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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Profil Sekolah    

4.1.1. Sejarah SMK PL Tarcisius Semarang  

Sekolah Menengah Kejuruan Pangudi Luhur Tarcisius adalah salah satu 

lembaga Pendidikan yang berdiri dibawah naungan Yayasan Pangudi Luhur yang 

berpusat di Jalan Dr.Sutomo Semarang. Yayasan Pangudi Luhur adalah Yayasan 

yang sangat berkomitmen untuk secara aktif ikut ambil bagian dalam 

mencerdaskan anak bangsa.  

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia nomor 036/0/1997 tentang perubahan Nomenklatur SMKTA 

menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK.52  

Pendirian SMK PL Tarcisius tanggal 4 Juni 1997 dengan status terdaftar saat 

itu telah menerima 4 kelas dengan 2 jurusan yaitu Akuntansi dan Administrasi 

Perkantoran. SMK PL Tarcisius mengajukan status akreditasi kepada 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah melalui kegiatan visitasi 

penilaian petugas assesor akreditasi, hasilnya mendapatkan status disamakan. 

Pada tahun 2010 mendapat status terakreditasi A (amat baik). Peningkatan 

kualitas pendidikan yang berorientasi terhadap mutu, maka pada Mei 2011 SMK 

PL Tarcisius Semarang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di 

bawah pengawasan/kontrol TUV NORD Jerman Indonesia.  

SMK PL Tarcisius Semarang menjadi sekolah pertama di kota Semarang 

yang mengembangkan kerjasama dengan DU/DI dalam format industri. Dengan 

                                                 
52 http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/. Internet. Diakes 23 Oktober 2018 

http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/
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menggandeng PT Sumber Alfaria Tridjaya (Kelas Alfamart) maka siswa yang 

terseleksi dalam kelas industri akan mendapatkan kurikulum tambahan berupa 

bisnis pengelolaan ritel ala Alfamart di samping kurikulum reguler SMK sesuai 

kompetensi keahliannya. Mulai tahun pelajaran 2014 - 2015 SMK PL Tarcisius 

pindah ke gedung baru yang beralamat di Jalan Supriyadi no.7 Kelurahan 

Kalicari Pedurungan Semarang.53  SMK PL Tarcisius Semarang yang berbasis 

Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran dan Akuntansi dengan visi,misi dan tujuan 

sebagai berikut :  

“Visi” :  

SMK Pangudi Luhur Tarcisius dengan spritual kasih mendampingi 

peserta didik secara mendalam untuk berkembang menjadi pribadi yang 

Tangguh Unggul dan Berbudaya. 

“Misi” : 

1. Mewujudkan unit kerja sebagai komunitas iman dan persaudaraan sejati 

 yang didasari cinta kasih 

2. Meningkatkan peran aktif mitra kerja 

3. Mengembangkan budaya dialog dan komunikasi dengan mitra kerja   

4. Mendidik secara profesional, realistis, kritis, sesuai dengan 

perkembangan zaman 

5. Berpihak kepada yang membutuhkan 

6. Mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh sehingga 

 menjadi manusia utuh yang tangguh dalam iman dan kepribadian 

7. Mengembangkan potensi peserta didik dengan pembimbingan dan

 pelatihan sehingga menjadi manusia yang unggul dalam akademis dan 

                                                 
53 http://smkpltarcisius-smg.sch.id.Internet. Di akses 28 Juli 2018  

http://smkpltarcisius-smg.sch.id/
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 keterampilan  

8. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

 berbudaya, mempunyai wawasan kebangsaan dan kepekaan sosial 

 yang tinggi.  

 “Tujuan” : 

SMK PL Tarcisius sebagai bagian dari pendidikan menengah kejuruan 

 bertujuan menyiapkan tamatan yang : 

1. Mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dalam 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai - nilai hidup yang diperlukan 

untuk masuk dunia kerja, mengembangkan wirausaha dan terbuka 

melanjutkan pendidikan 

2. Mampu menjadi pribadi yang utuh, mandiri bertanggung jawab, beriman, 

berwatak dan berbudi pekerti luhur  

3. Mampu secara terus meneurs mengembangkan diri sehingga menjadi 

manusia. 

Dari hasil obeservasi, peneliti mendapatkan informasi tentang SMK PL Tarcisius 

Semarang sebagai berikut :  

Nama instansi : SMK PL Tarcisius Semarang  

Alamat : Jalan Supriyadi No. 7 Semarang  

a) SMK PL Tarcisius Semarang memiliki 20 ruang kelas dengan rincian sebagai 

berikut :  

1. 11 ruang kelas untuk kelas X - XI I Akuntansi  

2. 9 ruang kelas untuk kelas X - XII Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 

b) SMK PL Tarcisius Semarang memiliki 2 jurusan yaitu otomatisasi tata kelola 

perkantoran dan akuntansi. Jumlah siswa akuntansi yang terdiri dari kelas 1 
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sampai kelas 3 yaitu 396 dan jumlah siswa otomatisasi tata kelola 

perkantoran terdiri dari kelas 1 sampai kelas 3 adalah 295. 

c) Memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai sebagai 

pendukung kegiatan belajar mengajar seperti : 

1. Ruang pembelajaran / ruang kelas  

2. Laboratorium Komputer  

3. Laboratorium Perkantoran  

4. Laboratorium Visual  

5. Laboratorium Penjualan / Bussines Centre 

6. Laboratorium Seni Musik  

7. Ruang Perpustakaan  

8. Ruangan Bimbingan dan Konselling  

9. Ruang Pembelajaran praktik produktif (Teaching Factory) 

10. Ruang Kepala Sekolah  

11. Ruang Staff Management  

12. Ruang Tata Usaha 

13. Ruang Guru. 

Selain ruangan - ruangan tersebut, juga ada terdapat prasarana yang lain yaitu:  

1. Kamar mandi putra dan putri  

2. Ruang UKS 

3. Tempat belajar di luar kelas ( lobi atas bawah ) 

4. Halaman sekolah 

5. Tempat parkir mobil dan motor  

6. Kantin sekolah  

7. Lapangan olahraga 
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8. Ruang Satpam 

9. Gudang 

10. Rumah Penjaga  

11. Hotspot area di lingkungan sekolah. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi Sekolah  

Sekolah Menengah Kejuruan Pangudi Luhur Tarcisius Semarang adalah 

salah satu lembaga Pendidikan di bawah naungan Yayasan Pangudi Luhur. 

Berikut adalah struktur organisasi SMK PL Tarcisius Semarang :  

1. Kepala Sekolah Pusat : Dr. Gregorius Bambang Nugroho, FIC  

2. Komite Sekolah : Aris Setyahadi 

3. Kepala Sekolah Br. Titus Totok Trinugroho, ST 

4. Waka Kurikulum : A. Novita Dewi, S.Pd  

5. Waka Kesiswaan : Ign. Eko Jatmiko 

6. Waka Humas : Drs. A. Heni Prima Tyas Asih 

7. Koordinator Sarana Prasarana : Antonius Ariyanto, S Kom 

8. Ketua Kompetensi Kejuruan :  

Akuntansi : Veronika Septi Novianingsih S.Pd  

Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran : Yustina Delina N, S.Pd  

9. Bimbingan Konseling : Chatarina Novi L, S.Psi 

10. Guru 

11. Tata Usaha 
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4.1.3 Peraturan Penggunaan Handphone di Sekolah  

SMK PL Tarcisius memiliki peraturan penggunaan handphone di dalam kelas, 

hal ini bertujuan agar siswa mematuhi dan tidak melanggar. Peraturan berlaku 

untuk semua kelas, dari kelas sepuluh sampai kelas dua belas. Pihak sekolah 

juga membuat peraturan pelanggaran bagi siswa yang melanggar. Berikut 

peraturan penggunaan handphone dan peraturan pelanggaran bagi siswa :  

Tabel 4.1 Peraturan Penggunaan HP di SMK PL Tarcisius Semarang 

Prosedur Pengelolaan HP 

Di SMK PL Tarcisius Semarang adalah sebagai berikut : 

1.pagi, 06.45 HP siswa dikumpulkan ke ketua kelas masing-masing. Jika ketua 

kelas berhalangan hadir dapat dikumpulkan ke Wakil Ketua Kelas atau pengurus 

kelas yang diberi kewenangan oleh kelas. (HP sudah diberi label dengan 

indentitas sendiri). 

2. Semua HP dimasukkan ke box yang sudah di sediakan oleh kelas 

masing-masing. 

3. Box tempat HP lalu di gembok dan kunci di bawa oleh Ketua Kelas atau 

pengurus kelas yang di beri kewenangan oleh kelas untuk mengelola HP. 

4. Selama kegiatan belajar mengajar siswa dilarang keras menggunakan dan 

memanfaatkan HP, kecuali seizin dari guru untuk media pembelajaran. 

5. Kotak box HP dibuka kembali setelah doa siang sebelum pulang sekolah. 

6. Tanggung jawab pengelolaan HP adalah tanggung jawab seluruh siswa di 

kelas masing-masing bersama ketua kelas. 

7. Kehilangan HP bukan menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tetapi menjadi 

tanggung jawab siswa masing-masing yang membaw HP. 
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Tabel 4.2 Peraturan Pelanggaran bagi Siswa yang melanggar 

Peraturan bagi yang melanggar siswa SMK PL Tarcisius Semarang 

1. Bagi siswa yang melakukan pelanggaran dengan cara menggunakan HP pada 

saat kegiatan belajar mengajar dan pada saat jam istirahat, maka HP akan disita 

bapak/ibu guru yang menemukan pelanggaran tersebut.  

2. HP yang telah disita dapat diambil kembal jika siswa dapat menebus dengan 

biaya sejumlah dua bulan uang sekolah 

Uang hasil tebusan tersebut akan dimasukkan ke biaya Uang Sekolah siswa 

yang bersangkutan. 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

4.2 Daftar Mata Pelajaran  

Setiap kelas memiliki jadwal mata pelajaran yang berbeda, dari kelas 

sepuluh sampai kelas dua belas. Setiap jurusan memiliki mata pelajaran yang 

berbeda, berikut mata pelajaran kelas sepuluh sampai kelas dua belas :  

Tabel 4.3 Mata Pelajaran kelas X 

Mata Pelajaran Kelas X SMK PL Tarcisius  

 

No Mata Pelajaran  

1 Penjaskes 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

3 Matematika  

4 Sejarah  

5 Seni Budaya  

6 Ilmu Pengetahuan Alam  

7 Bahasa Jawa  
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8 Simulasi Digital  

9 Akuntansi Dasar 

10 Perbankan Dasar 

11 Spreadsheet 

12 Etika Profesi  

13 Bahasa Indonesia 

14 Bahasa Inggris 

15 Ekonomi Bisnis 

16 Administrasi Umum  

17 Agama 

  

Dari tujuh belas mata pelajaran, ada 3 mata pelajaran yang tidak menggunakan 

internet pada saat pelajaran, dan tidak setiap pelajaran menggunakan 

handphone dan menggunakan internet. Mata Pelajaran yang tidak menggunakan 

internet : Penjaskes, Seni Budaya dan Matematika. Penjaskes adalah mata 

pelajaran olahraga yang dilakukan di lapangan dan jarang menggunakan internet 

sehingga siswa tidak menggunakan handphone dan internet di luar kelas. Jika 

membahas teori maka akan menggunakan handphone dan jaringan internet. 

Mata Pelajaran seni budaya juga jarang menggunakan internet hal ini di 

karenakan seni budaya membahas tentang teori lagu dan oraktik dalam 

menggunakan alat musik : gitar dan pianika. Lebih sering untuk kegiatan prakti di 

dalam kelas maupun di dalam kelas. Di latih untuk teori dasar dan menggunakan 

alat musik. Dan mata pelajaran matematika tidak sering menggunakan internet 

karena mempelajari mengenai perhitungan, sehingga tidak banyak 

menggunakan internet.  

Kelas X diperbolehkan membawa handphone sesuai dengan peraturan yang 

berlaku tetapi tidak banyak digunakan karena kegiatan pembelajaran masih 

membahas tentang teori dasar dalam kejuruan, dua jurusan memiliki mata 
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pelajaran yang sama membahas tentang kejuruan Otomatisasi Tata Kelola 

Perkantoran dan  Akuntansi. Sehingga internet tidak selalu di pakai dalam 

semua mata pelajaran.  

Peneliti meneliti mata pelajaran KKPI yang di lakukan oleh kelas X, 

menggunakan internet untuk mencari contoh bagan kemudian dipraktekkan ke 

Microsoft Word, internet digunakan pada jam ke 2 yaitu jam 10.00 dengan 

adanya perintah dari Pak Anton. Kemudian Pak Anton membimbing dan 

memeriks hasil pekerjaan siswa.  

Tabel 4.4  Mata Pelajaran kelas XI Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 

Mata Pelajaran Kelas XI OTKP SMK PL Tarcisus  
 

No  Mata Pelajaran  

1 Kewirausahaan  

2 Tata Kelola Sarana Prasarana 

3 Tata Kelola Kepegawaian 

4 Agama  

5 Bahasa Jawa 

6 Matematika 

7 Bahasa Indonesia 

8 Bahasa Inggris  

9 Tata Kelola Kehumasan 

10 Tata Kelola Keuangan  

Sumber : Dokumen Pribadi 

Setiap jurusan memiliki mata pelajaran yang berebeda sesuai dengan 

kompetensi kejuruan  

Tabel 4.5 Mata Pelajaran kelas XI Akuntansi 

Mata Pelajaran kelas XI Akuntansi  

No Mata Pelajaran 



46 
 

1 Akuntansi Dasar 

2 Ekonomi Bisnis 

3 Akuntansi Lembaga 

4 Pajak  

5 Akuntansi Jasa 

6 Akuntansi Keuangan  

Sumber : Dokumen Pribadi 

Internet di gunakan di semua mata pelajaran, tetapi tidak setiap mata 

pelajaran menggunakan internet sehingga handphone tetap di simpan dalam 

boks, boks yang disediakan untuk seluruh siswa yang ada di kelas tersebut.  

Penggunaan internet di dalam kelas bisa di lakukan 1 jam pelajaran yaitu 45 

menit atau htidak digunakan selama pembelajaran tersebut. Tidak setiap waktu 

pelajaran menggunakan internet dan guru menjelaskan materi di dalam kelas. 

Tergantung dengan pembahasan saat itu, jika tidak menggunakan handphone 

maka akan tetap tersimpan di dalam boks yang ada di depan kelas. 

Masing-masing guru menggunakan langkah berbeda dalam penggunaan 

handphone jika kerja kelompok siswa di perbolehkan untuk mengambil satu 

handphone untuk 1 kelompok agar kelas tetap fokus. Ada mata pelajaran 

kejuruan yang menggunakan internet sebagai media dalam praktik. Kegaitan 

pembelajaran di dalam ruangan dan di luar ruangan daat tersambung dengan 

fasilitas internet. 

  

4.6 Mata Pelajaran kelas XII Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran  

Mata Pelajaran Kelas XII Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran SMK PL Tarcisius 
 

No Mata Pelajaran 

1 Kejuruan 
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2 Kearsipan 

3 Bahasa Inggris  

4 Bahasa Jawa 

5 Matematika  

6 Kewirausahaan 

7 Olahraga 

8 Agama  

9 English Office 

10 Ilmu Pengetahuan Sosial  

11 Pendidikan Kewarga Negaraan 

12 Bahasa Indonesia 

13 Ilmu Pengetahuan Alam 

14 Keterampilan Komputer Pengelolaan Informasi 

 

Tabel 4.7 Mata Pelajaran kelas XII Akuntansi 

Mata Pelajaran Kelas XII Akuntansi SMK PL Tarcisius Semarang  
 

No Mata Pelajaran  

1 Pajak  

2 Myob 

3 Akuntansi  

4 Harga Pokok Produksi  

5 Pendidikan Kewarga Negaraan 

6 Bahasa Indonesia  

7 Ilmu Pengetahuan Sosial  

8 Matematika 

9 Bahasa Jawa 

10 Kewirausahaan 

11 Ilmu Pengetahuan Alam  

12 Agama 

13 Penjaskes 

14 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi  

15 Bimbingan Konseling  

 

Penggunaan internet kelas XII tidak digunakan dalam setiap waktu 

pembelajaran , hanya digunakan dalam sewaktu-waktu sesuai dengan waktu dan 

materi yang disampaikan. Guru akan memberikan waktu kepada siswa untuk 

mendengarkan, memahami materi tanpa harus menggunakan internet, karena 

penggunan internet juga memakan waktu lima menit dalam pengambilan 

handphone dari dalam boks. Guru memanggil, siswa mengambil handphone atau 
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siswa langsung mengambil handphone sesuai perintah guru yang bersangkutan. 

Kelas XII juga menggunakan internet dalam mengirimkan tugas via email jadi 

masing-masing siswa mempunyai dan menggunakan email untuk mengirimkan 

tugas, selain menghemat kertas siswa juga harus mengikuti jaman, mempunyai 

email, blog atau sosial media.  

 Peneliti meneliti mata pelajaran Kewirausahaan kelas XII Akuntansi dan 

Mata Pelajaran Kejuruan pada kelas XII Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. 

Penggunaan internet digunakan pada jam ke 2 yang bertujuan untuk mencari 

materi pelajaran, dengan metode diskusi. Masing-masing kelas menggunakan 

prosedur pengambilan handphone yang berbeda, pada kelas XII Akuntansi ketua 

kelas memanggil sesuai dengan identitas pada plastik di handphone sedangkan 

di kelas XII OTKP mengambil handphone sendiri. 

4.3 Profil Sampel  

Sampel terdiri dari lima guru dan sepuluh lima siswa SMK PL Tarcisius 

Semarang.  

a) Guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau Sejarah  

b) Guru mata pelajaran Kewirausahaan  

c) Guru mata pelajaran Tata Kelola Humas  

d) Guru mata Pelajaran Kejuruan  

e) Guru mata pelajaran Keterampilan Komputer Pengelolaan Informasi  

Subjek Penelitian siswa-siswi : 

a. Siswa kelas sepuluh sampai kelas dua belas  

b. Siswa yang aktif di dalam kelas dan menggunakan handphone dengan 

benar 

c. Siswa yang aktif di dalam kelas tetapi tidak menggunakan handphone 
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dengan benar  

4.4. Komunikasi yang terjadi di SMK PL Tarcisius Semarang   

Selama penelitian di SMK PL Tarcisius Semarang, dalam kegiatan proses 

pembelajaran terjadi adanya komunikasi di dalam kelas yang menggunakan 

unsur komunikasi yaitu komunikator sebagai penyampai pesan, isi pesan, media, 

komunikan dan adanya umpan balik.  

Adanya peran guru dan siswa dalam komunikasi di kelas, guru sebagai 

komunikator atau sumber utama dalam menyampaikan pesan kepada siswa 

melalui media dan siswa sebagai penerima pesan dan terjadinya umpan balik. 

Dalam penelitian, peneliti ingin melihat terjadinya penggunaan internet sebagai 

media komunikasi dalam kegiatan proses pembelajaran antara guru dan siswa di 

dalam kelas.  

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua kelompok yaitu kelompok guru 

dan kelompok siswa. Adanya interaksi tatap muka langsung, proses 

pembelajaran praktik, kerja kelompok dan penggunaan media dalam 

menyampaikan materi. Tidak semua kegiatan pembelajaran menggunakan 

media dalam penyampaian materi, ada beberapa guru yang langsung 

menyampaikan materi. Penggunaan internet tidak menghilangkan adanya 

interaksi tatap muka.  

SMK PL Tarcisius menggunakan provider Telkomsel yang sudah di 

pasangkan oleh Yayasan Pangudi Luhur. Kapasitas dan kecepatan yang di 

gunakan dalam pembelajaran 35.00 mbps untuk download dan 13.0 untuk 

upload, peralatan yang di gunakan dalam penggunaan internet adalah modem 

dan router, sistem penggunan modem di lakukan setiap bulan oleh yayasan dan 

ada bantuan dari pemerintah (Bantuan Operasional Sekolah). Bandwith yang 
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digunakan dalam pembelajaran 100 mbps (mega bit per second).54 

 

4.4.1. Media Komunikasi yang digunakan di SMK PL Tarcisius Semarang 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMK PL Tarcicisus menggunakan 

media komunikasi untuk menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampu. Peneliti melakukan observasi ketika kegiatan 

pembelajaran, mata pelajaran kewirausahaan yang diampu oleh Bapak F. Ardy, 

beliau menggunakan media LCD Proyektor dengan aplikasi Microsoft Power 

Point untuk menyampaikan materi kepada siswa, selain itu beliau juga 

menggunakan media alat tulis dan handphone dalam kegiatan belajar mengajar. 

Observasi pada mata pelajaran Kewirausahaan beliau memberikan perintah 

untuk mengerjakan tugas secara berdiskusi yang dibagi menjadi satu kelompok 

ada 4 sampai 5 orang sesuai dengan absen di kelas, ketika pembentukan 

kelompok, Pak Ardy memberi perintah soal terlebih dahulu dan memberi waktu 

kepada siswa untuk mengambil handphone untuk mencari materi menggunakan 

internet. Media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah handphone, 

waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas kelompok 30 menit kemudian 

hasil diskusi tersebut dipresentasikan ke depan kelas untuk dipresentasikan. 

Pemilihan media komunikasi handphone karena lebih cepat dan lebih luas 

informasi yang akan di dapat dan menggantikan buku paket, mata pelajaran 

Kewirausahaan kelas XII tidak disediakan buku paket. Bapak F. Ardy 

mengatakan, “Saya lebih suka menggunakan handphone dalam mata pelajaran 

kewirausahaan tetap ada resiko kalau menggunakan handphone saya harus 

berjalan melihat siswa siswi untuk memantau bagaimana siswa menggunakan 

                                                 
54 Wawancara dengan Pak Anton selaku Guru dan bagian Sarana dan Prasarana Hari Selasa 25 
September 2018 di Ruang Tamu SMK PL Tarcisiung   
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handphone apakah benar - benar membuka materi atau hanya membuka aplikasi 

lain yang tidak saya suruh, siswa pasti membuka aplikasi lain seperti line atau 

whatsApp, tetapi ketika saya mengajar di kelas XII AK I saya jarang menemui 

siswa yang melanggar tetap ada yang melanggar tetapi banyak yang mematuhi 

perintah saya, menurut saya penggunaan handphone di dalam kelas sudah baik 

dalam arti saya dapat mengajar dengan baik tanpa ada gangguan, ketika 

handphone dikumpulkan jadi siswa lebih mendengarkan apa yang saya 

sampaikan tidak sibuk sendiri dengan handphone, jika saatnya menggunakan 

handphone maka siswa akan mengambil dan menggunakan sesuai dengan 

waktu yang saya berikan”.55 

Observasi di mata pelajaran Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola 

Perkantoran (OTKP) di ruang Laboratorium Perkantoran di kelas XI OTKP 1. 

Kegiatan pembelajaran menggunakan media komunikasi LCD Proyektor, 

komputer dan handphone. Proses pembelajaran menggunakan komputer yang 

menjadi fasilitas utama dalam pembelajaran, maka handphone akan tetap di 

dalam boks dan tidak diperbolehkan untuk diambil, mata pelajaran kejuruan 

menggunakan media komputer yang tersambung oleh internet sudah 

tersambung di area sekolah. Siswa dapat menggunakan internet di area sekolah 

dengan fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Pada saat guru menyampaikan 

materi dengan metode ceramah dan siswa mengerjakan tugas kerja kelompok 

dalam pembuatan video promosi sekolah. Dalam penggunaan internet di dalam 

kelas adalah ketika akan membuat video dan siswa mencari kreatifitas di youtube 

agar pembuatan video akan semakin menarik dan dapat melihat bagaimana cara 

mempromosikan sekolah dengan baik dan menarik.  

                                                 
55 Wawancara dengan Pak Ardy, Guru Produk Kreatif dan Usaha di ruang tamu hari Jumat 03 
Agustus 2018 pukul 12.00   
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Wawancara dengan bu Yustin selaku Guru Jurusan mengatakan, “Media 

komunikasi internet digunakan dalam kegiatan pembelajaran sebagai tempat 

mencari refrensi, tempat mencari informasi dengan lebih cepat dari berbagai 

sumber dan menentukan satu sumber untuk dijadikan sumber utama. Media 

utama yang digunakan adalah perangkat komputer dan internet, penggunaannya 

juga digunakan pada saat jam sekolah, diluar dari jam sekolah siswa 

diperbolehkan menggunakan handphone di area sekolah menggunakan fasilitas 

sekolah.”56  

Observasi di mata pelajaran Kejuruan dengan guru bu Yos di kelas XII 

Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Penggunaan media dalam mata pelajaran 

Kejuruan adalah menggunakan handphone dan buku. Lebih banyak 

menggunakan buku sebagai sumber materi, mata pelajaran Kejuruan merupakan 

mata pelajaran utama dalam jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. 

Dalam hal ini guru menerangkan materi kepada siswa, tidak menggunakan 

media LCD dalam proses pembelajaran. Menggunakan media buku dan 

handphone.  

Pada saat memberikan tugas ke siswa yang bersifat individu dan 

menggunakan internet. Maka ketua kelas membuka boks yang berisi handphone 

dan membagikannya ke teman-teman. Boks tersebut ada di depan kelas dan 

boleh dibuka ketika sudah ada perintah dari guru. Masing-masing anak membuka 

aplikasi google untuk mencari materi dengan menggunakan handphone. Setelah 

selesai mengerjakan tugas, siswa mengutarakan hasil yang sudah didapat dan 

didengarkan oleh siswa dan guru. Guru ikut mendampingi siswa dalam 

menggunakan handphone, memantau ke siswa apakah siswa membuka sesuai 

                                                 
56 Wawancara dengan Bu Yustin Guru Jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran di 
Laboratorium OTKP hari Senin 06 Agustus 2018 pukul 11.00    
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dengan perintah yang diberikan atau tidak taat saat saat menggunakan 

handphone.  

Selanjutnya wawancara dengan bu Yosephine selaku guru jurusan 

otomatisasi tata kelola perkantoran mengatakan, “Penggunaan internet di dalam 

kelas sangat menunjang saat proses pembelajaran, dengan berkembangnya 

jaman, dunia pendidikan juga mengikuti apalagi dari Sekolah Tarcisius di gedung 

lama Jalan Brigjen Katamso kemudian pindah ke gedung baru di Jalan Supriyadi 

memerlukan waktu dan pemasangan internet yang cukup lama,  karena saat ini 

jaman sudah berubah, guru dan siswa diwajibkan dapat menggunakan internet 

dengan lancar. Tetap ada peraturan untuk siswa dalam penggunaan handphone 

di dalam kelas, peraturan yang sudah disepakati oleh bersama maka akan 

dipatuhi oleh siswa jika memang dilanggar maka siswa akan dikenakan hukuman 

berupa poin. Sehubungan dengan penggunaan internet menggunakan 

handphone maka siswa dapat menggunakan wifi (fasilitas sekolah) atau 

menggunakan paketan data. Wifi yang terpasang di beberapa titik di kelas dapat 

digunakan oleh siswa, jika wifi terputus maka siswa menggunakan paketan data 

alam mencari materi.”57  

Obervasi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh bu 

Henny di kelas XII AP 3, beliau menyampaikan materi dengan menggunakan 

LCD, handphone dan jaringan internet. Prosedur menggunakan handphone di 

dalam kelas menunjang proses pembelajaran, siswa dituntut untuk dapat 

mengikuti setiap proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Ketika bu Henny 

menjelaskan materi, siswa memperhatikan dan mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh beliau. Materi yang dijelaskan menggunakan media Laptop 

                                                 
57 Wawancara dengan Bu Yos Guru Jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran di Ruang Humas 
hari Kamis 09 Agustus 2018 pukul 11.30 
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dan LCD Proyektor. Memberikan penjelasan dan contoh sesuai dengan materi 

yang dijelaskan.  

Proses pembelajaran mata pelajaran IPS belangsung dari jam 09.00 sampai 

jam 11.00. pembelajaran dimulai dengan menjelaskan materi lalu kemudian 

pemberian tugas dan pembentukan kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 - 7 

orang. Tugas yang diberikan kepada tiap kelompok sama, yaitu mencari dua 

pengusaha sukses di usia muda. Masing-masing anak mengambil handphone 

dan laptop untuk mencari tugas tersebut dengan waktu 40 menit. Kemudian 

masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. 

Ketika waktu sudah habis, siswa mengembalikan handphone ke dalam boks, dan 

laptop disimpan kembali ke dalam tas atau diletakkan di meja bagian belakang. 

Waktu pengembalian handphone, bu Henny menunggu semua siswa 

memasukkan handphone ke dalam boks dan memantau apakah ada siswa yang 

tidak mengembalikan kembali.  

Ketika wawancara dengan bu Henny mengatakan “Penggunaan handphone 

di dalam kelas dalam arti siswa dapat mencari materi, ilmu dan contoh yang 

berkaitan dengan tugas, sistem saya belajar lebih suka saya menerangkan 

materi pada saat pemberian tugas dan siswa mencari contoh dengan begitu 

ingatan siswa akan sangat selalu diingat dengan mencari contoh sendiri, media 

yang digunakan dalam pembelajaran adalah laptop, handphone dan jaringan 

internet. Dengan kemajuan teknologi, guru dan siswa dituntut untuk mengikuti 

jaman dan menggunakan internet dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, 

sesuai dengan peraturan sekolah siswa boleh membawa handphone kemudian 

dimasukkan ke dalam boks dan dapat digunakan disaat dipergunakan dalam 

pembelajaran jika tidak digunakan handphone tetap di dalam boks dan tidak 
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boleh diambil jika tidak ada perintah dari guru, ketika jam istirahat siswa juga 

tidak diperkenankan untuk menggunakan handpdhone, karena peraturannya 

boleh digunakan pada saat ada perintah dari guru yang bersangkutan”.58   

Peneliti melakukan observasi Mata Pelajaran Keterampilan Komputer 

Pengelolaan Informasi di kelas X AK 2 yang diampu oleh Pak Anton, media 

utama dalam proses pembelajaran adalah komputer, beliau menyampaikan 

materi menggunakan media komputer. Ketika dimulai proses pembelajaran 

peraturan penggunaan handphone tetap di gunakan. Siswa meletakkan 

handphone di dalam boks tidak diperbolehkan untuk mengambil. Media 

digunakan dalam pembelajaran ini adalah komputer yang sudah terhubung oleh 

jaringan internet. Siswa dapat mencari materi secara cepat dengan 

menggunakan internet.  

Pak Anton menerangkan materi dengan media komputer kemudian 

dipraktekan oleh siswa. Ketika pembelajaran hari rabu beliau menerangkan 

bagaimana membentuk kolom di Microsoft Word, dari mencari bentuk dan warna 

yang sama sesuai dengan contoh, beliau memantau dan mendampingi siswa 

untuk membuat kolom. Untuk pelatihan dasar kelas X tidak menggunakan 

internet, menggunakan aplikasi dasar. Membuat kolom sesuai dengan perintah 

jika sudah selesai, file tersebut disimpan sesuai dengan format yang sudah 

ditentukan.  

Tahap kedua siswa membuat kolom sesuai dengan kreatifitas 

masing-masing, dengan mencari contoh kolom di internet kemudian di 

aplikasikan ke Microsoft Word. Tugas yang diberikan kepada siswa adalah 

membuat kolom ini bersifat individu dan Pak Anton memantau dengan berkeliling 

                                                 
58 Wawancara dengan Bu Henny, Guru IPS di ruang Humas hari Kamis 09 Agustus 2018 pukul 
12.30 
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mengecek ke tiap siswa mengerjakan sesuai dengan perintahnya. Siswa diberi 

waktu untuk membuka internet selama 10 menit dan kemudian diaplikasikan ke 

Microsoft Word dengan waktu 20 menit, siswa diwajibkan untuk membuat tugas 

sesuai dengan kreatifitasnya.  

Seperti yang dikatakan oleh Pak Anton di ruang Laboratorium, “Penggunaan 

handphone di dalam kelas sesuai dengan peraturan yang berlaku, siswa 

diperbolehkan untuk membawa handphone tetapi tidak dibawa sendiri melainkan 

harus dimasukkan ke dalam box, hal ini merupakan kesepakatan bersama yang 

telah dibuat. Pemakaian handphone juga tergantung dengan guru yang mengajar, 

menggunakan handphone atau tidak, jika tidak maka handphone tetap dalam 

boks dan tidak boleh diambil.”59  

 

4.4.2 Model Komunikasi Pembelajaran di SMK PL Tarcisius Semarang  

Komunikasi Pembelajaran yang terjadi di SMK PL Tarcisius meliputi 

menerangkan apa saja yang akan dipelajari, tujuan mempelajari materi, guru 

menyampaikan materi ke siswa, metode yang akan digunakan pembelajaran dan 

diadakan ulangan di akhir pembahasan. Setiap awal pelajaran akan disampaikan 

materi yang akan dipelajari dan pencapaian pembelajaran. 

Guru menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dalam 

menyampaikan materi ke siswa, sistem pembelajaran yang akan digunakan yang 

bertujuan untuk mempermudah siswa agar paham dengan materi yang 

disampaikan. Beberapa mata pelajaran menggunakan metode ceramah, metode 

diskusi, dan metode demonstrasi. Pemilihan metode merupakan strategi dalam 

mengajar di kelas dan akan berdampak pada keberhasilan siswa.  

                                                 
59 Wawancara dengan Pak Anton Guru Keterampilan Komputer Pendidikan Indonesia di ruang 
Laboratorium Komputer hari Jumat 10 Agustus 2018 pukul 10.00  
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Pak Ardy mengatakan, “Menggunakan metode Active learning yaitu 

pembelajaran aktif (active learning) adalah suatu proses pembelajaran dengan 

menggunakan berbagai cara agar siswa aktif di dalam kelas. Ketika saya 

menerangkan siswa mendengarkan dan ketika saya memberikan tugas kepada 

siswa untuk aktif untuk menjawab.”60 

Pembelajaran menggunakan metode active learning yang dilakukan di kelas 

Kewirausahaan XII AK 1, adanya saling tukar pikiran antar siswa, saling 

mengemukakan pendapat di kelas sehingga siswa dapat mencari materi secara 

luas dengan menggunakan internet. Peneliti melihat Guru menggunakan metode 

diskusi yang digunakan oleh pak Ardy dengan membentuk kelompok dan 

berdiskusi suatu materi. Beliau lebih mengajak siswa untuk aktif untuk bertanya 

tidak berdiam dan mendengarkan saja di dalam kelas, diam bukan berarti 

mengerti tetapi bisa ada maksud lain dari diam yaitu tidak paham dengan materi. 

Pak Ardy mengatakan, “Ketika pelajaran saya ulangan bisa tertulis dan bisa 

melalui email, karena menurut saya di jaman sekarang menggunakan email lebih 

cepat dan lebih efektif tidak mengeluarkan kertas dan biaya, menghemat sampah 

kertas. Bisa juga ulangan saya adakan ketika tanya jawab langsung jadi siswa 

tidak bisa mencontek dan pemahaman siswa lebih ingat”61    

Proses pembelajaran menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan 

materi di kelas dan mempraktekan apa yang akan dipelajari. Dalam mata 

pelajaran kejuruan bu Yustin lebih menggunakan metode praktik, karena selain 

menyampaikan materi dengan ceramah beliau juga menggunakan praktek dalam 

pembelajarannya. Ada dua jam mata pelajaran bisa digunakan untuk 

                                                 
60 Wawancara dengan Pak Ardy, Guru Produk Kreatif dan Usaha di ruang tamu hari Jumat 03 
Agustus 2018 pukul 12.00 
61 Wawancara dengan Pak Ardy, Guru Produk Kreatif dan Usaha di ruang tamu hari Jumat 03 
Agustus 2018 pukul 12.00 
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menjelaskan materi dan mempraktekkan apa yang disampaikan oleh bu Yustin. 

Mata pelajaran kejuruan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran lebih 

menggunakan peralatan komputer dalam pembelajaran. Satu komputer bisa 

digunakan 2 - 3 siswa. Penggunaan komputer disesuaikan dengan nomor absen, 

berkelompok, mengerjakan tugas dalam 1 komputer meskipun digunakan 

bersama - sama tetapi pengumpulan tugas bersifat individu. Ketika observasi, bu 

Yustin mempraktekkan bagaimana membuat video promosi sekolah yang singkat 

dan menarik. Biasanya ulangan diadakan dengan ujian tertulis, setiap 2 atau 3 

materi yang telah disampaikan. Jadi dapat mengetahui pemahaman siswa atas 

pembelajaran. 

 

Gambar 4.1  

Kegiatan Pembelajaran di dalam Laboratorim Otomatisasi Tata Kelola 

Perkantoran 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Bu Yos, mengatakan, “Menggunakan metode santifik learning  

(pendekatan saintifik) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada siswa bahwa materi dapat diperoleh darimana saja tidak hanya 

bergantung kepada guru. Dan kurikulum 2013 metode ceramah tidak 

sering dipakai”.62 

Di setiap awal pembelajaran Bu Yos menjelaskan materi yang akan dibahas, 

tujuan pembelajaran dan akhir pembelajaran siswa akan mendapatkan ilmu apa 

saja. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh bu Yos memberikan kebebasan 

ke siswa untuk mencari materi secara mandiri, tidak hanya bergantung dengan 

guru saja tetapi siswa juga ikut aktif dalam pembelajaran, siswa diperbolehkan 

untuk mencari materi dari internet dengan waktu yang diberikan.  

 

Gambar 4.2  

Kegiatan Pembelajaran di ruang kelas mata pelajaran Kejuruan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

                                                 
62 Wawancara dengan Bu Yos Guru Jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran di Ruang Humas 
hari Kamis 09 Agustus 2018 pukul 11.30  
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Dalam penyampaian materi Bu Henny menggunakan metode ceramah dan 

diskusi, memberikan materi secara lisan kepada siswa dan memberikan contoh 

sesuai dengan materi yang disampaikan, 1 materi bisa disampaikan dalam 2 kali 

pertemuan, dan setiap awal pertemuan beliau menyampaikan materi yang akan 

dibahas dan metode yang akan digunakan. Ketika peneliti melakukan observasi, 

bu Henny sedang menggunakan metode diskusi dengan siswa untuk mencari 

contoh salah satu wirausaha yang berkembang di Indonesia menggunakan 

media internet yang bisa diakses secara individu.  

 

 Gambar 4.3  

Kegiatan Pembelajaran di ruang kelas mata pelajaran IPS 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Pak Anton menggunakan metode praktik dalam proses pembelajarannya 

dikarenakan melakukan pembelajaran di Laboratorium Komputer dan 

menggunakan media komputer, beliau menyampaikan materi dan memberikan 
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arahan untuk melakukan praktik pada saat itu. Satu materi bisa diselesaikan 

dalam dua kali pertemuan dan setiap awal pertemuan akan diberi pengarahan 

materi yang akan dipelajari.  

Pembelajaran di dalam laboratorium komputer maka beliau memberikan 

pendampingan dan arahan kepada siswa jika mengalami masalah. Penjelasan 

tentang materi, maksud dan tujuan dari materi yang akan dibahas, dan 

mengadakan ulangan kepada siswa. Ulangan di lakukan dengan praktik yang 

bersifat individu. Pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan.  

Tabel 4.8 Penggunaan Internet menurut guru  

Guru Mata Pelajaran Penggunaan Internet Keterangan 

Pak Ardy  Kewirausahaan  Mencari materi yang 
berhubungan dengan 
Mata Pelajaran  
Kewirasausahaan, 
siswa diminta untuk 
mencari tahapan 
persiapan pendirian 
usaha,  mengurus 
surat izin usaha dan 
nomor pajak wajib pajak  

Sistem yang 
digunakan di 
dalam kelas 
adalah metode 
berdiskusi 
empat sampai 
lima orang, 
setiap siswa 
menggunakan 
media 
handphone dan 
menggunakan 
internet. 

Bu Yustin  Tata Kelola Humas  Penggunaan internet 
dilakukan di 
Laboratorium 
Otomatisasi Tata Kelola 
Perkantoran. Dalam hal 
ini internet digunakan 
dalam metode praktek. 
Siswa melihat youtube 
dalam pembuatan video 
agar dapat membuat 
video promosi sekolah   
terlihat lebih menarik. 
   

Dilakukan 
dengan metode 
kelompk dalam 
pembuatan 
video promosi 
sekolah  
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Bu Henny  IImu Pengetahuan Sosial  Pemberian tugas : siswa 
mencari dua orang 
pengusaha muda  
yang sukses  
Selian itu internet 
digunakan dalam 
mencari materi.  

Metode 
ceramah dan  
diskusi.  

Bu Yosephine  Mengelola Perjalanan 
Dinas 

Metode sharing.  
Siswa dibebaskan 
dalam mencari sumber 
dari internet, jika sudah 
ketemu hasilnya maka 
siswa tersebut 
membagikan sumber.  

Kreatifitas 
siswa dalam 
mencari suatu 
materi  

 
Pak Anton  

 
Simulasi Digital  

Metode praktik  
Mencari bagan yang 
menarik untuk dijadikan 
sebagai tugas individu 
kemudian tugas 
tersebut dikirim email 

 

Keterampilan Komputer 
Pengelolaan Informasi 

Metode praktik  
Membahas satu  
materi kemudian 
dipraktikkan 

Setiap siswa 
memiliki 
komputer untuk 
dipraktikkan  

Sumber : Observasi dan Wawancara oleh peneliti  

 

4.4.3. Komunikasi Instruksional di SMK PL Tarcisius Semarang 

Setiap awal pembelajaran guru memiliki pedoman untuk menjadi acuan 

dalam mendidik siswa - siswi. Pedoman yang dimiliki guru berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Kurikulum, Program Tahunan, Program Semester, 
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Buku Pedoman Sekolah. Pada proses perencanaan komunikasi instruksional 

komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan agar tercapainya suatu 

tujuan yang tepat dan akan berdampak pada umpan balik. Proses perencanaan, 

guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang akan digunakan sesuai 

dengan materi pembelajaran.  

Setiap guru menggunakan metode yang berbeda untuk menyampaikan 

materi ke siswa, dengan bertujuan agar pemahaman materi bisa tersampaikan 

kepada siswa. Metode yang digunakan saat menerangkan materi disesuaikan 

dengan materi yang akan disampaikan. Guru melihat materi yang akan dibahas 

kemudian menggunakan metode yang tepat agar materi dapat tersampaikan. Di 

era sekarang metode yang digunakan mengajak siswa untuk lebih aktif untuk 

berbicara di dalam kelas, adanya pertanyaan dari siswa mengenai pelajaran 

yang telah dipelajari. Komunikasi antara guru dan siswa dapat terjalin dengan 

baik. 

Berdasarkan data observasi yang telah dilakukan pada saat guru mengajar 

di dalam kelas, maka dilihat ketika kegiatan pembelajaran sudah dimulai maka 

siswa atau siswi yang bertugas sebagai ketua kelas memberi salam kepada guru. 

Pembelajaran jam pertama akan dimulai dengan doa tetapi jika pelajaran 

selanjutnya tidak dimulai dengan doa. Pembelajaran dengan berdoa disaat jam 

pelajaran pertama 07.00 dan jam mata pelajaran terakhir jam 14.00. Ketika guru 

masuk ke ruangan kelas maka akan melihat kondisi kelas kemudian guru akan 

menyiapakan materi dan menyampaikan materi tersebut.  

Ada beberapa model guru saat masuk ke kelas, ada yang menunggu saat 

kelas ramai menjadi lebih tenang, adapula yang masuk dengan ketegasan dan 

ada yang memberi salam kepada siswa maka akan dimulai kelas tersebut. Awal 
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pembelajaran guru menyampaikan silabus mata pelajaran sehingga siswa akan 

mengetahui target selanjutnya dalam pembelajaran. Pak Ardy mengatakan, 

“ Ketika mulai jam pembelajaran biasanya saya menyampaikan salam dan hari ini 

akan mempelajari materi dan akan mengadakan kuis untuk menambah nilai atau 

hanya bekerja kelompok untuk membahas materi.”63  

Adanya interaksi antara guru dan siswa di awal pembelajaran, melihat 

kondisi kelas, menyampaikan indikator materi, menanyakan ke siswa bagian 

mana yang belum paham, dan akan mengadakan kuis atau kerja kelompok untuk 

mengingkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran dikelas.  

Selanjutnya dalam penyampaian materi, guru menggunakan fasilitas sekolah 

untuk kegiatan pembelajaran di SMK PL Tarcisius Semarang. Dalam hal ini guru 

sebagai komunikan, menyampaikan materi dengan menggunakan metode yang 

sudah direncanakan, lalu menggunakan media untuk menyampaikan materi dan 

mendapatkan umpan balik. Penggunaan media untuk menyampaikan materi 

yang akan disampaikan oleh guru.  

                                                 
63 Pembicaraan di saat pembelajaran mata pelajaran Kewirausahaan dengan Pak ArdyKamis 02 
Agustus 2018 jam 13.30  
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Gambar 4.4  

Kegiatan Pembelajaran mata pelajaran Kewirausahaan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Beberapa guru menyampaikan materi dengan cara yang berbeda agar siswa 

terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan membentuk kelompok, ada 

yang menggunakan tanya jawab, bersifat individu (mencari tugas secara mandiri 

kemudian di kemukakan di depan kelas, dan menggunakan metode ceramah. Di 

laboratorium menggunakan alat yang ada di kelas untuk lebih jelas bagaimana 

penggunaannya.  

Pak Ardy mengatakan, “Dalam penyampaian materi tidak selalu 

menggunakan LCD, karena terkadang pemasangan LCD terlalu lama dan 

membuang waktu apalagi jika dikelas tidak disediakan LCD”64. Hal yang sama di 

ungkapkan oleh bu Henny mengatakan, “Penggunaan media LCD membutuhkan 

                                                 
64 Pembicaraan di saat pembelajaran mata pelajaran Kewirausahaan dengan Pak Ardy Kamis 02 
Agustus 2018 jam 13.30  
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waktu yang lama sehingga membuang waktu hal itu menyebabkan waktu yang 

digunakan untuk belajar berkurang apalagi jika tidak ada LCD yang tidak ada di 

dalam ruangan sehingga harus mengambil di ruang sarana dan prasarana”.65 

Berbeda dengan Pak Anton, beliau mengatakan, “Penyampaian materi lebih 

mudah menggunakan LCD karena menyingkat waktu dan mata pelajaran saya 

mengunakan komputer sehingga langsung menyambung dengan LCD di 

laboratorium, lebih mudah dan lebih cepat dalam penyampaian materi”.66 

 

Gambar 4.5  

Kegiatan Pembelajaran di Laboratorium Komputer 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Kegiatan Pembelajaran di laboratorium komputer yang menggunakan 

metode parktik, Pak Anton menerangkan pelajaran dan membimbing siswa 

                                                 
65 Wawancara dengan Bu Henny, Guru IPS di ruang Humas hari Kamis 09 Agustus 2018 pukul 
12.30 
66 Wawancara dengan Pak Anton Guru Keterampilan Komputer Pendidikan Indonesia di ruang 
Laboratorium Komputer hari Jumat 10 Agustus 2018 jam 10.00 
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dalam mengerjakan tugas. Siswa mempunyai hak untuk menggunakan satu 

komputer dan mengoperasikannya. Di dalam kelas ada 40 komputer yang sudah 

tersambung dengan jaringan internet. Siswa dapat menggunakan komputer dan 

dapat tersambung dengan internet untuk menunjang pelajaran. Perintah dari 

guru untuk membuka internet.  

Guru dapat memantau siswa dalam menggunakan komputer, jika terjadi 

persimpangan maka komputer akan di matikan dari pusat atau guru kemudian 

siswa tersebut tidak dapat mengikuti pelajaran. Adanya peraturan yang telah 

dibuat yang bertujuan agar siswa dapat mematuhi peraturan tersebut.  
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Gambar 4.6  

Peraturan di Laboratorium Komputer 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Kemampuan siswa dalam memahami materi berbeda - beda, hal itu 

mepengaruhi keterlibatan siswa dalam menanggapi materi. Bu Yustin 

mengatakan, “Menggunakan satu metode kepada satu kelas belum tentu satu 
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kelas paham, tetapi saya lebih mengajak siswa, memanggil nama siswa tersebut 

dan bertanya tentang materi hari ini, jika belum paham saya akan mengulang 

materi tersebut. Adanya pemahaman dari siswa atas materi yang diterangkan.”67 

Guru mampu menguasai materi yang akan disampaikan sehingga siswa 

dapat memahami dengan maksud, isi dan tujuan materi tersebut. Dengan 

ruangan kelas yang nyaman dan siswa tetap fokus dan aktif dalam pembelajaran. 

Memperhatikan dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru 

sedangkan tidak menggunakan handphone jika tidak digunakan.  

Melihat observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, penggunaan media di 

dalam kelas tergantung dengan guru, hampir semua guru menggunakan media 

LCD tetapi tidak semua guru menggunakan media karena membutuhkan waktu 

untuk mempersiapkan sehingga akan mengurangi waktu pembelajaran. Seperti 

yang dikatakan bu Henny dalam pernyataan di atas. 

Dalam evaluasi pelaksanaan pembelajaran di SMK PL Tarcisius, guru akan 

melihat seberapa paham siswa atas materi yang diberikan. Ketika siswa 

mengatakan paham berarti siswa itu sungguh- sungguh memperhatikan dan 

mendengarkan materi. Tetapi ada juga yang jika ditanya paham jawabannya 

paham tetapi kenyataannya siswa tersebut malu untuk bertanya. Metode yang 

dilakukan dalam evaluasi adalah tanya jawab ke siswa pada akhir pembelajaran 

atau dapat diketahui saat ujian.  

Setelah melakukan observasi ke lima kelas, semua guru menanyakan 

kepada siswa sudah paham atau belum di akhir pembelajaran. Setiap guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan dari situ maka akan 

terlihat siswa yang memperhatikan dan hanya duduk saja tetapi tidak 

                                                 
67 Pembicaraan di saat pembelajaran mata pelajaran kejuruan dengan Bu Yustin Sabtu 04 Agustus 
2018 jam 10.00 
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memperhatikan. Menggunakan metode yang berbeda sehingga siswa tidak 

bosan didalam kelas, menarik ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran.  

Dalam pelaksanaannya, guru tidak hanya memperhatikan siswa tetapi juga 

melihat bagaimana komunikasi yang terjalin antar guru dan siswa di dalam kelas, 

apakah dengan metode ini siswa dapat memahami dan mengerti apa yang 

disampaikan, terlalu cepat atau suara guru dalam menyampaikan materi kurang 

jelas dan kurang keras. Guru menggunakan komunikasi yang formal dalam 

menyampaikan materi, tetapi ada guru yang menggunakan bahasa sehari - hari 

untuk lebih harmonis kepada siswa. Bu Yos mengatakan, “Saya lebih 

menggunakan bahasa sehari - hari bahasa yang tidak formal sehingga siswa 

dapat lebih paham saat pembelajaran kondisi di kelas tidak tegang dan lebih 

memahami apa yang saya sampaikan, ada saatnya saya menggunakan bahawa 

formal dan ada saatnya saya santai dan menyesuaikan siswa, biasanya saya 

selingi dengan bercanda masih berkaitan dengan materi jadi siswa lebih luwes 

saat pembelajaran saya.”68  

Hal sama disampaikan oleh bu Yustin mengatakan, “Biasanya saya 

menggunakan bahasa yang santai apalagi ke siswa Otomatisasi Tata Kelola 

Perkantoran isinya perempuan semua jadi lebih santai banyak bercanda dan 

saling bertukar pikiran jadi suasana di kelas santai tidak tegang dan tetap fokus 

belajar. Mereka kalau diajak serius terus jadi nggak konsen dan solusi yang saya 

berikan dengan mengajar santai tetapi tetap fokus, pembelajaran yang saya 

lakukan tidak serius terus tetapi santai tetap pada konten pelajaran, tetapi jika 

akan ujian akhir sekolah saya akan serius dalam menerangkan pelajaran agar 

                                                 
68 Pembicaraan saat pembelajaran bu Yos Senin 06 Agustus 2018, jam 09.00 di ruangan kelas  
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siswa juga paham isi materi pelajaran.” 69 

4.5 Penggunaan Internet menurut Siswa SMK PL Tarcisus Semarang  

Penelitian menggunakan sepuluh siswa untuk diwawancara, siswa yang 

duduk di bangku kelas sepuluh dan kelas dua belas, pemilihan siswa yang aktif 

dikelas dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru 

dikelas. Siswa yang menggunakan handphone dengan tidak benar. Pendapat 

para siswa dalam penggunaan internet di dalam kelas. Masing-masing dari 

mereka menyatakan bahwa penggunaan internet di sekolah menunjang 

pembelajaran di dalam kelas. Setiap siswa memiliki jawaban yang berbeda 

ditanyakan mengenai pengguaan internet di sekolah, menurut DB, “Proses 

belajar mengajar di ruangan kelas sangat menyenangkan dan sangat menarik 

apalagi jika diadakan kuis atau kerja kelompok karena masing-masing guru 

menggunakan metode yang berbeda saat mengajar di dalam kelas, ada yang 

hanya duduk saja ada yang menggunakan media LCD, menggunakan buku atau 

menggunakan handphone. Saya lebih suka jika pembelajaran dengan 

penjelasan materi dan kemudian praktek, karena jika hanya teori saja tidak 

menarik. Kombinasi antara penjelasan teori dengan praktek atau tugas. Dalam 

penggunaan internet yang jelas untuk mencari materi, mengirim tugas, dan 

kadang digunakan untuk melihat youtube. Guru sering menyuruh siswa untuk 

membuka goggle chrome untuk mencari pengertian, contoh studi kasus atau 

mencari gambar yang sesuai dengan pelajaran.”70 

Berbeda dengan AD kelas XI Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran  

mengatakan, “Pembelajaran di ruangan kelas menarik dan peralatan di sekolah 

                                                 
69 Pembicaraan saat pembelajaran bu Yustin Sabtu 04 Agustus 2018, jam 08.00 di laboratorium 
Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran  
70 Wawancara dengan siswa DB kelas XII Akuntansi di ruangan kelas hari Sabtu 11 Agustus jam 
12.00 WIB 
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menunjang pembelajaran, apalagi ketika praktek, guru menerangkan teori dan 

menjelaskan bagaimana penggunaan alat tersebut. Misalnya saja mbak praktek 

kejuruan saya antusias karena saya lebih suka praktik karena kalau hanya teori 

tanpa praktik saya bingung hanya membayangkan saja mbak. Kalo praktik 

langsung jelas bagaimana cara pengoperasiannya. Jika pembelajaran di kelas 

lebih seneng kalo guru menjelaskan teori dengan media LCD karena kan lebih 

jelas tulisannya mbak. Sudah jarang kalo menggunakan metode ceramah mbak. 

Untuk penggunaan internet kalau waktu mata pelajaran kejuruan internet 

digunakan untuk mencari menggunakan mesin ketik atau yang berhubungan 

dengan sekretaris, bagaimana pengoperasian mesin ketik manual atau mesin 

ketik modern dan kemudian dipraktiikan mbak, untungnya internet di 

laboratorium kejuruan dapat digunakan dengan baik tidak lemot.”71   

Berbeda dengan siswi EH mengatakan, “Kalau saya proses belajar mengajar 

di ruangan kelas dan di dalam laboratorium berbeda mbak. Kalau di dalam kelas 

guru lebih menerangkan teori dan beserta contohnya tetapi kalau di Laboratorium 

komputer kan menggunakan komputer jadi lebih sering praktek mbak . Dan kalau 

di dalam kelas tidak semua guru memantau mbak kalau dalam penggunaan 

handphone ada yang hanya duduk dan ada yang memantau sih mbak kalau di 

laboratorium kita bisa dipantau dari komputer guru  jadi kalau pembelajaran 

belum selesai ya kami membuka aplikasi lain akan kelihatan. Proses 

pembelajaran di dalam kelas menarik mbak menggunakan media LCD mbak, 

apa yang diterangkan saya akan menulis dan mendengarkan apa yang 

diutarakan oleh guru mbak, peralatan yang digunakan di dalam kelas juga baik, 

dan dalam penggunaan internet mencari materi pembelajaran, mencari 

                                                 
71 Wawancara dengan siswi AD kelas XI OTKP di ruangan kelas hari Senin 13 Agustus jam 14.30 
WIB 
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pengertian, gambar, jarang mbak kalo untuk melihat youtube. Kalau di dalam 

laboratorium komputer langsung tersambung tapi kalau tidak disuruh membuka 

google tidak membuka jadi tergantung gurunya mbak, karena saat ini kalau di 

laboratorium komputer masih latihan dasar misalnya microsoft word, excel, dan 

microsoft power point. Kalau internet semisal mencari gambar materi pelajaran 

atau mencari pengertian.”72  

Wawancara dengan siswa CK mengatakan bahwa, “Proses pembelajaran di 

ruangan kelas sama di laboratorium berbeda mbak. Peralatan sekolah dan 

fasilitas sekolah menunjang pembelajaran, ketika di dalam kelas guru 

menggunakan media LCD untuk menerangkan materi ada yang memberikan 

contoh mbak tergantung gurunya jadi kalau saya lebih senang kalau 

pembelajaran di dalam kelas berdiskusi atau presentasi dan untuk menggunakan 

internet digunakan untuk mencari pengetahuan lebih luas, mencari berita, 

mencari gambar jika disuruh sesuai dengan mata pelajaran dan melihat youtube 

mbak, tapi jarang sih kalau menggunakan youtube, biasanya guru menyuruh 

untuk mencari pengertian beserta contohnya.”73 

Wawancara dengan siswi RJ mengatakan, “Proses pembelajaran di dalam 

kelas menurut saya sudah baik mbak dalam arti guru dapat menerangkan materi 

dengan baik, jelas dan sabar. Guru dapat menggunakan alat sekolah dengan 

baik. Saling berkomunikasi antara guru dan siswa, interaksi yang dijalin bagus 

mbak tapi ada juga mbak guru yang hanya menerangkan teori saja tanpa 

memberikan contoh. Kalau saya belum paham saya tanya mbak tetapi sejauh ini 

guru dapat menerangkan dengan jelas. Memberi kesempatan siswa untuk 

                                                 
72 Wawancara dengan siswa EH kelas X Akuntansi di ruangan kelas hari Selasa 14 Agustus jam 
12.00 WIB 
73 Wawancara dengan siswa CK kelas X Akuntansi di ruangan kelas hari Rabu 15 Agustus jam 
13.00 WIB 
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bertanya. Siswa dituntut untuk aktif di dalam kelas terus kalau menggunakan 

internet yang utama ketika di jam sekolah saya menggunakan untuk mencari 

materi, mencari gambar, mengirimkan tugas. Sesuai dengan perintah guru kalau 

saatnya membuka aplikasi internet untuk mencari materi ya mencari materi kalau 

mencari gambar ya mencari gambar, kalau mencari tentang pengetahuan alam 

beserta contohnya biasanya disuruh buka wikipedia, tergantung sih mbak.”74 

Berbeda dengan jawaban siswi AK mengatakan, “Bahwa proses 

pembelajaran  di dalam kelas tergantung mbak karena menurut saya tidak 

semua guru menggunakan metode yang menarik dalam mengajar. Ada yang 

menerangkan materi dan memberikan contoh dan studi kasus dan apa pula yang 

hanya menerangkan saja mbak, agak membosankan di dalam kelas mbak kalau 

hanya mendengarkan saja. Tetapi ada juga mbak guru yang menggunakan 

permainan dulu untuk membangkitkan semangat belajar siswa agar tidak 

mengantuk didalam kelas, mengajak siswa untuk tanya jawab atau hanya 

sekedar bercerita karena menurut aku kalau siswa atau kondisi kelas yang tidak 

aktif bertanda kalau yang ada di dalam kelas belum siap untuk menerima materi 

mbak jadi harus diajak dulu agar aktif di dalam kelas, kalau internet di sekolah 

untuk mencari materi pelajaran, tergantung mbak kalau di dalam kelas 

kebanyakan sih untuk mencari studi kasus atau contoh dan melihat youtube 

mbak, tugas juga biasanya dikirim melaui email mbak, masing-masing guru 

menggunakan internet sesuai dengan keperluan. Kalau di luar jam sekolah 

sudah bebas mbak.”75 

Penggunaan internet di dalam kelas tergantung dengan siswa yang 

                                                 
74 Wawancara dengan siswa RJ kelas XII OTKP di ruangan kelas hari Kamis 16 Agustus jam 12.00 
WIB 
75 Wawancara dengan siswa AK kelas XII OTKP di ruangan kelas hari Kamis 16 Agustus jam 13.00 
WIB 



75 
 

menggunakan, apalagi guru tidak mengawasi siswa dalam menggunakan 

handphone. Kenakalan siswa dalam mencuri kesempatan dalam menggunakan 

internet. Ada juga siswa yang menggunakan internet untuk membuka media 

sosial yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Hal ini melanggar peraturan 

yang telah dibuat oleh sekolah. 

Seperti siswa NS yang menggunakan internet dengan tidak baik, membuka 

sosial media seperti intagram dalam pelajaran. Posisi siswa duduk di belakang 

dan membuka aplikasi instagram kondisi masih pelajaran, seperti yang dikatakan 

siswa NS, “Dalam hal ini guru dapat menyampaikan materi dengan baik dan saya 

paham atas materi tersebut, tapi ada juga guru yang setelah mengajar dan 

memberikan tugas kepada siswa tidak di cek mbak hanya duduk diam di depan, 

kalau pelajaran terakhir saya menggunakan internet untuk membuka aplikasi 

instagram atau facebook tetapi saya melihat guru dan situasi dalam 

menggunakan internet, kalau guru A saya tidak berani untuk membuka aplikasi 

lain tetapi kalau guru B saya berani mbak karena guru tersebut tidak muter ke 

siswa mbak, ya kalau muter saya tidak membuka sosial media, nakal dikit, tidak 

hanya saya yang melakukan teman saya juga membuka aplikasi sosial media 

mbak, kalau gurunya memantau atau mencurigai, saya tidak berani membuka 

sosmed, meskipun tidak ada cctv di dalam ruangan tetapi saya tetap waspada, 

tetap hati-hati kalau menggunakan handphone di dalam kelas disaat jam 

pelajaran.”76 Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh GP siswa 

kelas XII dalam wawancara yang telah dilakukan siswa tersebut mengatakan, 

“Kalau dalam penyampaian materi semua guru dapat memahami materi yang 

diampu mbak tetapi kalau dari cara pengawasan berbeda mbak, tidak setiap guru 

                                                 
76 Wawancara dengan siswa NS kelas XI Akuntansi di ruangan kelas hari Senin 1 Oktober 2018 
jam 14.30 WIB 
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melihat dan memantau kami, kadang ada yang bermain handphone sendiri, dan 

ada yang peduli kepada muridnya, kalau dalam menggunakan internet saya 

mengantuk atau bosan saya membuka aplikasi lainnya mbak supaya tidak 

mengantuk memang tidak baik tetapi saya lebih suka kalau guru memberikan 

waktu untuk siswa dalam menggunakan internet ada waktunya untuk mencari 

pelajaran dan untuk main mbak, apalagi kalau guru nya tidak aktif atau hanya 

duduk, siswa yang membuka instagram untuk membuat story, kenakalan anak 

remaja mbak biasa mbak mencuri kesempatan dalam kesempitan tidak sering, 

tergantung gurunya siapa dulu. Pernah ditegur tapi ya gimana ya kalau saya 

ngantuk mendingan main instagram mbak daripada saya buat ribut buat gaduh 

lebih baik saya membuka aplikasi instagram dan facebook mbak. Tetap mencari 

materi pelajaran mbak tapi masih buka sosial media.”77 

Siswi TW juga melakukan yang sama menggunakan handphone dengan 

tidak benar, dia mengatakan, “Pembelajaran di dalam kelas baik, guru 

menyampaikan materi dan siswa mendengarkan, kemudian jika ada tugas di 

kerjakan dan mengenai penggunaan handphone di dalam kelas untuk membuka 

kamera untuk foto bareng -bareng, kadang membuka instagram buat stalker atau 

story mbak, terus kalau di dalam laboratorium saya membuka youtube liat video 

tutorial makeup, video lucu atau haya sekedar mendengarkan lagu. Guru nggak 

muter to mbak yaudah saya membuka aplikasi lainnya, kalau gurunya muter 

saya buat tugas tetapi kalau guru tidak muter saya buka aplikasi lain  kalau 

ditegur saya sudah pernah tapi saya juga bosan, saya bisa mencuri kesempatan 

mbak sekali-sekali mbak saya membuka youtube kalau di rumah tidak ada wifi 

dan paketan saya tidak banyak makanya saya menggunakan internet di sekolah 

                                                 
77 Wawancara dengan siswa GP kelas XII Akuntansi di ruangan kelas hari Senin 1 Oktober 2018 
jam 15.45 WIB  
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untuk itu mbak, kadang kalau gurunya sibuk muridnya diberi tugas tetapi tidak di 

awasi jadi nya kita siswi bebas ngapain apalagi fasilitas di dalam laboratorium 

juga lengkap mbak ada komputer, speaker dan internet jadi kita bisa melhat 

youtube.”78 

Berbeda dengan jawaban yang disampaikan oleh siswi kelas X dengan 

inisial VA, dengan bermaksud menyembunyikan identitas. Dia mengatakan, 

“Internet di dalam kelas digunakan untuk mencari materi pelajaran, soal, video, 

tetapi ada juga waktu buat bermain kalau di dalam kelas saya mematuhi mbak 

tapi saya pernah membuka aplikasi lain mbak karena waktu itu gurunya tidak ada 

dan digantikan oleh guru lain maka saya membuka aplikasi instagram mbak 

kalau ada guru yang mengajar saya menggunakan untuk mencari materi, kalau 

jam-jam siang saya ngantuk dan guru kurang pintar dalam mengajak siswa untuk 

interaksi, saya biasanya iseng mbak buka whatsapp, instagram, line gitulah mbak 

ketika bosan didalam kelas. Nakal dikit asal tidak ketahuan oleh guru yang 

bersangkutan, cari-cari waktu yang tepat mbak.”79 

Tabel 4.9 Penggunaan Internet oleh Siswa  

Siswa Penggunaan Internet  

DB (XII Akuntansi) Mencari materi, mengirim tugas, dan 
membuka aplikasi youtube.  
Membuka goggle chrome untuk 
mencari pengertian, contoh studi kasus 
atau mencari gambar. 

AD (XI Otomatisasi Tata Kelola 
Perkantoran) 

Mata pelajaran kejuruan internet 
digunakan untuk mencari kegunaan 
mesin ketik atau mencari kegiatan yang 
berhubungan dengan sekretaris 

EH (X Akuntansi) Mencari materi lebih dalam, mencari 
gambar dan melihat youtube. 

CK (X Akuntansi) Mencari pengetahuan lebih luas, berita, 
youtube 

                                                 
78 Wawancara dengan siswa TW kelas XI OTKP di ruangan kelas hari Selasa 2 Oktober 2018 jam 
14.30 WIB 
79 Wawancara dengan siswi VA  kelas X OTKP di ruangan kelas hari Rabu 3 Oktober 2018 jam 
14.30 WIB 



78 
 

RJ (XII Otomatisasi Tata Kelola 
Perkantoran) 

Mencari materi, gambar dan 
mengirimkan tugas 

AK (XII Otomatisasi Tata Kelola 
Perkantoran) 

Mencari mata pelajaran, mencari studi 
kasus, mengirmkan tugas melalui email, 
dan youtube 

NS (XI Akuntansi) Mencari materi dan membuka aplikasi 
instagram dan Facebook  

GP (XII Akuntansi) Mencari materi dan membuka aplikasi 
instagram dan Facebook  

TW (XI Otomatisasi Tata Kelola 
Perkantoran) 

Mencari materi pelajaran dan membuka 
aplikasi instagram dan Youtube 

VA (X Otomatisasi Tata Kelola 
Perkantoran  ) 

Mencari mata pelajaran seperti soal dan 
video  
Membuka aplikasi whatsapp, instagram 
dan line  

Sumber : Observasi dan Wawancara oleh peneliti 

 

4.6 Hambatan penggunaan internet di SMK PL Tarcisius Semarang  

Hambatan yang lainnya penggunaan media komunikasi “internet”, hal ini 

ditegaskan oleh bu Henny dalam penggunaan internet di sekolah siswa, 

“Tergantung dengan wifi, fasilitas sekolah yang dapat digunakan oleh siswa, 

sebagaimana hak siswa dalam menggunakan fasilitas sekolah. Siswa biasanya 

di dalam kelas menggunakan fasilitas sekolah untuk mencari materi. Membawa 

alat komunikasi handphone atau laptop untuk digunakan mencari materi 

pembalajaran. Dalam penggunaan handphone di dalam kelas, siswa 

menggunakan handphone dan tidak patuh, siswa yang duduk di belakang 

biasanya melanggar, tidak membuka aplikasi sesuai dengan perintah”80 Pak 

Anton mengatakan, “Bahwa penggunaan internet di dalam laboratorium sangat 

penting, jika mati lampu maka pembelajaran hanya dilakukan dalam kelas, tidak 

menggunakan komputer hanya menyampaikan materi dengan metode ceramah 

kemudian siswa mendengarkan dan menulis apa saja materi yang telah saya 

                                                 
80 Wawancara dengan Bu Henny, guru IPS di ruang Humas hari Kamis 09 Agustus 2018 pukul 
12.30 
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sampaikan.”81 

Bu Yustin menjelaskan, “Kalau kita berbicara mengenai peralatan ya berarti 

apabila peralatan itu rusak atau miss itu menjadi hambatan, satu alatnya rusak 

yang kedua menyinggung internet kemudian internet dalam kondisi lemot atau 

low banget sehingga untuk mengakses satu materi atau satu bahan itu sangat 

lama itu tentu saja menjadi kendala.”82  

Penulis melakukan wawancara dengan bu Yosephine mengatakan bahwa 

hambatan yang ada di kelas kejuruan, “Terkadang wifi mati dan banyak yang 

menggunakan wifi maka akan lemot dan ada anak yang tidak memiliki 

handphone atau tidak smartphone jadi proses pembelajaran akan terhambat.83 

Kondisi pembelajaran yang membosankan, Pak Anton mengatakan, 

“Kegiatan pembelajaran agar tidak membosankan biasanya saya memberi video 

yang berkaitan dengan wirausaha yang berisi video dengan usaha seseorang 

dalam membuka usaha di saat kondisi yang tidak sempurna, sehingga siswa 

dapat bangkit semangat dalam belajar di dalam kelas”.84 

4.6.1 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pengguanaan 

internet di SMK PL Tarcisius Semarang 

Dalam mengatasi hambatan SMK PL Tarcisius memiliki solusi dalam 

mengatasi masalah yang terjadi. Upaya yang dilakukan dalam kondisi 

pembelajaran. Masalah yang dialami ketika mati lampu saat pelajaran, saat 

siswa tidak memiliki handphone dan jaringan internet lama. Upaya yang 

dilakukan setiap guru berbeda dalam mengatasi masalah yang ada di dalam 

                                                 
81 Wawancara dengan Pak Anton guru Keterampilan Komputer Pendidikan Indonesia di ruang 
Laboratorium Komputer hari Jumat 10 Agustus 2018 pukul 10.00 
82 Wawancara dengan Bu Yustin guru OTKP diruang Laboratorium OTKP hari Senin 06 Agustus 
2018 jam 11.00 
83 Wawancara dengan Bu Yosephin Guru OTKP diruang Humas hari Kamis 09 Agustus 2018 jam 
11.30  
84 Pembicaraan di saat pembelajaran mata pelajaran Kewirausahaan dengan Pak Ardy Kamis 02 
Agustus 2018 jam 13.30 
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kelas. 

 Bu Henny mengatakan, “Solusi jika mati lampu di sekolah adalah 

pembelajaran akan dilakukan dengan media buku atau berdiskusi 

membahas suatu materi. Melakukan pembelajaran di luar kelas sehingga 

siswa tidak bosan dan tidak merasa panas di dalam kelas, karena didalam 

kelas menggunakan fasilitas kipas angin, siswa akan mengeluh jika 

pembelajaran jika pembelajaran dilakukan di dalam kelas, berdiskusi dengan 

teman sebangku atau berkelompok juga dilakukan agar terjalinnya interaksi 

siswa di dalam kelas. Untuk mengatasi masalah jika siswa ada yang 

melanggar biasanya saya memantau dan berkeliling ke semua siswa jadi 

saya bisa melihat kondisi siswa sedang melihat apa saja” 85  Bu Yustin 

mengatakan, “Untuk mengatasi masalah - masalah yang muncul dalam 

proses pembelajaran guru memberikan atau membuat alternatif tugas yang 

bisa dilakukan misalnya saya memberikan tugas silahkan browsing tentang 

satu materi ternyata internet lemot listrik mati dan sebagainya maka saya 

minta ke perpustakaan mencari literasi sumbernya tidak dari internet tetapi 

lewat literasi86.  

Berbeda dengan bu Yosephin menjelaskan upaya dalam mengatasi 

masalah tersebut, “Jika ada yang tidak memiliki handphone maka akan 

bekerjasama dengan bangku sebelahnya berkelompok saling memberikan 

materi kepada teman lainnya saling berinteraksi dengan temanya. 

Kerjasama dalam satu bangku atau depan belakang agar konsdisi tetap 

kondsif, biasanya siswa yang tidak membawa langsung gabung dengan 

                                                 
85 Wawancara dengan Bu Henny, Guru IPS di ruang Humas hari Kamis 09 Agustus 2018 pukul 
12.30 
86 Wawancara dengan Bu Yustin Guru OTKP diruang Laboratorium OTKP hari Senin 06 Agustus 
2018 jam 11.00 
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teman sebelahnya dan mencari bersama-sama. 87 

4.7 Pembahasan 

4.7.1 Komunikasi yang terjadi di SMK PL Tarcisius Semarang 

Guru sebagai komunikator atau sumber utama penyampaian materi kepada 

siswa sebagai penerima materi, dalam proses pembelajaran guru menggunakan 

media untuk menyampaikan materi. Adanya komunikasi langsung (tatap 

langsung) antara guru dan siswa untuk membahas suatu materi atau pelajaran di 

dalam kelas.  

Dalam penyampaian materi guru sudah merencanakan akan menggunakan 

metode sehingga siswa dapat memahami materi yang disampaikan, sehingga 

materi yang sudah disiapkan dapat dipahami oleh siswa. Internet digunakan 

dalam mencari materi, praktik dan melihat youtube jika dibutuhkan dalam 

pembelajaran. Tujuan menyampaikan materi tersebut akan mengakibatkan siswa 

memperluas pengetahuan, adanya perubahan sikap menjadi lebih 

mendengarkan dan memperhatikan ketika guru menyampaikan materi.  

Berbagai metode yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi yang 

bertujuan agar siswa lebih paham atas materi yang telah disampaikan dan di 

adakannya ulangan agar guru dapat mengetahui siswa sudah paham dengan 

materi yang diberikan. Ulangan yang dilakukan dengan ujian tertulis atau ujian 

praktik dengan begitu dapat melihat kemampuan siswa. Guru melihat dari 

keaktifan siswa di dalam kelas ketika guru menyampaikan materi. Siswa akan 

menanggapai atau hanya mengangguk saja.  

Guru mencari strategi dalam menyampaikan materi agar dipahami oleh 

siswa dengan berbagai macam cara mempelajari materi. Komunikasi 

                                                 
87 Wawancara dengan Bu Yosephin Guru OTKP diruang Humas hari Kamis 09 Agustus 2018 jam 
11.30   
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pembelajaran didalam kelas mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

memahami materi dan nilai siswa. Ketika guru menyampaikan materi dan siswa 

mampu memahami materi yang telah disampaikan dengan metode yang 

digunakan oleh guru.  

Ada beberapa strategi komunikasi pembelajaran :  

a. Guru sebagai moderator  

Guru memberikan pertanyaan ke siswa berhubungan dengan materi yang 

diberikan, adanya interaksi antara guru dan siswa dan mampu mencairkan 

suasana yang tidak membosankan tetapi tetap fokus pada pembelajaran. dengan 

komunikasi nonverbal yang dilakukan guru kepada siswa berupa raut wajah, 

tatapan mata dan perilaku. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan 

memberi kesempatan siswa untuk menjawab sesuai dengan apa yang dipahami. 

Mencari jawaban sesuai dengan yang apa yang telah ditemukan di internet. 

Mengemukakan jawaban didepan kelas.  

b. Guru sebagai pembimbing   

Melakukan variasi metode pembelajaran didalam kelas sehingga siswa tidak 

merasa mengantuk atau bosan, tetap fokus terhadap materi yang bdiberikan. 

Melakukan tanya jawab, praktik dalam kelas dan melakukan pembelajaran diluar 

kelas. Variasi belajar akan membangkitkan semangat siswa di dalam kelas 

sehingga materi yang disampaikan dapat masuk ke siswa dengan baik.  

c. Guru sebagai manajer   

Dalam hal ini, guru sebagai manajer digunakan di SMK PL Tarcisius dengan 

membentuk kelompok dan berdiskusi suatu materi, belajar bersama dengan 

sesama siswa. Dan tugas guru sebagai manajer memantau dan mengamati 

pembelajaran dalam kelompok. Pembentukkan kelompok terdiri 4-5 siswa yang 
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bertujuan untuk saling bertukar pikiran dan menyanggah pendapat siswa. Guru 

melihat dan mengatur bagaimana proses siswa belajar ketika mereka dijadikan 

satu kelompok dan berdimika didalam kelompok tersebut.  

d. Guru sebagai koordinator dan inovator  

Komunikasi pembelajaran yang ada di SMK PL Tarcisius sudah mengikuti 

sesuai dengan era sekarang. Guru memiliki inovasi dalam menggunakan internet 

didalam proses pembelajaran dengan menggunakan email, blog dan jejaring 

sosial. Pengumpulan tugas sudah dilakukan dengan mengirimkan email, 

menggunakan blog dan memanfaatkan jejaring sosial. Tidak monoton dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas melainkan menggunakan media baru di era 

sekarang.  

 

4.8. Penetapan Strategi Komunikasi Instruksional dalam penggunaan 

internet   

Guru menggunakan strategi komunikasi yang sesuai dengan mata pelajaran, 

sehingga materi dapat di terima oleh siswa. Peneliti melakukan observasi ke lima 

kelas, masing-masing kelas menggunakan media dan metode yang berbeda 

dalam menyampaikan materi pelajaran. Ada beberapa metode yang digunakan 

saat di dalam kelas.  

Menurut Modjiono, metode disuksi adalah suatu kegiatan di mana sejumlah 

orang membicarakan secara bersama-sama melalui tukar pendapat tentang 

suatu topik atau masalah, atau untuk mencari jawaban dari suatu masalah 

berdasarkan semua fakta yang memungkinkan untuk itu.88 

Di kelas mata pelajaran Kewirausahaan, guru menggunakan metode diskusi 

                                                 
88 Katarina Murwanti.2014.”Pengunaan Metode Diskusi Kelompok Untuk Meningkatkan Hasil 
Berlajar Siswa Dalam Pembelajaran IPA DI SD”. Artikel Penelitian: Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. Hal 3. Di akes 19 Desember 2018  
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dalam penggunaan internet, membahas satu materi pelajaran dan menggunakan 

internet. Siswa di ajak untuk berdiskusi materi kewirausahaan dengan fasilitas 

jaringan internet dan media handphone. Siswa berdiskusi di dalam kelas dengan 

saling bertukar pikiran, menyampaikan pendapat dan mencari kebenaran. 

Kemudian setelah mencari isi materi pelajaran, siswa memberi menyampaikan 

pendapat di depan kelas. Adanya beda pendapat pada saat siswa 

menyampaikan. Guru memberi kesempatan siswa lain untuk menyanggah dan 

mencari kebenaran atas materi tersebut.  

Metode Pembelajaran eksperimen merupakan scientific method atau metode 

ilmiah. Metode pembelajaran eksperimen merupakan metode pembelajaran yang 

menekankan peserta didik untuk melakukan percobaan sistematis melalaui 

cara-cara kerja ilmiah.89 Metode ekperimen, metode yang digunakan di mata 

pelajaran Keterampilan Komputer Pengelolaan Informasi. Guru menggunakan 

metode yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, 

menggunakan fasilitas internet dan komputer sehingga guru menerapkan dan 

menggunakan metode tersebut. Mencari contoh bagan dan gambar di internet 

kemudian siswa melakukan praktik di Microsoft word. Siswa mencari gambar dan 

bagan di internet sesuai dengan perintah dari guru. Ketika mencari di internet 

guru masih memantau komputer siswa, sehingga akan terlihat siswa yang tidak 

mematuhi atau melanggar.   

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai 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 

                                                 
89 Yusak Ratunguri.2016.” Implementasi Eksperimen Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses 
dan Sains Mahasiswa PGSD.No.2 Volume 5 Hal 139. ”Di akses 20 Desember 2018 
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berbeda.90 Metode kelompok, adanya pembagian kelompok di dalam kelas, 

kelompok yang sudah di bagi oleh guru yang bertujuan menemukan hasil yang 

berbeda dari kelompok yang lain. Hal yang sama dilakukan mencari satu tokoh 

utama pengusaha sukses dari usia muda. Masing-masing kelompok 

menggunakan media handphone atau laptop untu mencari mtaeri sesuai dengan 

perintah. Kemudian satu kelompok menulis dan mengutarakan hasilnya di depan 

kelas. Adanya beda pendapat antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.  

Metode discovery merupakan model yang digunakan untuk memecahkan 

masalah secara intensif di bawah pengawasan guru. Pada discovery learning, 

guru membimbing peserta didik untuk menjawab atau memecahkan suatu 

masalah. 91  Metode yang di gunakan untuk mengajak siswa untuk lebih 

memahami materi pelajaran. Siswa di ajak untuk mengamati suatu materi 

pelajaran, menalar dengan cara pikir siswa masing - masing dan mencoba untuk 

bertanya kepada guru. Dalam hal ini siswa di diberi materi pelajaran kemudian 

siswa mencari di internet dengan menggunakan media handphone dan laptop 

kemudian menalar dan bertanya kepada guru sesuai dengan daya pikir siswa 

masing- masing. Maka akan menemukan hasil dari daya pikir masing-masing 

siswa.  

Pembelajaran aktif adalah bentuk pembelajaran di mana pengajaran 

berusaha untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran lebih langsung 

daripada metode lain.92 Metode Active Learning, guru mengajak siswa dalam 

                                                 
90 Deddy Mulyana, Op.Cit. Hal 82 
91 Hadiono dan Nuor Ainiy Hidayati. 2016. Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning 
Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII-D SMPN 2 Kamal Materi Cahaya. 
No. 3. Volume 2. Hal 78. Di akses 20 Desember 2018  

92 https://en.wikipedia.org/wiki/Active_learning. Di akses 13 Desember 2018.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Active_learning
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melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Tidak hanya mendengar dan menulis 

saja tetapi siswa di ajak untuk ikut ambil serta dalam pembelajaran. Adanya 

interaksi guru dan siswa di dalam kelas, guru memberikan pertanyaan ke siswa 

dan sisa menjawab. Dengan demikian dalam penggunaan internet dan metode 

active learning, guru memberi kesempatan siswa untuk mencari materi seperti 

pengertian, gambar, studi kasus dan yang berhubungan dengan materi pelajaran 

kemudian siswa menulis yang sudah didapat atau guru dapat langsung bertanya 

kepada siswa dan langsung menjawab pertanyaan tersebut. Kegiatan tulis 

menulis tidak banyak dilakukan. Karena metode ini mengajak siswa untuk aktif 

bertanya di dalam, luar kelas maupun di laboratorium   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 

 


