 

kabupaten di antaranya sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Kendal, 

sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Demak, sebelah selatan dibatasi oleh 

Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa. 

Keadaan geomorfologi dan geologi Kota Semarang secara garis 

besar dapat dibedakan menjadi dua sub unit yaitu daerah perbukitan di bagian 

selatan dan dataran aluvial pantai di sebelah selatan dan dataran pantai di 

bagian utara. Penelitian ini peneliti mengambil semua SMA Negeri yang ada 

di Kota Semarang yaitu 16 SMA Negeri dengan alasan penelitian ini 

merupakan penelitian populasi. Untuk lebih jelas mengetahui lokasi 

penelitian, di bawah ini terdapat peta lokasi SMA Negeri di Kota Semarang. 
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1. Kondisi Sekolah 
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Di Kota semarang terdapat 16 SMA Negeri. Untuk mengetahui 

deskripsi setiap SMA Negeri di Kota Semarang dapat dilihat lebih jelas 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. SMA Negeri 1 Semarang 

SMA Negeri 1 Semarang merupakan Rintisan Sekolah 

Berstandar Internasional (RSBI) yang terletak di Jl. Menteri Supeno 

No. 1 Semarang - Jawa Tengah Telp : 024 831 0447 / 831 1530 Fax. 

841 4851. SMA Negeri 1 Semarang didirikan pada tahun 1949. 

Jumlah lokal 39 kelas dengan rincian sebagai berikut: 

a. Kelas X sebanyak 14 kelas terdiri dari 12 kelas regular, 1 kelas 

olimpiade dan 1 kelas akselerasi.   

b. Kelas XI sebanyak 13 kelas terdiri dari 9 kelas program jurusan 

Ilmu Alam, 3 kelas program jurusan Ilmu Sosial dan 1 kelas 

akselerasi. 

c. Kelas XII sebanyak 12 kelas yang terdiri dari 9 kelas program 

jurusan Ilmu Alam dan 3 kelas program jurusan Ilmu Sosial. 

SMA Negeri 1 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 109 guru dengan jumlah guru geografi sebanyak 3 orang. 

Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII berjumlah 1212 siswa dan 

untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 79 siswa. Untuk 

mengembangkan dan memajukan dalam proses pembelajaran siswa, 

SMA Negeri  1 Semarang menyiapkan semua fasilitas yang dapat 



79 
 

mendukung dalam peningkatan prestasi siswa baik dalam akademik 

maupun non akademik. 

SMA Negeri 1 Semarang sudah mempunyai jaringan 

internet yang memadai untuk digunakan sebagai penunjang dalam 

proses pembelajaran. Di setiap ruang kelas terdapat satu set 

komputer dengan koneksi internet, LCD Proyektor, dan AC. Selain 

itu juga terdapat laboratorium yang terdiri dari laboratorium fisika, 

biologi, kimia, bahasa dan komputer. Di SMA Negeri 1 Semarang 

terdapat ruang TIRRC dan multimedia serta perpustakaan yang 

dilengkapi dengan komputer dan fasilitas perpustakaan online. 

2. SMA Negeri 2 Semarang 

SMA Negeri 2 Semarang merupakan Rintisan Sekolah 

Berstandar Internasional (RSBI) yang terletak di Jalan Sendangguwo 

Baru No. 1 Semarang 50191. SMA Negeri 2 Semarang mempunyai 

36 kelas yang terdiri dari kelas X berjumlah 12 kelas, kelas XI Ilmu 

Alam berjumlah 8, kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 4, kelas XII Ilmu 

Alam berjumlah 8 dan kelas XII Ilmu Sosial berjumlah 4. 

SMA Negeri 2 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 87 guru. SMA Negeri 2 Semarang mempunyai guru 

geografi sebanyak 3 orang. Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII 

berjumlah 1239 siswa dan untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial 

berjumlah 126 siswa. 

http://id.wikipedia.org/wiki/AC
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
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SMA Negeri  2 Semarang menyiapkan semua fasilitas yang 

dapat mendukung dalam peningkatan prestasi siswa baik dalam 

akademik maupun non akademik antara lain ruang kelas yang sudah 

terpasang LCD dan komputer di setiap kelas. Laboratorium yang 

terdiri dari laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, IPS, ruang 

komputer dan ruang multimedia yang sudah terpasang satu unit 

komputer dan LCD. SMA Negeri  2 Semarang sudah mempunyai 

jaringan internet yang memadai untuk digunakan sebagai penunjang 

dalam proses pembelajaran. 

3. SMA Negeri 3 Semarang 

SMA Negeri 3 Semarang merupakan Sekolah Berstandar 

Internasional (SBI) yang terletak di Jalan Pemuda No. 149 

Semarang. SMA Negeri 3 Semarang mempunyai 42 kelas yang 

terdiri dari: 

a. Kelas X sebanyak 14 kelas terdiri dari 12 kelas regular, 1 kelas 

olimpiade dan 1 kelas akselerasi. 

b. Kelas XI sebanyak 15 kelas terdiri dari 11 kelas program jurusan 

Ilmu Alam, 2 kelas program jurusan Ilmu Sosial, 1 kelas 

olimpiade dan 1 kelas akselerasi. 

c. Kelas XII sebanyak 13 kelas yang terdiri dari 11 kelas program 

jurusan Ilmu Alam dan 2 kelas program jurusan Ilmu Sosial. 

SMA Negeri 3 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 102 guru. SMA Negeri 3 Semarang mempunyai guru 
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geografi sebanyak 2 orang. Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII 

berjumlah 1524 siswa dan untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial 

berjumlah 53 siswa.  

SMA Negeri 3 Semarang menggunakan sistem moving 

class. Ruangan kelas sudah dibagi-bagi sendiri sesuai dengan mata 

pelajaran. Satu mata pelajaran memiliki 1 atau 2 ruang kelas. Untuk 

mengembangkan dan memajukan dalam proses pembelajaran siswa, 

SMA Negeri  3 Semarang menyiapkan semua fasilitas yang dapat 

mendukung dalam peningkatan prestasi siswa baik dalam akademik 

maupun non akademik antara lain ruang kelas terdapat satu set 

komputer dengan koneksi internet dan LCD Proyektor.  

Selain itu juga terdapat laboratorium yang terdiri dari 

laboratorium fisika, biologi, kimia, dan bahasa. Di SMA Negeri 3 

Semarang terdapat ruang komputer dan multimedia serta 

perpustakaan yang dilengkapi dengan komputer dan fasilitas 

perpustakaan online. SMA Negeri  3 Semarang sudah mempunyai 

jaringan internet yang memadai untuk digunakan sebagai penunjang 

dalam proses pembelajaran. 

4. SMA Negeri 4 Semarang 

SMA Negeri 4 Semarang merupakan Rintisan Sekolah 

Berstandar Internasional (RSBI) yang terletak di Jalan Karangrejo 

Raya No. 12A Banyumanik. SMA Negeri 4 Semarang mempunyai 

33 kelas yang terdiri dari kelas X berjumlah 11 kelas, kelas XI Ilmu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
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Alam berjumlah 8, kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 3, kelas XII Ilmu 

Alam berjumlah 8 dan kelas XII Ilmu Sosial berjumlah 3. SMA 

Negeri 4  Semarang mempunyai tenaga pengajar sebanyak 73 guru. 

dengan jumlah guru geografi sebanyak 2 orang. Jumlah siswa dari 

kelas X, XI dan XII berjumlah 1101 siswa dan untuk jumlah siswa 

kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 105 siswa.  

SMA Negeri  4 Semarang menyiapkan semua fasilitas yang 

berguna untuk mengembangkan dan memajukan proses 

pembelajaran siswa antara lain ruang kelas yang sudah terpasang 

komputer dan LCD. SMA Negeri  4 Semarang sudah mempunyai 

jaringan internet yang memadai untuk digunakan sebagai penunjang 

dalam proses pembelajaran. Selain itu, SMA Negeri 4 Semarang 

mempunyai ruang multimedia dan ruang komputer. Fasilitas 

penunjang proses pembelajaran lainnya yaitu laboratorium yang 

terdiri dari laboratorium fisika, biologi, kimia, dan bahasa.  

5. SMA Negeri 5 Semarang 

SMA Negeri 5 Semarang merupakan Rintisan Sekolah 

Berstandar Internasional (RSBI) yang terletak di Jalan Pemuda No. 

143 Semarang. SMA Negeri 5 Semarang mempunyai 32 kelas yang 

terdiri dari kelas X berjumlah 11 kelas, kelas XI Ilmu Alam 

berjumlah 8, kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 2, kelas XII Ilmu Alam 

berjumlah 9 dan kelas XII Ilmu Sosial berjumlah 2. 
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SMA Negeri 5 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 74 guru. SMA Negeri 5 Semarang mempunyai guru 

geografi sebanyak 3 orang. Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII 

berjumlah 1071 siswa dan untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial 

berjumlah 44 siswa.  

Untuk mengembangkan dan memajukan dalam proses 

pembelajaran siswa, SMA Negeri  5 Semarang menyiapkan semua 

fasilitas antara lain ruang kelas yang sudah terpasang LCD. SMA 

Negeri  5 Semarang sudah mempunyai jaringan internet yang 

memadai untuk digunakan sebagai penunjang dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, SMA Negeri 5 Semarang mempunyai 

fasilitas penunjang proses pembelajaran yaitu ruang multimedia, 

ruang komputer dan laboratorium yang terdiri dari laboratorium 

fisika, biologi, kimia, dan bahasa.  

6. SMA Negeri 6 Semarang 

SMA Negeri 6 Semarang merupakan Rintisan Sekolah 

Berstandar Internasional (RSBI) yang terletak di Jalan Ronggolawe 

Barat Semarang. SMA Negeri 6 Semarang mempunyai 31 kelas 

yang terdiri dari kelas X berjumlah 11 kelas, kelas XI Ilmu Alam 

berjumlah 8, kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 2, kelas XII Ilmu Alam 

berjumlah 8 dan kelas XII Ilmu Sosial berjumlah 2. 

SMA Negeri 6 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 72 guru. SMA Negeri 6 Semarang mempunyai guru 
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geografi sebanyak 2 orang. Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII 

berjumlah 1179 siswa dan untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial 

berjumlah 116 siswa.  

SMA Negeri  6 Semarang menyiapkan semua fasilitas yang 

dapat mendukung dalam peningkatan prestasi siswa baik dalam 

akademik maupun non akademik antara lain ruang kelas yang sudah 

terpasang LCD. SMA Negeri  6 Semarang sudah mempunyai 

jaringan internet yang memadai untuk digunakan sebagai penunjang 

dalam proses pembelajaran. Selain itu, SMA Negeri 6 Semarang 

mempunyai fasilitas penunjang proses pembelajaran yaitu 3 ruang 

multimedia, 2 ruang komputer dan laboratorium yang terdiri dari 

laboratorium IPS, fisika, biologi, kimia, dan bahasa sistem 

multimedia serta laboratorium seni budaya. 

7. SMA Negeri 7 Semarang 

SMA Negeri 7 Semarang merupakan Sekolah Kategori 

Mandiri (SKM) yang terletak di Jalan Untung Suropati Semarang. 

SMA Negeri 7 Semarang mempunyai 27 kelas yang terdiri dari kelas 

X berjumlah 9 kelas, kelas XI Ilmu Alam berjumlah 3, kelas XI 

Bahasa berjumlah 1 kelas, kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 5, kelas 

XII Ilmu Alam berjumlah 3, kelas XII Bahasa berjumlah 1 kelas, dan 

kelas XII Ilmu Sosial berjumlah 5. 

SMA Negeri 7 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 72 guru. SMA Negeri 7 Semarang mempunyai guru 
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geografi sebanyak 3 orang. Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII 

berjumlah 1071 siswa dan untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial 

berjumlah 192 siswa.  

SMA Negeri  7 Semarang menyiapkan semua fasilitas 

penunjang proses pembelajaran dalam mengembangkan dan 

memajukan proses pembelajaran siswa antara lain ruang kelas, ruang 

multimedia, ruang komputer dan laboratorium yang terdiri dari 

laboratorium fisika, biologi, kimia, dan bahasa. Ruang kelas belum 

terpasang LCD dan komputer. SMA Negeri  7 Semarang sudah 

mempunyai jaringan internet yang terpasang di lokal area tertentu 

saja seperti ruang guru, ruang internet dan ruang komputer. 

8. SMA Negeri 8 Semarang 

SMA Negeri 8 Semarang merupakan Sekolah Kategori 

Mandiri (SKM) yang terletak di Jalan Tugu Semarang 50185 Telp. 

(024) 8664553 Fax. (024) 8661798. SMA Negeri 8 Semarang 

mempunyai 27 kelas yang terdiri dari kelas X berjumlah 9 kelas, 

kelas XI Ilmu Alam berjumlah 4, kelas XI Bahasa berjumlah 1 kelas, 

kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 4, kelas XII Ilmu Alam berjumlah 4, 

kelas XII Bahasa berjumlah 1 kelas, dan kelas XII Ilmu Sosial 

berjumlah 4. 

SMA Negeri 8 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 71 guru. SMA Negeri 8 Semarang mempunyai guru 

geografi sebanyak 2 orang. Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII 
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berjumlah 948 siswa dan untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial 

berjumlah 136 siswa. 

Untuk mengembangkan dan memajukan dalam proses 

pembelajaran siswa, SMA Negeri  8 Semarang menyiapkan semua 

fasilitas penunjang proses pembelajaran antara lain ruang kelas yang 

sudah terpasang LCD, ruang multimedia, ruang komputer, 

perpustakaan dan laboratorium yang terdiri dari laboratorium fisika, 

biologi, kimia, dan bahasa. SMA Negeri  8 Semarang sudah 

mempunyai jaringan internet yang terpasang di lokal area tertentu 

saja seperti ruang internet dan ruang komputer. 

9. SMA Negeri 9 Semarang 

SMA Negeri 9 Semarang merupakan Sekolah Kategori 

Mandiri (SKM) yang terletak di Jalan Cemara Raya Banyumanik 

Semarang 50267 Telp. (024) 7472812. SMA Negeri 9 Semarang 

mempunyai 27 kelas yang terdiri dari kelas X berjumlah 9 kelas, 

kelas XI Ilmu Alam berjumlah 6, kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 3, 

kelas XII Ilmu Alam berjumlah 6 dan kelas XII Ilmu Sosial 

berjumlah 3. 

SMA Negeri 9 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 67 guru. SMA Negeri 9 Semarang mempunyai guru 

geografi sebanyak 2 orang. Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII 

berjumlah 879 siswa dan untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial 

berjumlah 115 siswa.  
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SMA Negeri  9 Semarang menyiapkan semua fasilitas 

penunjang proses pembelajaran antara lain ruang kelas, ruang 

multimedia, ruang komputer, perpustakaan dan laboratorium yang 

terdiri dari laboratorium fisika, biologi, kimia, dan bahasa. LCD dan 

komputer belum terpasang di setiap kelas. SMA Negeri  9 Semarang 

sudah mempunyai jaringan internet yang terpasang di lokal area 

tertentu saja seperti ruang internet dan ruang komputer. 

10. SMA Negeri 10 Semarang 

SMA Negeri 10 Semarang merupakan Sekolah Kategori 

Mandiri (SKM) yang terletak di Jl. Kapas Utara Raya Genuk Indah 

Semarang (024) 70781311 - 6594078 Fax (024) 6594078. SMA 

Negeri 10 Semarang mempunyai 18 kelas yang terdiri dari kelas X 

berjumlah 6 kelas, kelas XI Ilmu Alam berjumlah 2, kelas XI Bahasa 

berjumlah 1, kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 3, kelas XII Ilmu Alam 

berjumlah 2, kelas XII Bahasa berjumlah 1 dan kelas XII Ilmu Sosial 

berjumlah 3. 

SMA Negeri 10 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 58 guru. SMA Negeri 10 Semarang mempunyai guru 

geografi sebanyak 3 orang. Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII 

berjumlah 669 siswa dan untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial 

berjumlah 108 siswa.  

SMA Negeri 10 Semarang memiliki ruang belajar sebanyak 

18 kelas yang terletak pada satu unit gedung. Satu gedung 
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diantaranya berlantai 2. Pada saat ini sudah terbangun fasilitas baru 

seperti sarana laboratorium multimedia dan laboratorium fisika, 

biologi, kimia, dan bahasa. Masing-masing kelas akan  dilengkapi  

dengan LCD sehingga sangat menunjang proses belajar mengajar 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi secara akademik. 

SMA Negeri  10 Semarang sudah mempunyai jaringan internet yang 

memadai untuk digunakan sebagai penunjang dalam proses 

pembelajaran. 

11. SMA Negeri 11 Semarang 

SMA Negeri 11 Semarang merupakan Sekolah Kategori 

Mandiri (SKM) yang terletak di Jalan Lamper Tengah Telp (024) 

8413670 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan. 

SMA Negeri 11 Semarang mempunyai 26 kelas yang terdiri dari 

kelas X berjumlah 8 kelas, kelas XI Ilmu Alam berjumlah 5, kelas 

XI Bahasa berjumlah 1, kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 3, kelas XII 

Ilmu Alam berjumlah 5, kelas XII Bahasa berjumlah 1 dan kelas XII 

Ilmu Sosial berjumlah 3. 

SMA Negeri 11 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 69 guru. SMA Negeri 11 Semarang mempunyai guru 

geografi sebanyak 3 orang. Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII 

berjumlah 936 siswa dan untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial 

berjumlah 85 siswa. 
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Untuk mengembangkan dan memajukan dalam proses 

pembelajaran siswa, SMA Negeri  11 Semarang menyiapkan semua 

fasilitas penunjang proses pembelajaran antara lain ruang kelas, 

ruang multimedia, ruang komputer dan laboratorium yang terdiri dari 

laboratorium fisika, biologi, kimia, dan bahasa. Ruang kelas belum 

terpasang LCD dan komputer. SMA Negeri  11 Semarang sudah 

mempunyai jaringan internet yang terpasang di lokal area tertentu 

saja seperti ruang internet dan ruang komputer. 

12. SMA Negeri 12 Semarang 

SMA Negeri 12 Semarang merupakan Sekolah Kategori 

Mandiri (SKM) yang terletak di Jalan Raya Gunungpati Semarang 

Telepon (024) 6932224 Fax 693 2260. SMA Negeri 12 Semarang 

mempunyai 21 kelas yang terdiri dari kelas X berjumlah 7 kelas, 

kelas XI Ilmu Alam berjumlah 3, kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 3, 

kelas XI Bahasa berjumlah 1, kelas XII Ilmu Alam berjumlah 6, 

kelas XII Ilmu Sosial berjumlah 3 dan kelas XII Bahasa berjumlah 1. 

SMA Negeri 12 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 60 guru. SMA Negeri 12 Semarang mempunyai guru 

geografi sebanyak 2 orang. Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII 

berjumlah 828 siswa dan untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial 

berjumlah 112 siswa. 

Untuk mengembangkan dan memajukan dalam proses 

pembelajaran siswa, SMA Negeri  12 Semarang menyiapkan semua 
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fasilitas penunjang proses pembelajaran antara lain ruang kelas, 

ruang multimedia, ruang komputer, perpustakaan dan laboratorium 

yang terdiri dari laboratorium fisika, biologi, kimia, dan bahasa. 

LCD dan komputer belum terpasang di setiap kelas. SMA Negeri  12 

Semarang sudah mempunyai jaringan internet yang terpasang di 

lokal area tertentu saja seperti ruang internet dan ruang komputer. 

13. SMA Negeri 13 Semarang 

SMA Negeri 13 Semarang merupakan Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional (RSBI) yang terletak di Jl. Rowosemanding, 

Mijen Kota Semarang. SMA Negeri 13 Semarang mempunyai 20 

kelas yang terdiri dari kelas X berjumlah 7 kelas, kelas XI Ilmu 

Alam berjumlah 3, kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 3, kelas XI 

Bahasa berjumlah 1, kelas XII Ilmu Alam berjumlah 3, kelas XII 

Ilmu Sosial berjumlah 3, dan kelas XII Bahasa berjumlah 1. 

SMA Negeri 13 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 52 guru. SMA Negeri 13 Semarang mempunyai guru 

geografi sebanyak 2 orang. Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII 

berjumlah 606 siswa dan untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial 

berjumlah 87 siswa. 

SMA Negeri  13 Semarang menyiapkan semua fasilitas 

untuk mengembangkan dan memajukan dalam proses pembelajaran 

siswa, antara lain ruang kelas yang sudah terpasang LCD. Selain itu, 

SMA Negeri 13 Semarang mempunyai fasilitas penunjang proses 
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pembelajaran yaitu perpustakaan, ruang multimedia, ruang komputer 

dan laboratorium yang terdiri dari laboratorium fisika, biologi, 

kimia, dan bahasa. SMA Negeri  13 Semarang sudah mempunyai 

jaringan internet yang memadai untuk digunakan sebagai penunjang 

dalam proses pembelajaran. 

14. SMA Negeri 14 Semarang 

SMA Negeri 14 Semarang merupakan Sekolah Kategori 

Mandiri (SKM) yang terletak di Jalan Kokrosono Semarang. SMA 

Negeri 14 Semarang mempunyai 22 kelas yang terdiri dari kelas X 

berjumlah 8 kelas, kelas XI Ilmu Alam berjumlah 4, kelas XI Ilmu 

Sosial berjumlah 3, kelas XII Ilmu Alam berjumlah 4, kelas XII Ilmu 

Sosial berjumlah 2 dan kelas XII Bahasa berjumlah 1. 

SMA Negeri 14 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 59 guru. SMA Negeri 14 Semarang mempunyai guru 

geografi sebanyak 3 orang. Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII 

berjumlah 795 siswa dan untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial 

berjumlah 127 siswa. 

Untuk mengembangkan dan memajukan dalam proses 

pembelajaran siswa, SMA Negeri  14 Semarang menyiapkan semua 

fasilitas penunjang proses pembelajaran antara lain ruang kelas, 

ruang multimedia, ruang komputer, perpustakaan dan laboratorium 

yang terdiri dari laboratorium fisika, biologi, kimia, dan bahasa. 

Ruang kelas belum terpasang LCD dan komputer. SMA Negeri  14 
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Semarang sudah mempunyai jaringan internet yang terpasang di 

lokal area tertentu saja seperti ruang internet dan ruang komputer. 

15. SMA Negeri 15 Semarang 

SMA Negeri 15 Semarang merupakan Sekolah Kategori 

Mandiri (SKM) yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya No. 34 

Semarang. SMA Negeri 15 Semarang mempunyai 28 kelas, 5 kelas 

internasional dan 2 kelas akselerasi. SMA Negeri 15 Semarang 

mempunyai tenaga pengajar sebanyak 64 guru. SMA Negeri 15 

Semarang mempunyai guru geografi sebanyak 2 orang. Jumlah siswa 

dari kelas X, XI dan XII berjumlah 933 siswa dan untuk jumlah 

siswa kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 100 siswa. 

Untuk mengembangkan dan memajukan dalam proses 

pembelajaran siswa, SMA Negeri  15 Semarang menyiapkan semua 

fasilitas penunjang proses pembelajaran antara lain ruang kelas, 

ruang komputer, perpustakaan dan laboratorium yang terdiri dari 

laboratorium fisika, biologi, kimia, dan bahasa. Ruang kelas belum 

terpasang LCD dan komputer. SMA Negeri  15 Semarang sudah 

mempunyai jaringan internet yang terpasang di lokal area tertentu 

saja seperti ruang internet dan ruang komputer. 

16. SMA Negeri 16 Semarang 

SMA Negeri 16 Semarang merupakan Sekolah Kategori 

Mandiri (SKM) yang terletak di Jalan Ngadirgo Tengah, Mijen 

Semarang. SMA Negeri 16 Semarang mempunyai 20 kelas yang 
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terdiri dari kelas X berjumlah 9 kelas, kelas XI Ilmu Alam berjumlah 

4, kelas XI Bahasa berjumlah 1, kelas XI Ilmu Sosial berjumlah 4, 

kelas XII Ilmu Alam berjumlah 4, kelas XII Bahasa berjumlah 1 dan 

kelas XII Ilmu Sosial berjumlah 4. 

SMA Negeri 16 Semarang mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 44 guru. SMA Negeri 16 Semarang mempunyai guru 

geografi sebanyak 3 orang. Jumlah siswa dari kelas X, XI dan XII 

berjumlah 870 siswa dan untuk jumlah siswa kelas XI Ilmu Sosial 

berjumlah 143 siswa. 

SMA Negeri  16 Semarang menyiapkan semua fasilitas 

penunjang proses pembelajaran untuk mengembangkan dan 

memajukan dalam proses pembelajaran siswa, antara lain ruang 

kelas, ruang multimedia, ruang komputer, perpustakaan dan 

laboratorium yang terdiri dari laboratorium fisika, biologi, kimia, 

dan bahasa. Ruang kelas belum terpasang LCD dan komputer. SMA 

Negeri  16 Semarang sudah mempunyai jaringan internet yang 

terpasang di lokal area tertentu saja seperti ruang internet dan ruang 

komputer. 

 

 

 

 

 



94 
 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif persentase dan 

analisis statistik inferensial dengan korelasi product moment untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar berbasis TIK, hasil belajar siswa serta hubungan tingkat pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar berbasis TIK terhadap hasil belajar geografi 

kelas XI Ilmu Sosial SMA Negeri di Kota Semarang. Uraian lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam deskripsi berikut ini. 

1. Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

Untuk mendiskripsikan pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat dilihat pada 

perhitungan hasil deskriptif persentase. Adapun hasil deskripsi persentase 

dari 175 siswa berkaitan dengan pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar berbasis TIK dapat dilihat lebih jelas pada lampiran 10 dan 

terangkum dalam tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1. Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar Berbasis 

TIK  

Variabel 
Jumlah Skor 

Kriteria 
Frekuensi % 

Pemanfaatan Internet 

Sebagai Sumber Belajar 

Berbasis TIK 

153 87,43 Tinggi 

22 12,57 Sedang 

0 0,0 Rendah 

Jumlah 175 100  

Sumber: Analisis Data Penelitian 2010 

 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar berbasis TIK pada SMA Negeri di Kota Semarang 

termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebanyak 
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87,43% responden menyatakan bahwa pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar berbasis TIK termasuk dalam kategori tinggi, sebanyak 

12,57% responden menyatakan bahwa pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar berbasis TIK termasuk dalam kategori sedang. Dan tidak 

ada responden yang menyatakan bahwa pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar berbasis TIK termasuk dalam kategori rendah. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam gambar 5 berikut ini. 

 

Gambar 5.  Grafik Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar 

Berbasis TIK 

Secara terperinci hasil analisis persentase variabel pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar berbasis TIK pada setiap sub variabel 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

e. Frekuensi Penggunaan Internet 

Berdasarkan hasil penelitian pada SMA Negeri di Kota 

Semarang mata pelajaran geografi kelas XI Ilmu Sosial dapat diketahui 

seberapa besar frekuensi penggunaan internet sebagai sumber belajar 
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berbasis TIK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 10 dan 

terangkum dalam tabel 4.2 serta gambar 6 berikut: 

Tabel 4.2. Frekuensi Penggunaan Internet 

Sub Variabel 
Jumlah Skor 

Kriteria 
Frekuensi % 

Frekuensi Penggunaan 

Internet 

137 78,29 Tinggi 

38 21,71 Sedang 

0 0,0 Rendah 

Jumlah 175 100  

Sumber: Analisis Data Penelitian 2010 

 

 
Gambar 6. Grafik Frekuensi Penggunaan Internet 

Dari tabel 4.2 dan gambar 6 di atas dapat diketahui mengenai 

frekuensi penggunaan internet diperoleh hasil sebesar 78,29% atau 137 

responden termasuk dalam kategori tinggi, sebesar 21,71% atau 38 

responden termasuk dalam kategori sedang dan yang dalam kategori 

rendah mengenai frekuensi penggunaan internet tidak ada. 

Dari uraian di atas maka dapat digambarkan bahwa frekuensi 

penggunaan internet oleh siswa SMA Negeri di Kota Semarang 
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atau lebih dari 5 kali dalam seminggu siswa mengakses internet. 

Frekuensi penggunaan internet termasuk dalam kriteria sedang 

dikarenakan siswa hanya mengakses internet 1 sampai 4 kali dalam 

seminggu. 

Untuk kriteria rendah tidak ada dikarenakan hampir setiap 

siswa mengakses internet walaupun 1 atau 2 kali dalam seminggu. Pada 

dasarnya siswa SMA Negeri di Kota Semarang mengakses internet 

dengan tujuan mencari referensi atau materi pelajaran geografi dan 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tetapi ada juga siswa yang 

mengakses internet untuk hiburan seperti mengakses facebook, game 

online dan lain sebagainya. 

 

f. Cara Memanfaatkan Internet 

Berdasarkan hasil penelitian pada SMA Negeri di Kota 

Semarang mata pelajaran geografi kelas XI Ilmu Sosial dapat diketahui 

seberapa besar cara memanfaatkan internet. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 10 dan terangkum dalam tabel 4.3 serta gambar 7 

berikut: 

Tabel 4.3. Cara Memanfaatkan Internet 

Sub Variabel 
Jumlah Skor 

Kriteria 
Frekuensi % 

Cara Memanfaatkan 

Internet 

132 75,43 Tinggi 

43 24,57 Sedang 

0 0,0 Rendah 

Jumlah 175 100  

Sumber: Analisis Data Penelitian 2010 
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Gambar 7. Grafik Cara Memanfaatkan Internet 

Dari tabel 4.3 dan gambar 7 di atas dapat diketahui mengenai 

cara memanfaatkan internet diperoleh hasil sebesar 75,43% atau 132 
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Kota Semarang tidak pernah memanfaatkan internet sebagai sumber 

belajar geografi yang dapat membantu siswa dalam memperoleh 

banyak referensi, informasi dan pandangan yang luas mengenai materi 

pelajaran geografi. 

 

g. Jenis Informasi yang diakses di Internet 

Berdasarkan hasil penelitian pada SMA Negeri di Kota 

Semarang dapat diketahui jenis informasi yang diakses di internet oleh 

siswa kelas XI Ilmu Sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 10 dan terangkum dalam tabel 4.4 serta gambar 8 berikut: 

Tabel 4.4. Jenis Informasi yang diakses di Internet 

Sub Variabel 
Jumlah Skor 

Kriteria 
Frekuensi % 

Jenis Informasi yang 

diakses di Internet 

128 73,14 Tinggi 

47 26,86 Sedang 

0 0,0 Rendah 

Jumlah 175 100  

Sumber: Analisis Data Penelitian 2010 

 

 

Gambar 8. Grafik Jenis Informasi yang diakses di Internet 
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Dari tabel 4.4 dan gambar 8 di atas dapat diketahui mengenai 

jenis informasi yang diakses di internet diperoleh hasil sebesar 73,14% 

atau 128 responden termasuk dalam kategori tinggi, sebesar 26,86% 

atau 47 responden termasuk dalam kategori sedang dan yang dalam 

kategori rendah mengenai jenis informasi yang diakses di internet tidak 

ada. 

Dari uraian di atas, jenis informasi yang diakses di internet oleh 

siswa SMA Negeri di Kota Semarang termasuk dalam kriteria tinggi. 

Hal ini dapat digambarkan bahwa sebagian besar siswa memanfaatkan 

internet dalam proses pembelajaran sebagai sumber belajar geografi 

secara optimal. Di internet menyediakan banyak informasi yang sangat 

membantu siswa dalam memperoleh referensi yang berkaiatan dengan 

mata pelajaran geografi. 

Jenis informasi yang diakses di internet termasuk dalam kriteria 

sedang dapat digambarkan bahwa siswa kurang dapat memanfaatkan 

internet sebagai sumber belajar geografi yang semestinya digunakan 

untuk mencari informasi atau referensi yang berkaitan dengan materi 

pelajaran geografi. Untuk kriteria rendah tidak ada dapat digambarkan 

bahwa rata-rata siswa hanya memanfaatkan internet untuk hiburan saja. 

Siswa mengakses internet tidak untuk tujuan mencari referensi atau 

informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran geografi melainkan 

hanya untuk hiburan saja. 
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Berikut dapat dilihat siswa SMA Negeri di Kota Semarang yang 

mengakses facebook pada gambar 9 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Pemanfaatan internet untuk hiburan 

 

h. Internet sebagai Sumber Belajar Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

Berdasarkan hasil penelitian pada SMA Negeri di Kota 

Semarang mata pelajaran geografi kelas XI Ilmu Sosial dapat diketahui 

internet sebagai sumber belajar berbasis TIK. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran 10 dan terangkum dalam tabel 4.5 serta 

gambar 10 berikut: 

Tabel 4.5. Internet sebagai Sumber Belajar Berbasis TIK 

Sub Variabel 
Jumlah Skor 

Kriteria 
Frekuensi % 

Internet sebagai Sumber 

Belajar Berbasis TIK 

136 77,71 Tinggi 

39 22,29 Sedang 

0 0,0 Rendah 

Jumlah 175 100  

Sumber: Analisis Data Penelitian 2010 
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Gambar 10. Grafik Internet sebagai Sumber Belajar Berbasis TIK 

Dari tabel 4.5 dan gambar 10 di atas dapat diketahui mengenai 

internet sebagai sumber belajar berbasis TIK diperoleh hasil sebesar 
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dalam kategori rendah mengenai internet sebagai sumber belajar 

berbasis TIK tidak ada. 
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berkaitan dengan materi pelajaran geografi. Internet sebagai sumber 

belajar berbasis TIK termasuk dalam kriteria sedang dikarenakan siswa 

dalam memperoleh referensi atau informasi mengenai materi pelajaran 

geografi lebih mengandalkan buku pegangan daripada internet. Untuk 
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kriteria rendah tidak ada dikarenakan rata-rata siswa hanya 

memanfaatkan internet untuk hiburan. 

 

2. Tanggapan Guru Mengenai Pemanfaatan Internet sebagai Sumber 

Belajar Berbasis TIK dalam Proses Pembelajaran 

Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar sangat penting dan 

memberikan kontribusi positif dalam menunjang kualitas proses 

pembelajaran di SMA Negeri se-Kota Semarang. Melalui internet guru 

maupun siswa SMA Negeri di Kota Semarang dapat memperoleh 

informasi terkait dengan materi pelajaran geografi yang sulit didapatkan 

dari buku-buku pegangan yang ada ataupun dari sumber belajar lain. 

Berikut tabel tanggapan guru mengenai pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar berbasis TIK dalam proses pembelajaran. 

Tabel 4.6. Tanggapan Guru Mengenai Pemanfaatan Internet sebagai 

Sumber Belajar Berbasis TIK dalam Proses Pembelajaran 

No. Sub Variabel 
Jumlah Skor Kriteria 

Frekuensi % 

1. Kemampuan 

Mengoperasikan Internet  
34 87,18 Tinggi 

2. Ketersediaan Internet 35 89,74 Tinggi 

3. Frekuensi Penggunaan 

Internet 
36 92,31 Tinggi 

4. Cara Memanfaatkan 

Internet 
34 87,18 Tinggi 

5. Jenis Informasi yang 

diakses di Internet 
35 89,74 Tinggi 

6. Internet Sebagai Sumber 

Belajar Berbasis TIK 
33 84,62 Tinggi 

Sumber: Analisis Data Penelitian 2010 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui tanggapan dari 39 guru 

SMA Negeri di Kota Semarang mengenai pemanfaatan internet sebagai 
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sumber belajar berbasis TIK dalam proses pembelajaran tergolong tinggi. 

Kemampuan mengoperasikan internet diperoleh hasil sebesar 87,18% atau 

34 guru termasuk dalam kategori tinggi. Ketersediaan internet diperoleh 

hasil sebesar 89,74% atau 35 guru termasuk dalam kategori tinggi. 

Frekuensi penggunaan internet diperoleh hasil sebesar 92,31% atau 36 

guru termasuk dalam kategori tinggi. 

Cara memanfaatkan internet diperoleh hasil sebesar 87,18% atau 

34 guru termasuk dalam kategori tinggi. Jenis informasi yang diakses di 

internet diperoleh hasil sebesar 80,74% atau 35 guru termasuk dalam 

kategori tinggi. Internet sebagai sumber belajar berbasis TIK diperoleh 

hasil sebesar 84,62% atau 33 guru termasuk dalam kategori tinggi.  

Guru geografi SMA Negeri di Kota Semarang rata-rata sudah 

memiliki kemampuan yang baik untuk memanfaatkan internet sebagai 

sumber belajar dan hampir setiap hari memanfaatkannya dalam menunjang 

kegiatan belajar mengajar. Guru geografi SMA Negeri di Kota Semarang 

juga sudah mampu mengakses internet seperti memanfaatkan search 

engine atau website yang ada untuk mencari bahan ajar geografi untuk 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Guru geografi SMA Negeri di Kota Semarang menggunakan 

metode ceramah bervariasi dan diskusi dalam menyampaikan materi 

pelajaran geografi di sekolah. Materi pelajaran yang diajarkan di dalam 

proses pembelajaran selalu diperkaya referensinya dari internet. 

Penggunaan internet dapat memudahkan guru dalam pembelajaran 
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geografi di sekolah. Materi pelajaran geografi kelas XI Ilmu Sosial yang 

diperkaya referensinya dari internet seperti pokok bahasan fenomena 

geosfer dan pengaruhnya, sumber daya alam, pemanfaatan dan pelestarian 

lingkungan hidup. Guru geografi SMA Negeri di Kota Semarang sebagian 

besar menyuruh siswanya untuk mengakses internet guna mencari materi 

pelajaran atau referensi serta penyelesaian tugas. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

setiap SMA Negeri di Kota Semarang sudah mempunyai jaringan internet 

yang sangat menunjang proses pembelajaran di sekolah. SMA Negeri di 

Kota Semarang rata-rata menggunakan speedy untuk akses internet dengan 

kualitas dan kecepatan signal yang baik guna memperlancar proses 

pembelajaran. Berikut ruang internet yang ada pada SMA Negeri 1 

Semarang dapat dilihat pada gambar 11. 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 11: Ruang Internet di SMA Negeri 1 Semarang 
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Ketersediaan jaringan internet sangat membantu guru maupun 

siswa dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan materi 

pelajaran geografi. Guru dapat memperoleh bahan ajar yang dapat 

digunakan dalam mempermudah penyampaian materi pelajaran. Informasi 

yang diperoleh dari internet sangat membantu siswa mempermudah 

pemahaman materi pelajaran geografi yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar geografi. 

Ketersediaan jaringan internet juga didukung dengan ketersediaan 

komputer yang lengkap di setiap SMA Negeri di Kota Semarang. Sebagian 

besar SMA Negeri di Kota Semarang sudah mempunyai komputer yang 

memadai untuk digunakan dalam mengakses internet. Berikut ketersediaan 

komputer yang ada di ruang komputer SMA Negeri 4 Semarang dapat 

dilihat pada gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12: Ruang Komputer di SMA Negeri 4 Semarang 
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3. Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Geografi 

Variabel hasil belajar siswa mata pelajaran geografi pada siswa 

kelas XI Ilmu Sosial tiap SMA Negeri di Kota Semarang tahun ajaran 

2010/2011 berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase dapat dilihat 

pada lampiran 15 dan terangkum dalam tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Hasil Belajar Geografi Sampel Siswa Kelas XI IS 

Sekolah KKM N 
Ketuntasan 

Tuntas (%) Tidak Tuntas (%) 

SMA 1 76 8 100.00% 0.00% 

SMA 2 75 13 100.00% 0.00% 

SMA 3 76 5 100.00% 0.00% 

SMA 4 70 11 100.00% 0.00% 

SMA 5 75 4 100.00% 0.00% 

SMA 6 70 12 100.00% 0.00% 

SMA 7 65 19 94.74% 5.26% 

SMA 8 71 14 100.00% 0.00% 

SMA 9 70 12 100.00% 0.00% 

SMA 10 70 11 100.00% 0.00% 

SMA 11 70 9 100.00% 0.00% 

SMA 12 65 11 100.00% 0.00% 

SMA 13 70 9 100.00% 0.00% 

SMA 14 72 13 100.00% 0.00% 

SMA 15 67 10 90.00% 10.00% 

SMA 16 70 14 85.11% 14.29% 

Jumlah 175 98.12% 1.85% 

Sumber: Analisis Data Penelitian 2010 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 

bahwa sebanyak 98,12% atau 171 responden hasil belajar geografi 

termasuk dalam kategori tuntas, sedangkan 1,85% atau 4 responden hasil 

belajar geografi termasuk dalam kategori tidak tuntas. Rata-rata siswa 

kelas XI Ilmu Sosial di SMA Negeri se-Kota Semarang tuntas dari standar 

Kriteria Kelulusan Minimal (KKM). Karena kondisi sekolah yang 

berbeda-beda, maka KKM antara sekolah satu dengan sekolah yang lain 
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juga berbeda-beda. Adapun kriteria penetapan KKM tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Kompleksitas indikator (tingkat kesulitan dan kerumitan) 

b. Daya dukung (sarana dan prasarana yang ada, kemampuan guru, 

lingkungan serta biaya) 

c. Intake siswa (masukan kemampuan siswa) 

Untuk lebih jelasnya deskripsi hasil belajar mata pelajaran geografi 

dapat dilihat dalam gambar 13 berikut ini. 

Gambar 13.  Grafik Hasil Belajar Sampel Siswa Mata Pelajaran 

Geografi di setiap SMA Negeri se-Kota Semarang 

 

Sumber: Analisis Data Penelitian 2010 
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4. Uji Normalitas Data 

Data dari hasil angket pemanfaatan internet sebagai sumber belajar 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan hasil belajar 

geografi SMA Negeri di Kota Semarang terlebih dahulu diadakan uji 

prasyarat data sebelum data dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah data yang terkumpul memenuhi syarat untuk dianalisis 

atau tidak. Uji prasyarat analisis yang digunakan adalah uji normalitas. 

a. Uji Normalitas Variabel Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar 

Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Dalam uji normalitas ini data dimasukkan dalam tabulasi, yang 

kemudian dikelompokkan berdasarkan jawaban responden. Hasil uji 

normalitas data dari variabel pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar berbasis TIK dapat dilihat pada lampiran 16 dan terangkum 

dalam tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8. Uji Normalitas Pemanfaatan Internet sebagai Sumber 

Belajar Pembelajaran Berbasis TIK 

Kelas Interval Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

48 - 50 4.508 4 0.057 

51 - 53 17.661 10 3.323 

54 - 56 39.838 45 0.669 

57 - 59 51.802 66 3.891 

60 - 62 38.848 36 0.209 

63 - 65 16.794 18 0.087 

66 - 68 4.180 6 0.793 

69 - 71 0.598 1 0.271 

      

186 

 

       
² 

 

= 9.299 

Sumber: Analisis Data Penelitian 2010 
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Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus chi-

kuadrat variabel pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis 

TIK diperoleh hasil ²  hitung = 9,299. Hasil tersebut dikonsultasikan 

dengan tabel chi-kuadrat dengan dk = 8 - 3 = 5 dari taraf signifikasi 5% 

diperoleh nilai chi-kuadrat ²  tabel = 11,07. Data berdistribusi normal 

jika harga chi-kudrat hitung lebih kecil dari nilai chi-kuadrat tabel. 

Karena ²  hitung < ²  tabel atau 9,299 < 11,07 maka dapat disimpulkan 

bahwa data variabel pemanfaatan internet sebagai sumber belajar 

berbasis TIK termasuk dalam kategori data berdistribusi normal. 

 

b. Uji Normalitas Variabel Hasil Belajar Mata Pelajaran Geografi 

Dalam uji normalitas ini data dimasukkan dalam tabulasi, yang 

kemudian dikelompokkan berdasarkan jawaban responden. Hasil uji 

normalitas data dari variabel hasil belajar geografi dapat dilihat pada 

lampiran 17 dan terangkum dalam tabel 4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9. Uji Normalitas Hasil Belajar Mata Pelajaran Geografi 

Kelas Interval Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

63 - 66 1.853 4 2.486 

67 - 70 7.580 6 0.329 

71 - 74 20.587 15 1.516 

75 - 78 37.158 44 1.260 

79 - 82 44.586 50 0.658 

83 - 86 35.568 30 0.872 

87 - 90 18.862 21 0.242 

91 - 95 7.300 9 0.396 

            179   

          

 

  ²  = 7.759 

Sumber: Analisis Data Penelitian 2010 
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Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus chi-

kuadrat variabel hasil belajar mata pelajaran geografi diperoleh hasil ²  

hitung = 7.759. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan tabel chi-kuadrat 

dengan dk = 8 - 3 = 5 dari taraf signifikasi 5% diperoleh nilai chi-

kuadrat ² tabel = 11,07. Data berdistribusi normal jika harga chi-kudrat 

hitung lebih kecil dari nilai chi-kuadrat tabel. Karena ²  hitung < ² 

tabel atau 7.759 < 11,07 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel 

hasil belajar mata pelajaran geografi termasuk dalam kategori data 

berdistribusi normal. 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi dengan hasil belajar geografi siswa 

SMA Negeri di Kota Semarang. Pembuktian terhadap hubungan 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis TIK dengan hasil 

belajar geografi menggunakan kriteria tingkat hubungan nilai r 

sebagaimana terdapat pada tabel 3.4. 

Berdasarkan perhitungan hasil koefisien korelasi yang 

menggunakan rumus product moment diperoleh nilai rhitung = 0,823, 

dengan taraf signifikasi 5% sebesar 0,148, karena rhitung > rtabel 

(0,823>0,148) dan pada tabel kriteria tingkat hubungan berdasarkan 
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nilai r, angka tersebut terdapat diantara 0,800-1,00. Dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat 

korelasi tinggi antara pemanfaatan internet sebagai sumber belajar 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan hasil belajar 

geografi siswa SMA Negeri di Kota Semarang. Untuk lebih jelasnya, 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran 18. 

 

b. Hasil Uji Keberartian Koefisien Korelasi 

Untuk menguji keberartian koefisien korelasi digunakan uji t 

dengan rumus: 

 

Apabila t berada pada daerah penerimaan Ho, yaitu -t(1-1/2a)(n-2) < t < t(1-

1/2a)(n-2), berarti bahwa koefisien korelasi tidak signifikan. 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh t sebesar 19,078 dengan 

taraf signifikasi 5% dan dk = (175 -2) = 174  diperoleh t(0,975)  (174) 

sebesar 1,97. Karena t berada pada daerah penolakan Ho, berarti bahwa 

koefisien korelasi ini signifikan. Untuk lebih jelasnya, perhitungan 

dapat dilihat pada lampiran 18. 
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C. Pembahasan 

1. Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar Berbasis TIK 

Pemanfaatan sumber belajar berbasis TIK merupakan penggunaan 

secara sistematis dari sumber belajar sehingga tercapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. Tidak semua konsep-konsep 

dalam geografi bisa dijelaskan secara lisan dan verbal, tapi perlu 

dijelaskan secara konkret, sehingga siswa tidak menangkap konsep itu 

secara abstrak. Dengan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar 

berbasis TIK, proses pembelajaran akan menjadi kreatif, inovatif, 

meningkatkan minat dan motivasi siswa serta hasil belajar geografi akan 

meningkat. 

Kemampuan dan kemahiran siswa dalam memanfaatkan 

teknologi internet sangat diperlukan. Melalui internet, siswa dapat 

mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan 

yang relevan dengan mata pelajaran geografi. Pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar juga akan membantu mempermudah dan 

mempercepat penyelesaian tugas-tugas mata pelajaran geografi yang 

diberikan oleh guru di sekolah. Oleh karena itu, guru sebagai motivator 

dan dinamisator hendaknya memberikan dorongan serta motivasi agar 

siswa selalu memanfaatkan internet dalam pembelajaran secara optimal. 

Banyak manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar dalam proses pembelajaran. Internet dapat memberikan 

kemudahan dalam mencari referensi atau informasi yang berkaitan dengan 
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pokok bahasan mata pelajaran geografi. Siswa dapat mencari segala 

informasi atau referensi yang dibutuhkan melalui internet dengan cepat 

dan tidak membutuhkan waktu yang lama. 

Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar berbasis TIK pada SMA Negeri di Kota Semarang termasuk dalam 

kategori tinggi yaitu sebesar 87,43%. Pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar berbasis TIK dalam proses pembelajaran mata pelajaran geografi 

kelas XI Ilmu Sosial pada SMA Negeri di Kota Semarang termasuk dalam 

kategori tinggi. Hal ini memberikan gambaran bahwa internet sebagai 

sumber belajar berbasis TIK di SMA Negeri se-Kota Semarang benar-

benar dimanfaatkan secara optimal oleh siswa dalam proses pembelajaran 

dan sebagian besar siswa dapat mengoperasikan internet. Melihat kondisi 

tersebut, diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam 

pemahaman materi pelajaran geografi secara optimal yang berdampak 

pada hasil belajar geografi yang semakin tinggi. 

a. Frekuensi Penggunaan Internet 

Frekuensi penggunaan internet dalam proses pembelajaran 

sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Semakin 

tinggi frekuensi penggunaan internet semakin tinggi pula tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Sebaliknya, semakin rendah frekuensi 

penggunaan internet semakin rendah pula tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 
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Siswa yang sering memanfaatkan internet memiliki pemahaman 

yang berbeda dengan siswa yang jarang atau bahkan tidak pernah sama 

sekali memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran. Siswa yang 

sering memanfaatkan internet memiliki pemahaman yang baik dan hasil 

belajarpun tinggi. Siswa yang sering memanfaatkan internet sebagai 

sumber belajar akan lebih memahami materi pelajaran geografi yang 

diajarkan oleh guru. Sebaliknya, siswa yang tidak pernah 

memanfaatkan internet sebagai sumber belajar memiliki pemahaman 

materi pelajaran yang kurang baik. 

Frekuensi penggunaan internet dalam proses pembelajaran di SMA 

Negeri se-Kota Semarang termasuk dalam kriteria tinggi. Siswa dalam 

memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran belum menjamin 

dalam pemanfaatannya itu digunakan sebagai sumber belajar berkaitan 

dengan materi pelajaran geografi. Akan tetapi pemanfaatan internet 

tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai hiburan saja.     

Hasil penelitian menunjukan bahwa frekuensi penggunaan 

internet pada siswa SMA Negeri di Kota Semarang termasuk dalam 

kriteria tinggi dengan diperoleh hasil persentase 78,29%. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa siswa SMA Negeri di 

Kota Semarang dalam memanfaatkan internet disebabkan karena 

adanya dorongan dan perintah dari guru geografi yang mengharuskan 

untuk mencari referensi atau informasi yang berkaitan dengan mata 

pelajaran geografi. Selain itu juga, adanya tugas yang diberikan oleh 
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guru geografi yang mengharuskan siswa untuk mengakses internet 

dalam mengerjakan tugas tersebut. 

Sebagian besar siswa SMA Negeri di Kota Semarang hampir 

setiap hari memanfaatkan internet baik di sekolah pada saat proses 

pembelajaran geografi berlangsung atau pada waktu istirahat tetapi juga 

dapat dilakukan pada saat siswa di rumah. Siswa memanfaatkan 

internet sebagai sumber belajar lebih dari 5 kali dalam seminggu 

dengan tujuan untuk mencari materi pelajaran atau referensi geografi 

serta penyelesaian tugas yang diberikan oleh guru. Selain digunakan 

untuk mencari hal tersebut di atas, siswa juga sering memanfaatkan 

internet sebagai hiburan seperti mengakses facebook, twitter, dan 

sebagainya. 

 

b. Cara Memanfaatkan Internet 

Kemampuan mengoperasikan internet sangat mempengaruhi 

pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran. Siswa harus memiliki 

kemahiran mengakses internet dalam kaitannya sebagai sumber belajar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara memanfaatkan internet 

termasuk dalam kriteria tinggi dengan diperoleh persentase sebesar 

75,43%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti 

memberikan gambaran bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri di 

Kota Semarang telah memiliki kemampuan yang tinggi dalam 

memanfaatkan internet sebagai sumber belajar geografi. 
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Siswa SMA Negeri di Kota Semarang sudah memanfaatkan 

internet sebagai sumber belajar dengan baik, yaitu untuk mencari 

referensi atau materi mata pelajaran geografi dan mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru, walaupun mereka kadang-kadang 

memanfaatkan internet hanya untuk hiburan seperti mengakses 

facebook, twitter, atau situs yang lainnya. 

Siswa SMA Negeri di Kota Semarang dapat mengakses 

referensi mata pelajaran atau literature geografi dan dapat diakses 

kapan saja tanpa batas waktu biayanya lebih murah. Siswa akan 

memperoleh banyak materi pelajaran geografi sehingga mempunyai 

pandangan luas tentang materi yang diajarkan oleh guru di sekolah dan 

dapat membantu mereka dalam pemahaman materi pelajaran geografi. 

 

c. Jenis informasi yang diakses di internet 

Internet memberikan banyak informasi yang lengkap dan 

relevan dengan materi pelajaran geografi dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Begitu banyak informasi diperoleh melalui pemanfaatan 

internet sebagai sumber informasi belajar yaitu memberikan kemudahan 

dalam berinovasi dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis informasi yang 

diakses di internet termasuk dalam kriteria tinggi dengan diperoleh 

persentase sebesar 73,14%. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti bahwa informasi yang diperoleh siswa SMA Negeri di 
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Kota Semarang dari internet yaitu berhubungan dengan materi pelajaran 

geografi. Siswa mengakses website seperti google, blogger, detik, 

wordpress, National Geography Chanel, dan website lainnya. 

Siswa SMA Negeri di Kota Semarang mengakses internet 

dengan tujuan untuk mencari materi pelajaran atau referensi geografi 

seperti proses terjadinya tsunami, gunung meletus, gempa, proses 

terjadinya hujan, dan materi geografi yang lainnya. Selain itu, siswa 

dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dan tidak 

menutup kemungkinan siswa mengakses website facebook, game 

online, twitter dan lain sebagainya, tetapi hanya untuk sekedar hiburan 

saja. Mereka mengakses website tersebut hanya semata untuk 

menghilangkan kejenuhan dalam proses pembelajaran.  

 

d. Internet sebagai Sumber Belajar Berbasis TIK 

Internet adalah sumber informasi, sehingga sangat tepat jika 

internet dijadikan sebagai sumber belajar. Banyak hal yang dapat kita 

jadikan sebagai sumber informasi melalui internet. Mulai dari 

pengetahuan umum, pengetahuan khusus, pengetahuan popular. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internet sebagai sumber 

belajar berbasis TIK termasuk dalam kriteria tinggi dengan diperoleh 

persentase sebesar 77,71%. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti bahwa pemanfaatan internet sebagai sumber belajar 
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berbasis TIK di SMA Negeri se-Kota Semarang sudah baik dan sesuai 

dengan pembelajaran geografi di sekolah. 

Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar geografi yang 

tinggi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan jaringan internet di 

sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan pada SMA Negeri di kota 

Semarang menunjukkan bahwa rata-rata SMA Negeri di Kota 

Semarang sudah mempunyai jaringan internet. Hal itu sangat 

memudahkan siswa dalam memanfaatkan internet sebagai sumber 

belajar secara optimal. 

Siswa SMA Negeri di Kota Semarang tidak lagi mengandal 

sumber belajar yang diberikan oleh guru saja tetapi mereka mempunyai 

kesadaran yang tinggi akan pentingnya pemanfaatan internet dalam 

membantu proses pembelajaran di sekolah terutama mencari referensi 

atau membantu penyelesaian tugas geografi yang diberikan oleh guru. 

Siswa SMA Negeri di Kota Semarang merasa sumber belajar yang 

diberikan oleh guru belum cukup dalam menunjang proses 

pembelajaran. 

Mereka membutuhkan sumber belajar lain yaitu informasi dari 

internet sebagai penunjang pembelajaran di sekolah sehingga 

pengetahuan dan pemahaman tentang materi pelajaran geografi. 

Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar juga dapat memberikan 

kemudahan bagi siswa dalam proses pembelajaran yang berdampak 

pada meningkatnya hasil belajar geografi. 
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2. Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas XI Ilmu Sosial SMA Negeri di 

Kota Semarang 

Hasil belajar merupakan perubahan yang mengakibatkan manusia 

berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh hasil belajar geografi siswa kelas XI Ilmu Sosial pada SMA 

Negeri di Kota Semarang tahun ajaran 2010/2011 rata-rata tuntas sebanyak 

98,12%. Hal ini memberikan gambaran bahwa proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik, karena sebagian besar siswa telah mengalami 

perubahan setelah terjadinya proses pembelajaran dengan memanfaatkan 

internet sebagai sumber belajar berbasis TIK. 

Dengan adanya internet sebagai sumber belajar berbasis TIK, 

proses pembelajaran akan lebih inovatif, kreatif dan menyenangkan serta 

tidak membosankan sehingga siswa akan lebih aktif dan kreatif dalam 

kegiatan belajar mengajar sehingga hasil belajar akan meningkat. Selain 

itu juga motivasi dan minat belajar siswa juga akan semakin tinggi. 

Penggunaan internet sebagai sumber belajar berbasis TIK sangat 

berdampak positif dan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan 

hasil belajar geografi siswa kelas XI Ilmu Sosial pada SMA Negeri di Kota 

Semarang. 

Hasil belajar siswa kelas XI Ilmu Sosial SMA Negeri di Kota 

Semarang optimal atau rata-rata tuntas sesuai dengan batas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dengan memanfaatkan internet sebagai 

sumber belajar berbasis TIK disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: 

1). Tersedianya jaringan internet yang memadai pada setiap SMA Negeri 
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di Kota Semarang, 2). Siswa mampu mengoperasikan internet dengan 

baik, 3). Latar belakang siswa yang mampu mengikuti perkembangan 

teknologi, 4). Aktifitas siswa pada SMA Negeri di Kota Semarang yang 

aktif dan hidup dengan memanfaatkan internet sebagai sumber belajar 

berbasis TIK, 5). Kemudahan dalam mengakses teknologi informasi dan 

komunikasi yang ada. 

 

3. Hubungan Tingkat Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar 

Berbasis TIK Terhadap Hasil Belajar Geografi Pada Siswa SMA 

Negeri Di Kota Semarang 

Berdasarkan hasil analisis (Product Moment) bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

dengan hasil belajar geografi pada SMA Negeri di Kota Semarang tahun 

ajaran 2010/2011, karena nilai rhitung (0,823) lebih besar dari rtabel (0,148). 

Dengan demikian dapat diperoleh gambaran bahwa pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar berbasis TIK di SMA Negeri se-Kota 

Semarang termasuk dalam kategori tinggi dengan ketuntasan hasil belajar 

geografi yang tinggi pula. Dengan pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar berbasis TIK yang tinggi akan menyebabkan proses pembelajaran 

menjadi inovatif, kreatif, menyenangkan, dan menarik. Selain itu juga 

dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa serta hasil belajar geografi 

akan meningkat. 
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Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis TIK sangat 

memberikan kontribusi yang positif terhadap hasil belajar geografi siswa 

SMA Negeri di Kota Semarang. Dengan sering digunakannya internet 

sebagai sumber belajar berbasis TIK dalam proses pembelajaran maka 

akan memudahkan siswa dalam memperoleh referensi ataupun informasi 

mengenai materi pelajaran geografi sehingga pembelajaran akan efektif 

dan efisien. Tidak hanya itu, konsep yang bersifat abstrak dapat dijelaskan 

secara konkret dengan penggunaan internet sebagai sumber belajar 

berbasis TIK sehingga siswa tidak menangkap konsep itu secara abstrak. 

Dan pada akhirnya, siswa akan lebih mudah dalam pemahaman materi 

pelajaran geografi dan selanjutnya tujuan pembelajaran akan tercapai. 

Dalam pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis TIK 

diperlukan siswa yang inovatif dan kreatif yang mampu mengoperasikan 

internet dalam proses pembelajaran. Selain itu juga didukung dengan 

ketersediaan jaringan internet yang dimiliki di setiap sekolah. SMA Negeri 

di Kota Semarang telah memiliki jaringan internet dan memanfaatkan 

internet sebagai sumber belajar berbasis TIK pada proses pembelajaran 

terutama pembelajaran geografi. Pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar berbasis TIK akan lebih efektif dan efisien karena menghemat 

waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi atau referensi mengenai 

materi pelajaran geografi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar berbasis TIK terhadap hasil belajar geografi 

siswa pada SMA Negeri di Kota Semarang, maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi pada siswa kelas XI Ilmu Sosial SMA Negeri di Kota 

Semarang secara umum termasuk dalam kategori tinggi dengan hasil 

perolehan sebesar 87,43%. 

2. Hasil belajar geografi siswa kelas XI SMA Negeri di Kota Semarang dapat 

dikategorikan tuntas dengan hasil perolehan 98,12% responden hasil 

belajar geografi tuntas sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang sudah ditentukan. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

dengan hasil belajar geografi siswa kelas XI Ilmu Sosial SMA Negeri di 

Kota Semarang. Hal ini ditunjukan dengan hasil perhitungan koefisien 

korelasi yang diperoleh harga rhitung sebesar 0,823 sedangkan rtabel untuk 

taraf signifikan 5% adalah 0,148. Kriteria signifikan korelasi jika thitung > 
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ttabel, sehingga koefisien korelasi di atas, yaitu antara pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar berbasis TIK (variabel X) dengan hasil belajar 

geografi (variabel Y) mempunyai hubungan yang signifikan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Siswa SMA Negeri di Kota Semarang lebih memaksimalkan pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar berbasis TIK, karena banyak informasi 

yang diperoleh dari internet sebagai bahan penunjang materi pelajaran 

geografi selain dari guru, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar geografi. 

2. Guru SMA Negeri di Kota Semarang hendaknya mendorong dan 

memotivasi siswa untuk memanfaatkan internet sebagai sumber belajar 

berbasis TIK sehingga akan mewujudkan cara belajar yang aktif, kreatif 

dan inovatif serta diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar geografi. 

3. Untuk pihak sekolah lebih melengkapi dan memperluas jaringan internet 

di area sekolah sehingga dapat mempermudah dan memperlancar 

pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran di SMA Negeri se-Kota 

Semarang. 
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KISI-KISI ANGKET 

PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI SUMBER BELAJAR BERBASIS 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA SMA NEGERI 

DI KOTA SEMARANG 

 

Variabel Sub Variabel Indikator No. Soal 

Pemanfaatan 

Internet sebagai 

Sumber Belajar 

Berbasis 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

Frekuensi 

Penggunaan Internet 

 

 

 

Intensitas penggunaan internet 

sebagai sumber belajar dalam 

proses pembelajaran 

1, 2 

Pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar geografi dalam 

menunjang pembelajaran di sekolah  

3, 4, 5 

Cara Memanfaatkan 

Internet 

Cara memanfaatkan internet 

sebagai sumber belajar berbasis 

TIK dalam proses pembelajaran 

6 

Tujuan pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar berbasis 

TIK 

7 

Konteks pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar berbasis 

TIK 

8, 9 

Manfaat pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar berbasis 

TIK 

10, 11 

Jenis Informasi yang 

Diakses di Internet 

 

Website yang diakses melalui 

internet dalam menunjang proses 

pembelajaran 

12, 13, 

14, 15 

Fasilitas yang ada di internet yang 

digunakan sebagai sumber belajar 

geografi 

16 
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Informasi yang diperoleh dari 

internet berkaitan dengan materi 

pelajaran geografi 

17, 18 

Internet sebagai 

Sumber Belajar 

Berbasis TIK 

Menumbuhkan minat, motivasi dan 

kualitas pembelajaran 

19, 20  

Tanggapan tentang pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar 

berbasis TIK dalam proses 

pembelajaran 

21, 22, 

23 
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ANGKET PENELITIAN 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

No. Responden : 

Sekolah  : 

Nama Siswa : 

Kelas  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

  

II. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Isilah identitas anda dengan lengkap! 

2. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang pada 

option a, b atau c yang merupakan jawaban anda! 

3. Diharapkan Anda dapat memberikan jawaban sesuai dengan kenyataan 

yang ada 

 

III. SOAL 

A. Frekuensi Penggunaan Internet    

1. Berapa kali dalam seminggu anda mengakses internet sebagai sumber 

belajar geografi? 

a. Tidak pernah  b. 1 – 4x seminggu c. > 5x seminggu 

2. Berapa kali dalam seminggu, guru anda menyuruh mengakses internet 

untuk digunakan sebagai sumber belajar geografi dalam mencari referensi 

atau informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan geografi?  

a. Tidak pernah  b. 1 – 4x seminggu c. > 5x seminggu   

3. Berapa kali anda mencari materi untuk mengerjakan tugas geografi dari 

internet? 

a. Tidak pernah  b. 1 – 4x seminggu c. > 5x seminggu 

4. Berapa kali anda membuat jadwal untuk mengakses internet sebagai suatu 

kegiatan yang rutin untuk menunjang hasil belajar geografi anda? 
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a. Tidak pernah  b. 1 – 4x seminggu c. > 5x seminggu 

5. Berapa kali anda mengakses internet untuk mencari referensi yang relevan 

sesuai dengan pokok bahasan geografi dalam satu minggu? 

a. Tidak pernah  b. 1 – 4x seminggu c. > 5x seminggu 

B. Cara Memanfaatkan Internet 

6. Bagaimana anda memanfaatkan internet sebagai salah satu sumber belajar 

geografi dalam mencari materi pelajaran atau tugas geografi yang 

diberikan oleh guru? 

a. Saya dalam mencari materi pelajaran atau tugas geografi tidak pernah 

memanfaatkan internet 

b. Saya dalam mencari materi pelajaran atau tugas geografi berasal dari 

referensi buku pegangan dan LKS 

c. Saya dalam mencari materi pelajaran atau tugas geografi sebagian 

besar berasal dari internet dan sebagiannya berasal dari sumber belajar 

yang relevan lainnya 

7. Apakah tujuan anda dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar 

geografi? 

a. Tujuan saya memanfaatkan internet yaitu hanya untuk hiburan 

b. Tujuan saya memanfaatkan internet yaitu untuk mencari sumber 

belajar geografi yang berhubungan dengan materi pelajaran geografi 

saja 

c. Tujuan saya memanfaatkan internet yaitu untuk mencari pengetahuan 

baik mengenai materi geografi yang diajarkan maupun pengetahuan 

umum yang berhubungan dengan kajian geografi 

8. Apakah setiap pokok bahasan geografi yang anda pelajari selalu diperkaya 

referensinya berasal dari internet? 

a. Setiap pokok bahasan yang saya pelajari tidak pernah memanfaatkan 

internet 

b. Semua pokok bahasan yang saya pelajari diperkaya referensinya 

berasal dari buku pegangan dan LKS dalam memperoleh referensi atau 

informasi lainnya 
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c. Sebagian pokok bahasan yang saya pelajari sebagian besar diperkaya 

referensinya berasal dari internet dan sebagiannya berasal dari sumber 

belajar yang relevan lainnya 

9. Mengapa anda mengakses internet dalam kaitannya mencari informasi 

atau referensi mengenai pokok bahasan geografi yang diajarkan? 

a. Karena internet tidak memberikan informasi yang lengkap 

b. Karena internet hanya memberikan sedikit informasi mengenai pokok 

bahasan pelajaran geografi dan pokok bahasan tersebut lebih banyak 

tersedia di buku pegangan dan LKS  

c. Karena tidak semua buku pegangan maupun LKS memberikan 

informasi yang lengkap mengenai pokok bahasan geografi dibanding 

sumber belajar dari internet 

10. Apakah dengan memanfaatkan internet dapat membantu anda dalam 

memahami materi geografi yang diajarkan oleh guru? 

a. Tidak, karena saya selalu mengakses website yang berhubungan 

dengan hiburan seperti facebook, twitter, dan lain sebagainya 

b. Ya, membantu saya dalam memahami materi geografi karena saya 

dalam memanfaatkan internet untuk mencari sumber belajar geografi 

yang berhubungan dengan pokok bahasan tertentu saja 

c. Ya, sangat membantu saya dalam memahami materi geografi karena di 

internet banyak terdapat informasi baik informasi yang berhubungan 

dengan materi geografi maupun pengetahuan umum lainnya 

11. Apakah internet sebagai sumber belajar dapat memberikan informasi yang 

lengkap dan akurat bagi pemahaman materi pelajaran geografi anda? 

a. Tidak, karena terkadang sumber belajar dari internet tidak memberikan 

informasi yang lengkap 

b. Tidak, karena internet hanya sebagai pelengkap saja dan sumber 

belajar yang utama biasanya dari buku pegangan dan LKS 

c. Ya, karena internet merupakan sumber belajar yang lengkap dan di 

internet banyak terdapat informasi yang saya butuhkan serta sesuai 
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dengan pokok bahasan yang saya pelajari misalnya fenomena geosfer 

dan antroposfer 

 

C. Jenis Informasi yang Diakses di Internet 

12. Selain internet sebagai penunjang proses pembelajaran geografi anda, 

apakah dalam 1 minggu anda mengakses website yang lainnya misal: 

Facebook, Game Online, Twitter dan lain-lain? 

a. Tidak pernah   b. 1x – 4 seminggu c. > 5x seminggu 

13. Website apa yang sering anda akses kaitannya dengan pokok bahasan 

geografi yang diajarkan di sekolah?  

a. Facebook, dan twitter karena saya sering menggunakanya untuk 

chatting dengan teman 

b. Blogger, google, dan detik, karena saya sering membuka artikel 

mengenai pengetahuan umum tetapi tidak berkaitan dengan pokok 

bahasan geografi yang diajarkan  

c. Blogger, detik, Yahoo dan You Tube karena saya sering membuka 

artikel dan video yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diajarkan 

14. Internet memiliki banyak website yang dapat dijadikan sebagai penunjang 

belajar, bagaimanakah pemilihan website yang berkaitan dengan materi 

pelajaran geografi?  

a. Saya lebih memilih website yang berkaitan dengan hiburan 

b. Saya selalu mengakses website National Geography Chanel, karena 

website tersebut sangat erat kaitannya dengan materi pelajaran geografi 

c. Saya mengakses website apa saja yang dapat memberikan berbagai 

informasi baik yang berhubungan dengan materi pelajaran geografi 

maupun pengetahuan umum 

15. Website manakah yang sering diakses oleh anda sebagai siswa, website 

yang digunakan sebagai sumber belajar geografi, Facebook atau Game 

Online? 
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a. Facebook dan game online, karena didalamnya terdapat aplikasi yang 

dapat membuat saya atau siapa pun dapat melupakan apa yang sedang 

mereka kerjakan 

b. Menurut saya seimbang antara facebook dengan website yang ada 

hubungannya dengan sumber belajar geografi, karena saya biasanya 

sambil mencari materi atau untuk menyelesaikan tugas pelajaran juga 

mengakses facebook 

c. Menurut saya website, karena dapat digunakan untuk sumber belajar 

geografi, yang dapat membantu saya dalam mencari materi atau 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru 

16. Fasilitas internet apa yang sering anda gunakan sebagai sumber belajar 

geografi?  

a. WWW (World Wide Web) karena saya sering membuka artikel 

mengenai pengetahuan umum misalnya tentang Sport, Entertainment 

dan lain-lain tetapi tidak berkaitan dengan mata pelajaran geografi  

b. FTP karena saya sering mendownload artikel yang berhubungan 

dengan materi pelajaran geografi yang tersimpan dalam berbagai 

server di seluruh dunia 

c. Saya sering membuka WWW dan Mailing List karena di dalamnya 

terdapat banyak dokumentasi dan sering dijadikan tempat berdiskusi 

untuk memecahkan suatu permasalahan yang menyangkut materi 

pelajaran geografi 

17. Pokok bahasan geografi apa saja yang anda akses melalui internet? 

a. Tidak semua pokok bahasan saya akses melalui internet 

b. Hanya pokok bahasan antroposfer saja 

c. Hampir semua pokok bahasan yang saya akses melalui internet 

misalnya materi fenomena geosfer dan pengaruhnya, antroposfer dan 

sumber daya alam 

18. Pokok bahasan apa saja yang dianjurkan oleh guru anda untuk diakses 

melalui internet dalam memperoleh materi atau referensi sesuai dengan 

materi pelajaran geografi? 
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a. Tidak ada pokok bahasan yang dianjurkan untuk diakses melalui 

internet 

b. Hanya pokok bahasan tertentu saja yang diakses melalui internet 

c. Hampir sebagian besar pokok bahasan geografi dianjurkan diakses 

melalui internet dengan tujuan mempermudah dalam memperoleh 

referensi serta informasi lainnya yang berkaitan dengan materi 

pelajaran geografi 

 

D.  Internet sebagai Sumber Belajar Berbasis TIK 

19. Apakah pemanfaatan internet dapat menunjang kualitas belajar geografi 

anda sebagai siswa? 

a. Tidak, karena setiap membuka internet yang saya akses website 

hiburan (facebook, game online, entertainment, dan lain-lain) 

b. Tidak, karena yang menunjang kualitas belajar geografi saya tidak 

hanya dari internet tetapi  bisa dari buku, koran, tv, dan lain-lain  

c. Ya, karena internet merupakan salah satu sumber belajar geografi yang 

memberikan berbagai informasi baik yang berhubungan dengan materi 

pelajaran geografi maupun pengetahuan umum sehingga siswa 

memperoleh pengetahuan yang lebih luas 

20. Apakah pemanfaatan internet dapat meningkatkan minat dan motivasi 

belajar dalam pembelajaran geografi anda? 

a. Tidak, karena internet hanya memberikan hiburan semata 

b. Tidak, karena internet sedikit memberikan informasi yang berkaitan 

dengan materi pelajaran geografi 

c. Iya, karena internet memberikan banyak informasi dan referensi 

sehingga dapat mempermudah dalam proses pemahaman materi 

pelajaran geografi yang saya pelajari 

21. Kenapa anda lebih suka memilih internet sebagai sumber belajar berbasis 

TIK dalam memahami dan memperoleh informasi atau referensi materi 

pelajaran geografi?  

a. Karena saya dapat mengakses website apa saja yang saya inginkan 
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b. Karena saya dapat berkreasi menyumbangkan pendapat, dan 

menuangkan hasil karya saya 

c. Karena saya akan memperoleh materi yang lebih banyak sehingga 

mempunyai pandangan luas tentang pokok bahasan geografi yang 

diajarkan dan internet lebih cepat sehingga menghemat waktu dan 

dapat diakses kapan saja tanpa batas waktu dengan biaya yang lebih 

murah 

22. Bagaimanakah tanggapan anda sebagai siswa bila menggunakan internet 

sebagai sumber belajar geografi dibandingkan dengan sumber belajar yang 

lain misalnya: buku, lingkungan, tv?  

a. Menurut saya, internet sebagai sumber belajar geografi tidak bisa 

membantu saya karena saya biasanya menyepelekan materi yang 

diajarkan dan lebih suka menyontek dari teman bila mengerjakan 

tugas. 

b. Menurut saya, saya lebih suka mencari sumber belajar dari buku dan 

LKS dari pada mencari di internet 

c. Menurut saya, jika menggunakan internet sebagai sumber belajar 

geografi maka akan memperoleh materi yang lebih banyak sehingga 

memudahkan saya dalam memahami semua pokok bahasan geografi 

dan internet dapat diakses kapan saja tanpa batas waktu 

23. Manfaat apa yang anda dapat setelah memanfaatkan internet sebagai 

sumber belajar geografi?  

a. Tidak bisa membantu saya dalam memahami materi yang diajarkan 

b. Tahu lebih banyak tentang pengetahuan umum 

c. Mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan baik mengenai 

materi geografi yang diajarkan oleh guru sehingga berdampak pada 

meningkatnya nilai belajar geografi saya maupun pengetahuan umum 

dan mengenal teknologi yang semakin berkembang 
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KISI-KISI ANGKET 

TANGGAPAN GURU MENGENAI PEMANFAATAN INTERNET 

SEBAGAI SUMBER BELAJAR BERBASIS TIK PADA SMA NEGERI 

DI KOTA SEMARANG 

 

Variabel Sub Variabel Indikator No. Soal 

Pemanfaatan 

Internet 

sebagai 

Sumber 

Belajar 

Berbasis 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

Kemampuan 

Mengoperasikan 

Internet 

Kemampuan guru dalam 

mengoperasikan internet 

1 

Kemampuan dasar yang harus 

dimiliki dalam mengoperasikan 

internet 

2, 3 

Ketersediaan 

Internet 

Sarana dan prasarana pendukung 4,5 

Ketersediaan jaringan internet 6 

Kualitas dan mutu jaringan internet 7, 8 

Frekuensi 

Penggunaan Internet 

Intensitas penggunaan internet 

sebagai sumber belajar dalam proses 

pembelajaran 

9, 10, 11 

Pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar geografi dalam menunjang 

pembelajaran di sekolah  

12 

Cara Memanfaatkan 

Internet 

Tujuan pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar berbasis TIK 

13 

Konteks pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar berbasis TIK  

14, 15 

Manfaat pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar berbasis TIK 

16, 17 

Jenis Informasi yang 

Diakses di Internet 

 

Informasi yang diperoleh dari 

internet berkaitan dengan materi 

pelajaran geografi  

18 

Fasilitas yang ada di internet yang 19, 20 



138 
 

digunakan sebagai sumber belajar 

geografi 

Website yang diakses melalui 

internet dalam menunjang proses 

pembelajaran 

21 

Internet sebagai 

Sumber Belajar 

Berbasis TIK 

Manfaat memanfaatkan internet 22, 23 

Menumbuhkan minat, motivasi dan 

kualitas pembelajaran 

24 

Tanggapan tentang pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar 

berbasis TIK dalam proses 

pembelajaran 

25 
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ANGKET TANGGAPAN GURU MENGENAI PEMANFAATAN 

INTERNET SEBAGAI SUMBER BELAJAR BERBASIS TIK 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

 No. Responden : 

Sekolah  : 

Nama Guru : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

  

II. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Isilah identitas anda dengan lengkap! 

2. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memberikan jawaban yang sesuai 

dan tepat! 

3. Diharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban sesuai dengan 

kenyataan yang ada 

 

III. SOAL 

A. Kemampuan Mengoperasikan Internet 

1. Apakah Bapak/Ibu mampu mengoperasikan internet untuk digunakan 

dalam proses pengajaran?  

a. Tidak, karena saya tidak mempunyai kemampuan mengoperasikan 

internet 

b. Bisa, tetapi hanya untuk hiburan saja misalnya akses web tertentu saja 

c. Bisa, karena sebelumnya saya sudah pernah mengikuti pelatihan 

pengoperasian internet  

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan pengoperasian internet? 

a. Tidak, karena saya sudah tidak mampu mengikuti pelatihan internet 

b. Ya, tetapi hanya beberapa kali saja 

c. Ya, saya sering mengikuti pelatihan internet yang sangat membantu 

dalam proses pengajaran 
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3. Menurut Bapak/Ibu, kemampuan dasar apa yang harus dimiliki seorang 

guru dalam pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis TIK? 

a. Menurut saya, tidak ada kaitannya antara kemampuan dasar dengan 

cara mengoperasikan internet 

b. Menurut saya, tidak ada kemampuan khusus dalam pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar 

c. Menurut saya, kemampuan mengoperasikan akses internet (website) 

serta dapat mengetahui sisi negatif dan positif dari penggunaan 

internet sehingga tidak salah fungsikan 

 

B. Ketersediaan Internet 

4. Apakah di sekolah Bapak/Ibu mempunyai komputer yang lengkap dan 

memadai untuk digunakan dalam pemanfaatan internet pada proses 

pembelajaran? 

a. Tidak, jumlah komputer yang dimiliki sekolah masih terbatas 

b. Ya, komputer yang dimiliki jumlahnya sudah memadai tetapi belum 

mendukung untuk digunakan dalam memanfaatkan internet pada 

proses pembelajaran 

c. Ya, komputer yang dimiliki jumlahnya sangat memadai dan dapat 

mendukung untuk digunakan dalam memanfaatkan internet pada 

proses pembelajaran 

5. Apakah komputer yang dimiliki oleh sekolah Bapak/Ibu mempunyai 

kualitas yang baik untuk digunakan dalam pemanfaatan internet? 

a. Tidak, kualitas (spesifikasi) komputer yang dimiliki masih rendah dan 

rata-rata jumlahnya masih terbatas  

b. Ya, kualitas (spesifikasi) komputer yang dimiliki sudah bagus tetapi 

jumlahnya masih terbatas 

c. Ya, kualitas (spesifikasi) komputer yang dimiliki sudah bagus dan 

jumlahnya sangat memadai untuk digunakan dalam memanfaatkan 

internet pada proses pembelajaran 

 



141 
 

6. Apakah disekolah Bapak/Ibu mempunyai jaringan internet (hotspot)? 

a. Tidak, jaringan internet belum terpasang di sekolah 

b. Ya, hanya tersedia pada area tertentu saja 

c. Ya, jaringan internet menggunakan speedy dan tersedia di setiap area 

di sekolah  

7. Apakah signal hotspot yang ada di sekolah Bapak/Ibu mempunyai 

kualitas yang bagus? 

a. Tidak, di sekolah belum terpasang jaringan internet 

b. Ya, signal hotspot hanya terbatas pada area tertentu saja 

c. Ya, signal hotspot sudah mencakup di setiap area di sekolah dengan 

signal yang baik dan mendukung untuk proses pembelajaran  

8. Apakah internet yang ada di sekolah Bapak/Ibu mempunyai tingkat 

kecepatan yang tinggi? 

a. Tidak, di sekolah belum terpasang jaringan internet 

b. Ya, kecepatan jaringan internet yang ada di sekolah sudah tinggi tetapi 

hanya terbatas pada area tertentu saja  

c. Ya, kecepatan jaringan internet yang ada di sekolah tinggi dan bisa 

diakses dimana saja, tidak terbatas pada area tertentu dan dapat 

mendukung proses pembelajaran 

 

C. Frekuensi Penggunaan Internet 

9. Berapa kali dalam seminggu Bapak/Ibu mengakses internet dalam 

menunjang proses pengajaran?  

a. Tidak pernah  b. 1 – 4 x seminggu c. > 5x seminggu   

10. Berapa kali anda menyuruh siswa untuk mengakses internet sebagai 

sumber belajar geografi? 

a. Tidak pernah  b. 1 – 4 x seminggu c. > 5x seminggu 

11. Berapa kali Bapak/Ibu mencari bahan ajar di internet untuk digunakan 

dalam pengajaran? 

b. Tidak pernah  b. 1 – 4 x seminggu c. > 5x seminggu 
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12. Berapa kali Bapak/Ibu menyuruh siswa untuk mengakses internet untuk 

mencari referensi yang relevan sesuai dengan materi pelajaran geografi 

yang akan diajarkan dalam satu minggu? 

b. Tidak pernah  b. 1 – 4 x seminggu c. > 5x seminggu 

 

D. Cara Memanfaatkan Internet 

13. Apakah tujuan Bapak/Ibu menyuruh siswa memanfaatkan internet 

sebagai sumber belajar geografi? 

a. Tujuan saya menyuruh siswa memanfaatkan internet yaitu hanya 

untuk hiburan 

b. Tujuan saya menyuruh siswa memanfaatkan internet yaitu untuk 

mencari referensi geografi yang berhubungan dengan materi pelajaran 

geografi saja 

c. Tujuan saya menyuruh siswa memanfaatkan internet yaitu untuk 

mencari referensi dan pengetahuan baik mengenai materi geografi 

yang diajarkan maupun pengetahuan umum yang berhubungan dengan 

kajian geografi sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran 

14. Apakah setiap pokok bahasan geografi yang Bapak/Ibu ajarkan selalu 

diperkaya referensinya berasal dari internet? 

a. Setiap pokok bahasan yang saya ajarkan tidak pernah memanfaatkan 

internet 

b. Semua pokok bahasan yang saya ajarkan diperkaya referensinya 

berasal dari buku pegangan dan LKS dalam memperoleh referensi 

atau informasi lainnya 

c. Sebagian pokok bahasan yang saya ajarkan sebagian besar diperkaya 

referensinya berasal dari internet dan sebagiannya berasal dari sumber 

belajar yang relevan lainnya 

15. Menurut tanggapan Bapak/Ibu, mengapa anda menyuruh siswa 

mengakses internet dalam kaitannya mencari informasi atau referensi 

mengenai pokok bahasan geografi yang diajarkan? 

a. Karena internet tidak memberikan informasi yang lengkap 
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b. Karena internet hanya memberikan sedikit informasi mengenai pokok 

bahasan pelajaran geografi dan pokok bahasan tersebut lebih banyak 

tersedia di buku pegangan dan LKS  

c. Karena tidak semua buku pegangan maupun LKS memberikan 

informasi yang lengkap mengenai pokok bahasan geografi dibanding 

sumber belajar dari internet 

16. Menurut tanggapan Bapak/Ibu, apakah dengan memanfaatkan internet 

dapat membantu siswa dalam memahami materi geografi dalam proses 

pembelajaran? 

a. Tidak, karena siswa selalu mengakses website yang berhubungan 

dengan hiburan seperti facebook, twitter, dan lain sebagainya 

b. Ya, membantu siswa dalam pemahaman materi geografi karena siswa 

dalam memanfaatkan internet untuk mencari referensi geografi yang 

berhubungan dengan pokok bahasan tertentu saja 

c. Ya, sangat membantu siswa dalam pemahaman materi geografi karena 

di internet banyak terdapat informasi baik informasi yang 

berhubungan dengan materi geografi maupun pengetahuan umum 

lainnya sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran 

17. Menurut tanggapan Bapak/Ibu, apakah internet sebagai sumber belajar 

dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat bagi pemahaman 

materi pelajaran geografi siswa? 

a. Tidak, karena terkadang sumber belajar dari internet tidak 

memberikan informasi yang lengkap 

b. Tidak, karena internet hanya sebagai pelengkap saja dan sumber 

belajar yang utama biasanya dari buku pegangan dan LKS 

c. Ya, karena internet merupakan sumber belajar yang lengkap dan di 

internet banyak terdapat informasi yang saya butuhkan dalam proses 

pengajaran serta sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan 

misalnya fenomena geosfer dan antroposfer 
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E. Jenis Informasi yang Diakses di Internet 

18. Website apa yang sering Bapak/Ibu anjurkan untuk diakses siswa dalam 

menperoleh informasi atau referensi kaitannya dengan pokok bahasan 

geografi?  

a. Facebook, dan twitter karena siswa dapat menggunakannya untuk 

chatting dengan teman 

b. Blogger, google, dan detik, karena siswa dapat membuka artikel 

mengenai pengetahuan umum tetapi tidak berkaitan dengan mata 

pelajaran geografi  

c. Blogger, detik, Yahoo dan You Tube karena siswa dapat membuka 

artikel dan video yang berkaitan dengan materi pelajaran geografi 

yang diajarkan 

19. Internet memiliki banyak website yang dapat dijadikan sebagai 

penunjang belajar, bagaimanakah pemilihan website yang berkaitan 

dengan materi geografi untuk digunakan dalam proses pembelajaran?  

a. Saya lebih memilih website yang berkaitan dengan hiburan 

b. Saya selalu mengakses website National Geography Chanel, karena 

website tersebut sangat erat kaitannya dengan materi pelajaran 

geografi 

c. Saya mengakses website apa saja yang dapat memberikan berbagai 

informasi baik yang berhubungan dengan materi pelajaran geografi 

maupun pengetahuan umum untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran 

20. Website manakah yang sering Bapak/Ibu ajurkan untuk diakses oleh 

siswa dalam proses pembelajaran, website yang digunakan sebagai 

sumber belajar geografi, Facebook atau Game Online? 

a. Facebook dan game online, karena didalamnya terdapat aplikasi yang 

dapat membuat siswa atau siapa pun dapat melupakan apa yang 

sedang mereka kerjakan 
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b. Menurut saya seimbang antara facebook dengan website yang ada 

hubungannya dengan sumber belajar geografi, karena siswa biasanya 

sambil mencari referensi juga mengakses facebook 

c. Menurut saya website, karena dapat digunakan untuk sumber belajar 

geografi, yang dapat membantu siswa dalam mencari referensi 

geografi 

21. Fasilitas internet apa yang sering Bapak/Ibu ajurkan untuk digunakan 

sebagai sumber belajar geografi?  

a. WWW (World Wide Web) karena siswa sering membuka artikel 

mengenai pengetahuan umum misalnya tentang Sport, Entertainment 

dan lain-lain tetapi tidak berkaitan dengan mata pelajaran geografi  

b. FTP karena siswa sering mendownload artikel yang berhubungan 

dengan materi pelajaran geografi yang tersimpan dalam berbagai 

server di seluruh dunia 

c. Siswa sering membuka WWW dan Mailing List karena di dalamnya 

terdapat banyak dokumentasi dan sering dijadikan tempat berdiskusi 

untuk memecahkan suatu permasalahan yang menyangkut materi 

pelajaran geografi sehingga dapat digunakan dalam pemahaman 

materi pelajaran geografi 

 

F. Internet sebagai Sumber Belajar Berbasis TIK 

22. Apakah pemanfaatan internet dapat menunjang proses pemahaman 

materi pelajaran geografi siswa? 

a. Tidak, karena setiap membuka internet yang diakses website hiburan 

(facebook, game online, entertainment, dan lain-lain) 

b. Tidak, karena yang menunjang kualitas pemahaman siswa akan materi 

pelajaran tidak hanya dari internet tetapi  bisa dari buku, koran, tv, dan 

lain-lain  

c. Ya, karena internet merupakan salah satu sumber belajar geografi 

yang dapat memberikan berbagai informasi baik yang berhubungan 
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dengan materi pelajaran geografi maupun pengetahuan umum 

sehingga memudahkan dalam pemahaman materi pelajaran geografi 

23. Menurut Bapak/Ibu manfaat apa yang diperoleh siswa setelah 

memanfaatkan internet sebagai sumber belajar geografi?  

a. Tidak bisa membantu siswa dalam memahami materi yang sedang 

dipelajari 

b. Tahu lebih banyak tentang pengetahuan umum 

c. Memperoleh kemudahan dalam mencari dan memahami materi yang 

sedang dipelajari 

24. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemanfaatan internet dapat meningkatkan 

minat dan motivasi belajar siswa? 

a. Tidak, karena internet hanya memberikan hiburan semata 

b. Tidak, karena internet sedikit memberikan informasi yang berkaitan 

dengan materi pelajaran geografi 

c. Iya, karena internet memberikan banyak informasi dan referensi 

sehingga dapat mempermudahkan siswa dalam proses pemahaman 

materi pelajaran yang dipelajari 

25. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu bila menggunakan internet sebagai 

sumber belajar geografi dibandingkan dengan sumber belajar yang lain 

misalnya: buku, lingkungan, tv?  

a. Menurut saya, internet sebagai sumber belajar berbasis TIK tidak bisa 

membantu saya memperoleh bahan ajar yang lengkap 

b. Menurut saya, saya lebih suka mencari sumber belajar dari buku dan 

LKS dari pada mencari di internet 

c. Menurut saya, jika menggunakan internet sebagai sumber belajar 

berbasis TIK maka akan memperoleh bahan ajar yang lebih banyak 

sehingga memudahkan saya dalam menyampaikan semua pokok 

bahasan geografi dan internet dapat diakses kapan saja tanpa batas 

waktu 
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TABEL DISTRIBUSI DATA UJI COBA ANGKET 

PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI SUMBER BELAJAR 

BERBASIS TIK PADA SMA NEGERI DI KOTA SEMARANG 

             

No. 

Resp. 

Sub Variabel 

Frekuensi Penggunaan 

Internet 
Cara Memanfaatkan Internet  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R 01 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 

R 02 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 

R 03 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 

R 04 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 3 3 

R 05 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 

R 06 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 

R 07 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

R 08 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 

R 09 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

R 10 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 

R 11 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 

R 12 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 

R 13 2 2 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 

R 14 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 

R 15 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 1 

R 16 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 

R 17 3 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 

R 18 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 

R 19 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 

R 20 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

R 21 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 

R 22 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 

R 23 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 

R 24 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 

R 25 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 

R 26 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 

R 27 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 

R 28 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 

R 29 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 

R 30 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
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TABEL DISTRIBUSI DATA UJI COBA ANGKET 

PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI SUMBER BELAJAR 

BERBASIS TIK PADA SMA NEGERI DI KOTA SEMARANG 

             Sub Variabel 

Jenis Informasi yang Diakses Internet Sebagai Sumber Belajar 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 

2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 

2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 

1 3 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 

2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 

3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 

2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 

2 2 2 3 3 1 1 3 2 1 3 3 2 

2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 1 

2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 1 2 3 

3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 

2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 

2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 1 3 2 

2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 

2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 

2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 

2 2 2 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 

1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 

2 1 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 

2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 

3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 

2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 

3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 

2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 

2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 

2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 

3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 

2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 

2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 

 

 



149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

 

 



160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 




