
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kata globalisasi sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi 

adalah hal yang tidak dapat dipungkiri atau dihindari. Menurut Anggara (2013) 

“Globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi 

adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut 

informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik”. 

Globalisasi yang semakin pesat akan membawa dampak bagi kehidupan 

manusia di berbagai belahan dunia. Dampak tersebut dapat berupa hal yang positif 

maupun negatif. Menurut Anggara (2013)  Dampak positif globalisasi adalah 

sebagai berikut. 

1. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. 

2. Mudah melakukan komunikas. 

3. Cepat dalam bepergian (mobilitas tinggi). 

4. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. 

5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. 

6. Mudah memenuhi kebutuhan. 

 

Hal yang tidak dapat dihindari dari perkembangan tegnologi selain dampak 

positif globalisasi adalah dampak negatif. Menurut Anggara (2013) dampak 

negatif globalisasi antara lain: 

1. Informasi yang tidak tersaring. 

2. Membuat tidak kreatif, karna prilaku konsumtif. 

3. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit. 

4. Banyak meniru perilaku yang buruk. 

5. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau 

kebudayaan suatu negara. 
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Globalisasi juga memberikan dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. 

Sebagai solusinya pemerintah mengubah kurikulum yang ada dalam dunia 

pendidikan. Akibat dari pergantian kurikulum karena tuntutan globalisasi, 

mengakibatkan siswa cenderung bingung terhadap materi serta cara yang 

disampaikan oleh guru, maka perlu usaha untuk mengatasi  pendidikan akibat 

pengaruh di era global. 

Dampak globalisasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari sekolah yang 

menerapkan bahasa asing sebagai bahasa yang wajib dipelajari, penggunaan alat 

bantu berupa komputer dan internet sebagai aplikasi pembelajaran, beberapa 

perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan agar pendidikan di 

Indonesia dapat bersaing dengan pendidikan di dunia. Menururt Djamaluddin 

(2013), Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia bisa dilihat dari tiga hal : 

1.Masalah peningkatan mutu manusia dan masyarakat Indonesia. 

2.Kedua, menyangkut masalah globalisasi. 

3.Perkembangan dan kemajuan teknologi. 

Pendidikan merupakan aspek penting dalam era globalisasi. Tiga persoalan 

ini sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia pendidikan. Sebab 

peningkatan SDM, yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama 

pendidikan, sangat dipengaruhi faktor globalisasi dan teknologi. Pengaruh 

globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi serta perubahan nilai-nilai 

sosial harus diperhitungkan dalam penyelenggaran pendidikan, apalagi 

tanggung jawab dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pokok melahirkan 

manusia yang berkualitas. 

 

Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan di era global sekarang ini 

dengan cara melalui perbaikan proses belajar mengajar. Menurut Daryanto (2012: 

iii),  

Proses belajar mengajar (PBM) sering kali dihadapkan pada materi yang 

abstrak dan diluar pengalaman siswa sehari-hari sehingga materi menjadi 

sulit diajarkan oleh guru dan dipahami oleh siswa. Mengatasi permasalahan 
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tersebut, guru perlu melakukan visualisasi, mengandung maksud 

mengkongkritkan sesuatu yang abstrak.  

 

Melakukan tindakan tersebut dan lebih baik jika ditunjang oleh berbagai 

aplikasi yang ada dalam internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet mampu 

memberi kesan dalam bidang aplikasi pembelajaran. 

Internet merupakan alat yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran 

yang menarik. Internet dapat diakses oleh semua golongan masyarakat Indonesia, 

dan terdapat banyak hal yang menarik sehingga apabila penggunaannya dapat 

dimaksimalkan dan dalam bentuk positif maka hal tersebut sangat bermanfaat 

bagi kehidupan manusia pada umumnya serta pendidikan khususnya. 

Penggunaan berbagai media pembelajaran berbasis internet, maupun 

pembelajaran dengan aplikasi yang ada di internet atau dikenal e-learning akan 

memberikan kemudahan bagi peserta didik. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat 

Murtiyasa (2006: 9) “E-learning juga memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk belajar secara bebas tanpa merasa tertekan.” Peserta didik juga bebas 

dari rasa malu karena biasanya dalam pembelajaran di kelas ditemukan sebagian 

peserta didik yang tidak mau bertanya serta menjawab pertanyaan dari guru, tapi 

melalui media On-line mereka dapat bertanya secara bebas dan dapat mencari 

serta mengulang-ulangi materi pembelajaran sampai memperoleh pemahaman 

yang baik. 

Menurut Kurniawati (2012), Internet memberikan banyak manfaat, salah 

satunya adalah membuat siswa menjadi lebih kritis, mendapatkan materi yang 

banyak bukan hanya dari buku, proses pembelajaran di kelas akan lebih hidup 

serta guru tidak perlu banyak bicara karena siswa yang akan lebih aktif. 
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Kemandirian peserta didik dalam belajar dan mencari materi dari manapun dan 

kapanpun dengan cepat dan mudah.  

Seseorang dapat memanfaatkan teknologi internet sebagai komunikasi dari 

satu orang kepada banyak orang (one-to-many communication) dilakukan secara 

simultan/bersamaan, yaitu misalnya melalui fasilitas e-mail, mailing list, atau 

chatting dalam waktu yang bersamaan dan dapat diakses secara cepat oleh user.  

Hanya dengan duduk di depan komputer (tentunya menggunakan komputer yang 

dilengkapi fasilitas koneksi ke internet) dan menggunakannya. 

Informasi yang tersedia dan dapat diakses melalui internet tidak hanya yang 

berita di suatu negara saja tetapi berbagai berita yang terjadi di seluruh penjuru 

dunia (global world). Artinya, perkembangan yang terjadi di berbagai negara 

dapat dengan cepat diketahui oleh banyak orang. Demikian juga halnya dengan 

informasi yang menyangkut bidang pendidikan dan pembelajaran. Seseorang tidak 

perlu lagi harus hadir di ruang kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Cukup dari tempat masing-masing yang dilengkapi dengan komputer dan fasilitas 

sambungan internet.  

Begitu banyak manfaat internet khusunya pada bidang pendidikan. Menurut 

pengelola sekolah menambah berbagai fasilitas yang mendukung terwujudnya E-

learning. Hasil yang akan diperoleh jika sekolah mampu menyediakan fasilitas 

internet dilingkungannya yaitu peserta didik dapat berinteraksi dengan sumber 

belajar, baik yang berupa materi pembelajaran itu sendiri maupun dengan guru 

yang membina materi pembelajaran dapat berjalan dengan baik dalam koridor 

berbasis internet.  
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Berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi interbet sebagai alat pembelajaran. 

Menurut  Vesitara (2012) menjelaskan bahwa internet sebagai alat pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

Perkembangan dan kemajuan teknologi internet yang sangat pesat dan 

merambah ke seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan oleh berbagai 

negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan termasuk di 

dalamnya untuk pendidikan/pembelajaran. Perangkat lunak yang telah 

dihasilkan akan memungkinkan para pengembang pembelajaran 

(instructional developers) bekerjasama dengan ahli materi (content 

specialists) mengemas materi pembelajaran elektronik (online learning 

material). Pembelajaran melalui internet dapat diberikan dalam beberapa 

format (Wulf, 1996), di antaranya adalah: (1) Electronic mail (delivery of 

course materials, sending in assignments, getting and giving feedback, 

electronic discussion group), (2) Bulletin boards/newsgroups for discussion 

of special group, (3) Downloading of course materials or tutorials, (4) 

Interactive tutorials on the Web, dan (5) Real time, interactive conferencing 

using MOO (Multiuser Object Oriented) systems or Internet Relay Chat. 

 

Aplikasi pembelajaran sangat banyak jenisnya, strategi yang digunakan 

guru dapat pula bermacam-macam diantaranya yang dapat dipakai guru untuk 

menarik siswa serta mengikuti perkembangan jaman yang ada adalah dengan 

aplikasi internet. aplikasi ini dipilih dengan beberapa faktor, diantaranya adalah 

mudah diakses, cepat, serta mudah dipelajari. 

Macam-macam aplikasi internet yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran diantaranya adalah google, email, facebook, twiter, blog, youtube. 

Penggunaan macam aplikasi tersebut dapat menarik perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran. Salah satu fasilitas didalam internet yang dapat digunakan mencari 

berita yaitu google. Goggle mampu mengakses segala informasi dari dalam 

maupun luar negri secara cepat dan melimpah. Tentunya hal tersebut terdapat sisi 

positif dan negatif, akan tetapi lebih bijak apabila dapat menggunakan 

kecanggihan teknologi dengan baik, serta menuntun siswa agar mampu memilih 
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bahan dan materi yang baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengawasan 

guru serta orang tua peserta didik.  

Salah satu instasi pendidikan di wilayah Surakarta yang mampu 

menggunakan aplikasi internet dalam proses pembelajran yaitu SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta. Guru telah menerapkan pembelajaran dengan 

berbagai aplikasi internet, mulai dengan pemberian PR kepada siswa dengan cara 

pencarian materi melalui google, pemutaran video yang diunggah ke fasilitas 

youtube, pemberian materi dari guru kepada siswa yang diambil dari internet. Hal 

yang patut diapresi yaitu guru berusaha menyaring berbagai dampak negatif 

internet dengan cara nasihat kepada siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Pratami pada tanggal 3 

November pukul 09.30 WIB membuktikan bahwa pada dasarnya siswa memiki 

potensi yang lebih apabila diarahkan secara baik, namun masih terjadi beberapa 

kendala selama proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Salah satu hal 

yang dipakai guru untuk mengatasi kendala-kendala yang ada adalah dengan cara 

pemberian aplikasi pembelajaran kepada anak yang membuat peserta didik merasa 

senang dan gemar dalam memperhatikan guru yaitu dengan internet. Ada 

beberapa macam cara yang dipakai guru dalam pembelajaran diantaranya adalah 

dengan memanfaatkan video yang diunggah dari youtube kemudian diputar ketika 

proses pembelajaran berlangsung. Serta pemberian tugas rumah untuk mencari 

artikel-artikel serta gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran yang 

bersumber dari internet.  



7 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini 

mendorong penulis untuk mengadakan penelitian terhadap pemanfaatan aplikasi 

internet yang dipakai dalam proses pembelalajaran di sekolah. Oleh karena itu 

dipandang penting untuk melakukan penelitian tentang pemanfaatan aplikasi 

internet dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pemanfaatan aplikasi internet dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 2013/2014? 

2. Bagaimanakah usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan 

pemanfaatan aplikasi internet dalam pembelajaran pada semua mata pelajaran 

di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta? 

3. Bagaimanakah kendala pemanfaatan aplikasi internet dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 

2013/2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan aplikasi internet dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 

2013/2014. 

2. Untuk mendeskripsikan usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam 

meningkatkan pemanfaatan aplikasi internet dalam pembelajaran pada semua 

mata pelajaran di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala pemanfaatan aplikasi internet dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta tahun 2013/2014. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan masukan terhadap dunia pendidikan khususnya pada 

pemanfaatan aplikasi internet dalam pembelajaran pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

b. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai berbagai macam aplikasi 

internet dalam pembelajaran yang cocok bagi mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

c. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa: 

1) Dapat membiasakan belajar secara mandiri dengan bantuan fasilitas 

internet. 



9 
 

2) Mempermudah siswa dalam mencari serta menerima materi Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

3) Meningkatkan hasil belajar pada siswa. Khususnya mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

4) Memberikan informasi bagi siswa mengenai aplikasi internet dalam 

pembelajaran secara baik. 

b. Manfaat bagi guru: 

1) Dapat mengembangkan kemampuan guru dalam memanfaatkan aplikasi 

internet dalam pembelajaran. 

2) Mengembangkan potensi guru dalam mengajar. 

3) Membantu guru dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan  

materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

c. Manfaat bagi pengelola sekolah: 

1) Memberikan masalah mengenai peningkatkan mutu sekolah menuju 

instasi pendidikan yang berdaya saing global. 

2) Meberi masukan bagi pengelola sekolah dalam perbaikan prose 

pembelajaran di semua mata pelajaran. 

3) Menambah pengetahuan bagi pengelola sekolah mengenai peningkatkan 

kualitas aplikasi internet dalam pembelajaran di sekolah. 

4) Menambah teori-teori baru mengenai pemanfaatan aplikasi internet 

dalam pembelajaran yang cocok di aplikasikan pada tiap mata pelajaran. 
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E. Daftar Istilah 

1. Globalisasi: menururt Anggara (2013), globalisasi diambil dari kata global, 

yang maknanya universal. 

2. E-Learning: Rismiati dan Rahmasari (2013: 27), glibalisasi terdiri dari dua 

bagian, yaitu e yang berarti electric dan learning yang berarti pembeajaran. 

Jadi, e-learning dapat diterjemahkan sebagai suatu sisitem pembalajar yang 

menggunakan perangkat elektronik sebagai medianya. 

3. Internet: Rismiati dan Rahmasari (2013: 27), internet merupakan jaringan 

global komputer dunia, dimana setiap komputer saling terhubung satu sama 

lainnya dari negara ke negara lainnya diseluruh diunia dan berisi berbagai 

macam informasi, mulai dari teks, gambar, audio, vidio, dan lainnya. 

4. Email: suatu perkhidmatan komunikasi yang berupa teks, image grafik dan 

suara melalui internet. 

5. Aplikasi: Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, lamaran, 

penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap pakai yang direka untuk 

melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat 

digunakan oleh sasaran yang dituju. 

 


