
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi ciri 

abad-21dan milenium ketiga memberikan pengaruh terhadap seluruh tatanan 

kehidupan secara global. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah 

menjalar dan memasuki setiap dimensi aspek kehidupan manusia. Teknolgi 

informasi saat ini memainkan peran yang besar didalam kegiatan bisnis, 

perubahan sturktur organisasi, dan mannajemen organisasi. Dilain pihak, 

teknologi informasi juga memberikan peranan yang besar dalam 

pengembangan keilmuan dan menjadi sarana utama dalam suatu institusi 

akademik. Memasuki abad-21 atau milenium ketiga akan terjadi pergeseran 

paradigma atau cara berfikir dalam menghadapi berbagai fenomena termasuk 

pola pikir yang berkaitan dengan pendidikan. 

Dalam proses pembelajaran, seorang guru memiliki peranan penting 

demi tercapainya kegiatan pembelajaran di sekolah.  Guru menjadi ujung 

tombak terciptanya proses pembelajaran. Meskipun guru mempunyai 

kecerdasan tanpa didukung dengan media pembelajaran yang baik maka 

proses pembelajaran itu akan menjenuhkan dan kurang menarik minat siswa. 

Perkembangan IPTEK terhadap proses pembelajaran adalah 

diperkayanya sumber belajar dan media pembelajaran. Media komputer 

dimanfaatkan dalam pembelajaran karena memberikan keuntungan-



2 

 

1 

 

keuntungan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran lainnya yaitu 

kemampuan komputer untuk berinteraksi secara individu dengan mahasiswa. 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa dampak 

bagi kehidupan manusia, terutama dunia pendidikan. Dampak positifnya 

terkait erat dengan peningkatan kualitas kehidupan. Informasi begitu mudah 

diperoleh baik lewat media massa, elektronik, maupun melalui jaringan 

teknologi internet.  

Dalam pembelajaran perlu adanya media pembelajaran yaitu internet. 

Dengan adanya media tersebut setiap siswa mampu memanfaatkan internet 

sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Di samping itu pemanfaatan internet 

sebagai media pembelajaran sangat mempermudah siswa dalam dalam 

mengakses sebuah informasi pengetahuan, mengirim tugas-tugas sekolah 

lewat email, dan sebagainnya. Selain siswa, guru juga dapat mempermudah 

dalam menyampaikan pembelajaran. Pemanfaatan media internet sangat 

penting bagi terlaksananya  pembelajaran yang baik. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Idris (2010:1-2) bahwa internet 

merupakan jaringan informasi, komunikasi, penyelidikan, dan berbagai 

sumber yang tidak terhingga banyaknya yang dapat digunakan untuk 

membantu siswa menghasilkan tesis, kerja proyek, dan sebagainya. Internet 

sebagai alat untuk mencapai informasi dalam skala global. Siswa kini dapat 

memperoleh informasi yang lebih daripada apa yang terdapat dalam buku 

teks dengan mencaridan megakses semua website di seluruh dunia. 
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Menurut Sibero (2011:10) “Internet (Interconneted Network) adalah 

jaringan komputer yang menghubungkan antar jaringan secara global, 

internet dapat juga dapat disebut jaringan alam suatu jaringan yang luas”. 

Seperti halnya jarigan komputer lokal maupun jaringan komputer area, 

internet juga menggunakan protokol komunikasi yang sama yaitu TCP/IP 

(Tranmission Control Protol / Internet Protocol)”. 

Penggunaan Internet sebagai salah satu media pembelajaran dapat 

dianggap sebagai suatu hal yang sudah jamak digunakan di kalangan peserta 

didik. Untuk itu sekolah-sekolah bisa menjadikan Internet sebagai sarana 

untuk belajar selain dari buku dan agat mampu menjadi solusi dalam 

mengatasi masalah yang selama ini terjadi, misalnya minimnya buku yagn 

ada di perpustakaan, keterbatasan tenaga ahli, jarak rumah dengan lembaga 

pendidkan, biaya yang tinggi dan waktu belajar yang terbatas.  

Dalam setiap aktifitas belajar mengajar, guru merupakan seseorang 

yang memberikan bimbingan kepada anak didiknya, dan juga seorang guru 

juga harus mempunyai profesionalitas yang tinggi terhadap keahliannya. 

Selain itu guru juga harus mempunyai suatu keahlian lain dibidang teknologi 

Informasi terutama Internet, karena pada zaman sekarang guru dituntut untuk 

untuk bisa menggunakan Internet karena bisa menggali lebih banyak lagi 

informasi selain yang ada di buku (Uno, 2010:3). 

Bagi para siswa, penggunaan internet sebagai alat dalam menggali 

informasi yang berupa materi yang menyangkut dengan pelajaran yang akan 

dapat memicu sekaligus dapat meningkatkan motivasi dalam proses 
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pembelajaran mereka. Pemanfaatan internet dalam pembelajaran 

merupakan hal yang penting. Setiap komponen yang berada dalam lingkup 

pendidikan dapat memanfaatkan berbagai aplikasi internet dengan mudah dan 

memudahkan mendapatkan berbagai informasi pengetahuan. Sesuai dengan 

perkembangan teknologi, penggunaan internet memiliki dampak yang positif 

dan negatif. Dampak posistif yaitu bagi siswa dapat memperoleh berbagai 

pengetahuan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, dan bagi guru dapat 

mempermudah menyediakan media pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan terciptanya pembelajaran yang menarik.Sedangkan  yang  

menjadi  sisi negatifnya,  kebudayaan luar akan  dengan leluasa  menyebarkan 

pengaruhnya  kepada pengguna internet  diluar budayanya. Dalam hal ini, 

siswa perlu dibimbing dan diarahkan untuk mengakses hal positif yang 

terkandung dalam internet. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bibit Supardi 2010 fakta rendahnya 

kualitas pendidikan kita, banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya 

yang perlu dibenahi yaitu kesesuaian bidang pendidikan dan pelajaran yang 

mampu diajarkan oleh seorang guru serta metode yang digunakan.Guru 

hendaknya dapat mengubah paradigma (pola pikir) dari mengajar (teaching) 

menjadi belajar (learning). Internet memberikan kontribusi yang sangat besar 

didalam membantu setiap dimensi yang ada untuk selalu mendapatkan 

informasi yang up to date.Dengan demikian dalam dunia pendidikan, berkat 

adanya jaringan internet, maka dapat membantu setiap penyedia jasa 

pendidikan untuk selalu mendapat informasi-informasi yang terkini dan 
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sesuai dengan kebutuhan.  Penelitian yang dilakukan oleh Sahin. 2010, 

meskipun teknologi adalah sangat penting, berguna dan sangat diperlukan 

bagian dari kehidupan, efektif dan tepat penggunaan masih perlu ditingkatkan 

dalam pendidikan. Penelitian menyajikan bagaimana cara  mengakses internet 

dan lainnya sumber daya, dan tren dalam tinjauan literatur menggunakan 

Internet. Selanjutnya, keragaman Internet sumber yang digunakan untuk 

pekerjaan rumah dan tentu saja proyek penelitian, keandalan dan aksesibilitas.  

Begitu juga dengan pemanfaatan internet oleh siswa di SD Negeri 1 

Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan sebagai alat dalam mengali 

informasi yang berupa pendidikan, akan dapat memicu sekaligus dapat 

meningkatkan motivasi dalam proses pembelajaran mereka khususnya mata 

pelajaran .Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran  di SD 

Negeri 1 Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. 

B. Focus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka focus 

penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan internet sebagai media 

pembelajaran dengan sub focus sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran guru dalam pemanfaatan internet sebagai media 

pembelajaran  di SD Negeri 1 Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten 

Grobogan? 
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2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh guru dalam pemanfaatan internet 

sebagai media pembelajaran  di SD Negeri 1 Sindurejo Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan? 

3. Bagaimanakah harapan yang diinginkan dari stakeholders dengan 

pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran di SD Negeri 1 

Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Kecamatan Toroh Kabupaten 

Grobogan? 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk 

mendeskripsikan tentang :  

1. Peran guru dalam pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran  di SD 

Negeri 1 Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan 

2. Kendala yang dihadapi oleh guru dalam pemanfaatan internet sebagai 

media pembelajaran  di SD Negeri 1 Sindurejo Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan 

3. Harapan yang diinginkan dari stakeholders dengan pemanfaatan internet 

sebagai media pembelajaran di SD Negeri 1 Sindurejo Kecamatan Toroh 

Kabupaten Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Memperkaya kajian tentang peranan pemanfaatan internet sebagai 

media pembelajaran  di SD Negeri 1 Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten 

Grobogan 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa: Siswa diharapkan dapat memanfaatkan internet dalam 

membantu proses pembelajaran mandiri sebagai sumber belajar di 

sekolah. 

b. Bagi guru: Guru diharapkan mengetahui bagaimana pemanfaatan 

internet dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah bahan 

ajaran dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi sekolah: Sekolah diharapkan lebih mengembangkan pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar 

 


