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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

 

Menurut Nurudin, teknologi informasi diciptakan untuk menginformasikan 

pesan kepada seseorang secara efektif dan efisien dengan kemajuan teknologi 

manusia akan semakin mudah untuk mendapatkan informasi. Hal ini 

membuktikan bahwa teknologi akan membawa perubahan dalam setiap 

periodenya. Dari tahun ke tahun teknologi akan semakin maju dan semakin 

berkembang. Seiring kemajuan teknologi, manusia dimudahkan dengan 

menggunakan alat canggih sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat 

tanpa harus mengeluarkan uang banyak.  

Menurut Nurudin, Teknologi berasal dari kata “textere” yang berarti weave 

(menenun) atau to construct (membangun). Menenun dan membangun 

mempunyai makna, yakni menyatukan yang berserakan untuk dijadikan satu 

dengan fungsi baru. Secara sempit teknologi bisa jadi berarti hanya perangkat 

keras (hardware) saja, secara luas bisa berarti hardware dan software (perangkat 

lunak). Jika kita menyebut teknologi komunikasi, bisa diartikan sebagai perangkat 

keras, struktur - struktur organisasional, dan nilai sosial yang dikoleksi, diproses, 

serta menjadi pertukaran informasi individu dengan lainnya. Teknologi adalah 

perpanjangan tangan manusia. Menurut McLuhan yang dituliskan dalam buku 

Nurudin, tentangPerkembangan Teknologi Komunikasi pernah menyebutkan 

bahwa media itu the extension of man. Media itu adalah produk hasil yang berarti 

pula teknologi perpanjangan manusia.1 

                                                 
1 Nurudin. 2017. Perkembangan Teknologi Komunikasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal 6 
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     Menurut Nurudin, menjelaskan bahwa Alvin Toffler pada tahun 80-an 

pernah menulis The Third Wave (Gelombang Ketiga). Perkembangan manusia 

dengan teknologinya menjadi tiga bagian, yakni (1) gelombang pertama disebut 

fase pertanian; (2) gelombang kedua disebut fase industri (3) gelombang ketiga 

disebut fase pasca industri. Pasca industri ini yang disebut dengan gelombang 

ketiga dalam manusia sekarang ini. Sampai pada saatnya perubahan teknologi 

komunikasi saat ini pada tahap Gelombang ketiga. Dimana masyarakat 

mendapatkan informasi dengan mudah, dengan adanya penemuan satelit, PC, 

handphone, internet, dan perpaduan perangkat tersebut. Gelombang keempat 

ditandai dengan (a) revolusi proses komunikasi akibat perkembangan media 

sosial; (b) meminjam istilah Alvin Toffler, kita berada dalam masyarakat electronic 

cottage/ kampung elektronik tempat orang bekerja di rumah dan tidak dikantor; 

serta (c) demasifikasi atau tidak massal dari pesan komunikasi, yakni pusat 

pesan berubah ke individu dan tidak massal lagi. Bisa dikatakan, individualah 

pengontrol pesannya (sebelumnya salah satu pengontrol pesan adalah lembaga 

media massa).2 

     Dari tahun ke tahun teknologi semakin canggih, kemajuan dan 

perkembangan teknologi yang mendukung timbulnya suatu alat yang baru dan 

menimbulkan jaringan internet yang memiliki kapasitas yang besar dan memiliki 

kegunaan yang banyak. Dengan demikian internet memiliki sejarah dan 

perkembangan bagi dunia. Dahulu kala, ketika manusia ingin mendapatkan 

informasi dengan menggunakan metode sederhana, yaitu dengan surat atau 

hanya dengan telepon, kejadian ini membuktikan bahwa teknologi masih belum 

maju dan manusia terlambat mendapatkan informasi yang ingin didapatkan. 

                                                 
2 Ibid, Hal 29 



3 
 

     Perkembangan internet bisa dibagi ke dalam tiga kelompok besar, seperti 

yang di uraikan di bawah ini : penemuan terpenting ARPA, munculnya RCP/IP 

dan World Wide Web. Dimulai dengan Penemuan terpenting ARPA, ARPA 

singkatan dari Advanced Research Project Agency adalah packet switching yang 

dikenalkan pada 1960. Packet switching adalah pengiriman pesan yang dapat 

dipecah dalam pekat paket - paket kecil. Masing - masing paket tersebut dapat 

melalui berbagai alternatif jalur. Jadi, jika salah satu jalur rusak, pesan tetap bisa 

dikirimkan ke alamat tujuan. Packet switching juga memungkinkan jaringan dapat 

digunakan secara bersamaan untuk melakukan banyak koneksi.3  

Pada tahap kedua munculnya TCP/IP. Perkembangan internet dicatat pada 

sejarah internet adalah perkembangan lapisan protokol jaringan yang terkenal 

dengan sebutan TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

Jaringan ini paling banyak digunakan sekarang. Protokol adalah suatu kumpulan 

aturan untuk berhubungan antar jaringan. Dengan protokol yang standar dan 

disepakati secara luas, maka jaringan lokal tersebar di bebagai tempat dapat 

saling terhubung membentuk jaringan raksasa, bahkan sekarang ini menjangkau 

seluruh dunia. Jaringan dengan mengguakan protokol internet inilah yang sering 

disebut sebagai jaringan internet. Komputer yang membentuk jaringan semakin 

hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh 

semua jaringan. Pada 1982 dibentuk Transmission Control Protocol (TCP) dan 

Internet Procotol (IP) yang sudah dikenal. Tim Berners Lee menemukan program 

editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan lainnya, 

dan memebetuk jaringan itu. Program inilah yang kemudian dikenal dengan 

                                                 
3 Ibid. Hal 69 
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World Wide Web.4  

Dan pada tahap terakhir World Wide Web. Perkembangan besar internet 

ketiga adalah terbangunnya aplikasi World Wide Web (WWW) pada 1990 oleh 

Tim Berners - Lee. Aplikasi WWW membuat semua pengguna dapat saling 

berbagi macam - macam apikasi dan isi, serta mengaitkan materi - materi yang 

tersebar di internet. Sejak saat itu pertumbuhan pengguna internet meroket tajam. 

Munculnya World Wide Web memungkinkan terjadinya konvergensi antara suara, 

gambar, film, musik yang bisa ditampilkan dalam internet. Selain itu, internet 

banyak digunakan oleh perusahaan, lembaga pendidikan, lembaga 

pemerintahan, lembaga militer di seluruh dunia untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat.”5  

Dengan melihat perkembangan teknologi, dari masa ke masa teknologi di 

kembangkan dan diperbarui sehingga akan berdampak pada manusia 

tergantung dengan jaringan internet yang sudah tersedia, manusia diciptakan 

untuk saling berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi orang lain. Manusia 

adalah makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain 

saling ketergantungan dengan orang lain.  

Perubahan di dalam semua segi kehidupan manusia dewasa ini terutama 

disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.Terjadinya 

perubahan besar tersebut oleh karena sumber kekuatan dan kemakmuran suatu 

masyrakat atau negara bukan lagi ditentukan oleh luas wilayahnya atau 

kekayaan sumber daya alamnya. Sumber kemakmuran dan kekuatan bukan lagi 

terletak pada luas wilayah dan sumber daya alamnya yang melimpah, tetapi telah 

berpindah kepada penguasaan dan pemanfaatan - pemanfaatan ilmu 

                                                 
4 Ibid. Hal 71 
5 Ibid. Hal 6 
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pengetahuan dan teknologi. Terdapat tiga kekuatan yang dominan : 1) ilmu 

pengetahuan, 2) teknologi sebagai penerapan ilmu pegetahuan, 3) informasi. 

Teknologi informasi telah mengubah kebudayaan negara menuju kebudayaan 

global karena sekat - sekat yang mengisolasikan kehidupan berbagai masyarakat 

dan negara telah dihapuskan. Kemjauan teknologi telah mempercepat proses 

globalisasi dan menuntut penataan kembali kehidupan umat manusia dalam 

berbagai segi.6  

Sejarah Internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu 

jaringan internet di Indoensia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana 

semangat kerjasama, kekeluargaan & gototng royong sangat hangat dan terasa 

di antara para pelakunya. Berbeda dengan suasana Internet Indonesia pada 

perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di 

sebagain aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. 7 

Menurut lembaga riset pasar e-Marketer, populasi netter Tanah Air mencapai 

83,7 juta orang pada 2014. Pada 2017, eMarketer memperkirakan netter 

Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 

yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban.8  

Internet saat ini sudah masuk ke wilayah Indonesia dan memberi dampak 

pada kehidupan manusia, dapat dilihat dari kehidupan manusia yang tergantung 

pada internet, semua informasi dapat diperoleh menggunakan internet. Pada 

prinsipnya internet bisa digunakan oleh siapapun dan dimanapun. Pemanfaatan 

internet berpengaruh kepada ekonomi, politik, bisnis, budaya dan pendidikan. 

Saat ini kehadiran internet berpengaruh kepada dunia pendidikan, proses belajar 

                                                 
6 Tilaar.2012. Perubahan Sosial dan Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.Hal 54 dan 55.  
7 https://id.m.wikipedia.org.wiki/Sejarah_Internet_Indonesia.  Internet. Diakses 20 Januari 2018 
8 
http://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan
_media. Internet. Diakses 20 Januari 2018. 

https://id.m.wikipedia.org.wiki/Sejarah_Internet_Indonesia.
http://komnifo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media
http://komnifo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media
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mengajar yang ada di dunia pendidikan sudah menggunakan internet. Hal ini 

didukung dengan setiap siswa baik di kota maupun didesa menggunakan internet. 

Hal ini terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PL Tarcisius Semarang yang 

menggunakan internet sebagai proses belajar mengajar.  

SMK PL Tarcisius adalah salah satu lembaga Pendidikan yang berdiri di 

bawah naungan Yayasan Pangudi Luhur yang berpusat di Jalan Dr. Sutomo No. 

4 Semarang. Kondisi sekarang ini memiliki dua kompetensi keahlian yaitu 

Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran dan Akuntansi. Dahulu SMK PL Tarcisisus 

beralamat di Jalan Brigjend. Katamso No. 49 dan sejak tahun 2014 - 2015 

berpindah ke alamat Supriyadi No. 7 Keluharan Kalicari Pedurungan Semarang9. 

SMK PL Taricius mengalami perkembangan, ketika sebelum tahun 2014 siswa - 

siswi tidak diperbolekan untuk membawa handphone dengan kemajuan teknologi 

dan berkembangnya jaman, sekolah ini membuat peraturan dan penggunaan 

internet untuk siswa dan siswi.  

Dalam proses belajar mengajar siswa dan siswi menggunakan handphone 

sebagai media pengetahuan. Media yang digunakan merupakan alat komunikasi 

handphone yang memiliki jaringan internet yang biasa disebut dengan 

Smartphone, sebagai alat komunikasi pemberi informasi dan pengetahuan, alat 

ini dapat di bawa kemana mana. Adapun mata pelajaran yang menggunakan 

internet yaitu Kewirausahaan dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Peraturan yang ada 

di SMK PL Tarcisius dalam penggunaan Smartphone yaitu setiap siswa dan siswi 

sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, diharapkan mengumpulkan 

handphone dan dimasukkan ke dalam boks, jika guru memberikan intruksi untuk 

mencari informasi dari internet maka siswa dan siswi tersebut akan mengambil 

                                                 
9 http://smkpltarcisius-smg.sch.id. Internet. Diakses 20 Januari 2018 

http://smkpltarcisius-smg.sch.id/
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dan menggunakan handphone tersebut dalam mencari informasi. Dalam mencari 

informasi dan pengetahuan siswa dan siswi dapat mengakses internet dengan 

menggunakan wifi sekolah.  

Pihak sekolah memberikan fasilitas wifi dalam penggunaan kegiatan belajar 

mengajar. Dalam dunia internet memiliki aplikasi yaitu email, blog, e-books, 

jejaring sosial dan video game. Dari sisi positif, internet digunakan dikalangan 

pengajar dan pelajar dalam mencari suatu pengetahuan, namun dari segi negatif 

pihak sekolah mengontrol dan mendampingi siswa - siswi dalam menggunakan 

internet di jam sekolah agar tidak tergantung pada gadget yang dibawa.  

Komunikasi manusia dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan dilakukan 

oleh siapa saja. Dalam keadaaan formal maupun informal pada ruang dan waktu 

tertentu. Dengan berkomunikasi dengan orang lain dalam ruang dan waktu. 

Komunikasi dapat dilakukan dalam kelompok kecil dan kelompok besar, dalam 

jumlah sedikit orang dan dalam jumlah banyak orang. Adanya dua orang atau 

lebih maka akan terciptanya komunikasi yang saling berhubungan.  

Menurut Deddy Mulyana, komunikasi instrumental mempunyai beberapa 

tujuan umum : menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan 

keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakaan tindakan, dan juga 

menghibur. Tujuan tersebut dapat disebut membujuk (bersifat persuasif). 

Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan (to inform) 

mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan 

pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya 

akurat dan layak diketahui. Komunikasi manusia adalah mengisyaratkan 

penyampaian pesan searah dari seseorang (atau suatu lembaga) kepada 

seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka) 
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ataupun melalui media, seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio, 

atau televisi.10 

Komunikasi Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempuyai tujuan 

bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama 

(adanya saling ketergantungan), mengenal satu sama lainnya, dan memandang 

mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, meskipun setiap anggota boleh 

jadi punya peran berbeda. Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada 

komunikasi yang dilakukan kelompok kecil (small group communication), jadi 

bersifat tatap muka.11  

Peneliti ingin mengetahui bagaimana penggunaan teknologi internet sebagai 

media komunikasi yang terjalin antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar di SMK PL Tarcisius Semarang. Karena mayoritas siswa dan siswi 

menggunakan internet dengan media handphone dan laptop. Penggunaan media 

tersebut tentunya menggunakan fasilitas sekolah. Karena pada dasarnya 

jaringan internet diciptakan untuk mempermudah manusia untuk mendapatkan 

informasi, dengan sarana ini peoses belajar mengajar dimudahkan dengan 

menggunakan internet.  

1.2 Rumusan Masalah  

Dalam penelitian tentang penggunaan internet sebagai media pembelajaran di 

SMK PL Tarcisius Semarang, internet digunakan di beberapa mata pelajaran 

sehingga tidak menyalah gunakan fungsi dari kegunaan internet. Memberikan 

dampak yang positif dalam mencari informasi dan tidak menggunakan internet di 

luar jam mata pelajaran tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

berikut adalah rumusan permasalahan dalam studi ini :  

                                                 
10 Mulyana, Deddy. 2010.Ilmu Komunikasi.Bandung : PTRemaja Rosdakarya.Hal 33 
11 Ibid. Hal 82 
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1. “Bagaimana proses dan dinamika penggunaan internet dalam proses belajar 

mengajar di SMK PL Tarcisius Semarang ?” 

2. “Apa dampak penggunaan internet terhadap proses belajar mengajar di SMK 

PL Tarcisius Semarang ?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui proses dan dinamika penggunaan internet dalam proses belajar di 

SMK PL Tarcsisius Semarang.  .  

2. Mengetahui dampak penggunaan internet terhadap komunikasi di lingkungan 

sekolah  

1.4 Kegunaan Penelitian  

A. Manfaat Teoritis  

1. Menambah pengetahuan teori - teori yang berkaitan dengan kemajaun 

teknologi internet dalam pemanfaatan di lingkungan sekolah  

2. Dapat menjadikan panduan kepada orang lain untuk penelitian selanjutnya.  

B. Manfaat Praktis  

1. Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan tentang penggunaan 

dan pemanfaatan internet di lingkungan sekolah menengah kejuruan. 

2. Penelitian ini juga diharapkan sebagai panduan guru dalam mengajar dengan 

menggunakan media handphone di lingkungan sekolah. 
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1.5 Sistematika Penelitian  

BAB I : PENDAHULUAN  

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, serta mencoba merumuskan 

permasalahan yang ada, kemudian menetukan tujuan dan manfaat, langkah 

selanjutnya adalah metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM   

Membahas Gambaran Umum tentang SMK PL Tarcisius Semarang dan 

 Profil Instansi Pendidikan yang bersangkutan. 

BAB III : LANDASAN TEORI  

Berdasarkan permasalahan telah dirumuskan pada Bab I dan kondisi nyata 

 yang di gambarkan pada Bab II. Penulis menemukan satu atau lebih teori 

 (ilmu komunikasi) yang digunakan untuk menganalisis.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Penulis menganalisis semua data dan fakata yang telah diperoleh selama 

 observasi dengan menggunakan teori yang dipilih di dalam BAB III  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Membahas tentang kesimpulan laporan proposal skripsi yang berdasarkan 

 kegiatan observasi yang telah dilaksanakan. Dilengkapi dengn saran yang 

 kami berikan untuk menjadi masukan bagi instansi yang bersangkutan.  

 

 

 

 

 


