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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua buah konsep yang 

tidak dapat dipisahkan. Abrar (2003:3-4) menjelaskan bahwa Teknologi 

komunikasi berkaitan erat dengan informasi. Ada teknologi komunikasi yang 

berfungsi menyalurkan informasi, mengolah informasi dan penyimpan informasi.  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang informasi dan komunikasi 

telah memperluas informasi agar masyarakat dapat memperoleh pengetahuan. 

Percepatan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin 

berkembang saat ini, kita sebagai masyarakat global dituntut untuk mengetahui 

perkembangan teknologi informasi tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi  

yang dimaksud adalah internet. 

 Menurut Kompas (2018) jumlah pengguna intenet di indonesia menacapai 

143 juta orang. Pemakaian internet dilihat dari teritorialnya kota Jawa paling 

banyak menggunakan internet yakni 57,50 %, Sumatera, 19,09 %, Kalimantan 

7,97 %, Bali-Nusra 5,63 %, dan Maluku-Papua 2,49 %. Jumlah penggunaan 

internet dilihat dari segi pendidikan di Indonesia, mayoritas lulusan S1 juga 

memakai internet sebanyak 79,23%, lulusan S2 dan S3 sebanyak 88,24 %. 

 Internet dibentuk oleh ARPA (Advanced Research Projects Agencyi) pada 

tahun 1969, sebuah badan yang didirikan oleh Amerika yang terdiri dari para 

peneliti dn teknisi dari universitas (Darma, Jarot S, Shenia A 2009:2). Simarmata 

(2010:47) mengatakan internet merupakan jaringan informasi yang digunakan 
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oleh pemakainya melalui komputer yang terhubung di seluruh dunia. Seseorang 

menggunakan internet melalui komputer untuk mendapatkan informasi dengan 

anggapan bahwa ada izin untuk menggunakan komputer tersebut . Berdasarkan 

penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa internet mempermudah seseorang dalam 

berkomunikasi dengan orang lain ataupun memberikan informasi serta 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui perangkat komputer. 

Menurut wiratama (2017:31) secara umum manfaat internet ialah dapat 

menambah wawasan pengetahuan dari berbagai bidang di seluruh dunia, 

komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat melalui internet, mudahnya belanja 

melalui internet, menjadikan internet sebagai wahana hiburan, memudahkan 

mencari lowongan pekerjaan, dan internet menjadi tempat orang-orang dalam 

melakukan bisnis.  

Begitupun dengan pendidikan di SD,SMP, dan SMA sederajat,  

pembelajaran di sekolah tersebut tidak hanya mengandalkan buku mata pelajaran  

sebagai sumber informasi satu-satunya. Pendidikan disekolah tersebut dituntut 

harus mampu memberikan inovasi yang baru dalam proses pembelajarannya 

sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik. Agar proses pembelajaran 

tersebut menjadi lebih menarik sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana  

kepada guru dan siswa. Sarana dan prasarana yang harus difasilitasi salah satunya 

ialah media internet. Internet menjadi media atau wahana belajar paling praktis 

bagi guru dan siswa sehingga guru dan siswa lebih cepat mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Hal ini didasarkan pada keyakinan 

bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media memberi semangat siswa 

untuk belajar dalam waktu yang begitu lama.  
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Hubungan media internet dengan pembelajaran PPKn pada sangat perlu, 

karena pembelajaran PPKn dalam implementasinya mengarah pada pembentukan 

karakter peserta didik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Djahiri (2006:25) 

bahwa pembelajaran PPKn adalah mata pelajaran yang memanusiakan manusia, 

membudayakan manusia dan memberdayakan manusia menjadi warga negara 

yang cerdas serta cinta kepada tanah air Indonesia. 

 Budimansyah (2010:144-145) mengatakan bahwa salah satu peran PPKn 

adalah pembentukan kultur sosial untuk menjadi warga negara yang baik secara 

individu yang mengetahui hak dan kewajibannya. Berdasarkan paparan teori 

tersebut dapat dikatakan  peranan  PPKn  berfungsi untuk mengedepankan warga 

negara yang mencintai rasa nasionalisme dan patriotisme yang patuh dan taat pada 

peraturan hukum.  

SMA Negeri 1 Malang merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri 

yang ada di propinsi Jawa Timur indonesia. Sekolah ini memiliki semboyan 

MITREKA SATATA yang berarti selalu bersahabat atau sahabat yang sederajat. 

Sebagai sekolah yang menyandang status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

(RSBI) SMA Negeri 1 Malang mengembangkan kemampuan di bidang ICT 

(Information and communication technologies). Salah satu pengembangannya 

yaitu dengan menyediakan jaringan internet (wifi) disetiap area sekolah untuk 

menunjang proses pembelajaran. 

Berdasarkan observasi awal di SMA Negeri 1 Malang, dalam proses 

pembelajaran di kelas  siswa  menggunakan jaringan internet yang telah 

tersambung melalui HP (HandPhone), notebook, dan tablet yang mempermudah 

siswa dalam mencari sumber materi ataupun referensi lainnya  sebagai bahan 
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tambahan dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum 2013, 

sehingga pembelajaran dikelas tidak hanya menggunakan buku sebagai bahan 

pembelajaran saja . Akan tetapi dalam pelaksanaanya ada sebagian  siswa yang 

masih menggunakan internet diluar pemanfaatannya. Hal ini disebabkan juga guru 

kurang mengawasi siswa yang menggunakan jaringan internet diluar 

pemanfatannya ketika proses pembelajaran tersebut berlangsung.  

Berdasarkan penjelasan di yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin  

melakukan penelitian tentang Pemanfaatan media internet dalam pembelajaran 

PPKn kelas XI di SMA Negeri 1 Malang” . 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka permasalahan 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana penggunaan media internet dalam pembelajaran PPKn kelas XI 

di SMA negeri 1 Malang? 

2. Bagaimana kendala penggunaan media internet dalam pembelajaran PPKn 

kelas XI di SMA Negeri 1 Malang. 

C.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan media internet dalam 

pembelajaran PPKn kelas XI di SMA Negeri 1 Malang. 
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2.   Untuk mengetahui bagaimana kendala penggunaan media internet dalam 

pembelajaran PPKn kelas XI di SMA Negeri 1 Malang. 

D.  Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ialah momfokuskan pada 

pengunaan media internet , Kendala penggunaan media internet dan solusi 

untuk mengatasi masalah penggunaan media internet dalam kegiatan belajar 

mengajar pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.Manfaat teoretis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman  

akan teori pendidikan khususnya pemanfaatan media internet dalam 

pembelajaran dikelas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

     Memberikan pengetahuan kepada peserta didik bahwa perananan      

pembelajaran PPKn itu sangat urgen terhadap penggunan media TIK 

khususnya internet. 

b. Bagi Guru 

Menambah pengetahuan guru bahwa sumber informasi itu bukan 

hanya dari buku akan tetapi melalui pemanfaatan media internet 

memberikan informasi yang lebih luas. 
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               c. Bagi Sekolah 

               Digunakan sebagai bahan informasi dan kajian untuk melakukan 

                penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan internet dalam proses 

                pembelajaran di kelas. 

d.  Bagi Peneliti 

                   Penelitian ini memberikan masukan sekaligus pengetahuan untuk 

                   mengetahui gambaran penelitian studi kasus tentang sejauh mana 

                   pemanfaatan media internet dalam pembelajaran PPKn di SMA 

                   Negeri 1 Malang. 

F. Penegasan Istilah 

 Penulisan pada skripsi ini tentu menggunakan penegasan istilah sehingga 

tidak terjadi kesalahpahaman istilah dalam penelitian, maka adapun penegasan 

istilah yang dikutip dari para ahli ialah sebagai berikut: 

1. Menurut Oka (2017:4) media merupakan bentuk jamak dari medium secara 

berarti perantara atau pengantar 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

adalah pengantar atau alat yang digunakan sebagai penghubung dalam 

menyampaikan informasi. 

2. Menurut Oetomo (2002:52) Internet merupakan suatu jaringan komunikasi 

tanpa batas yang melibatkan jutaan komputer pribadi yang tersebar di 

seluruh dunia. 
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Menurut Supardi (2009:1) Internet merupakan akronim dari Interconnection 

Networking adalah jaringan komputer dengan skala dunia. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa internet 

merupakan jaringan yang digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi 

yang dapat diakses oleh seluruh dunia. 

2. Menurut Apandi (2013:2) Pembelajaran PPKn adalah pembelajaran yang

bertujuan untuk membekali warga negara memiliki tiga kemampuan yaitu

pengetahuan kewarnegaraan (civic knowledge), keterampilan

kewarganegaraan (civic skill), dan karakter kewarganegaraan (civic

disposition) berdasarkan pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik

Indonesia 1945.

Ardianta (2014:182) Pembelajaran PPKn dimaksudkan sebagai wahana 

untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

PPKn ialah pembelajaran yang mendidik pembentukan watak karakter dari 

warga negara berdasarkan pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 




