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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kehadiran internet membuat segala aktivitas manusia semakin 

mudah. Menggunakan internet pun kini lebih mudah dengan  

adanyawireless (WiFi). Internet telah menyatukan dunia menjadi satu 

tanpa melihat  batasan wilayah.
1
 Menurut Bambang Warsita internet 

adalah jaringan global yang menghubungkan beribu-ribu bahkan berjuta-

juta jaringan komputer (local,wide areal network) dan komputer pribadi 

(stand alone), memungkinkan setiap komputer yang terhubung kepadanya 

dapat menghubungi banyak komputer kapan saja, dan dari mana saja di 

belahan bumi untuk mengirim berita, memperoleh informasi ataupun 

mentransfer data.
2
  

Internet merupakan salah satu hasil perkembangan tekhnologi yang 

saat ini luas digunakan oleh berbagai kalangan serta profesi manusia. 

Selain mudah diakses dan memiliki berbagai macam informasi, internet 

juga dimanfaatkan oleh dunia pendidikan sebagai salah satu sumber 

belajar. Perkembangan internet dalam dunia pendidikan sangat pesat 

hingga terciptalah berbagai fasilitas seperti e-learning, e-book, e-library, 

e-journal, youtube, email termasuk web/website.
3
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Web adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dari 

sebuah domain yang mengandung informasi.
4
 web dapat diartikan sebagai 

kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar 

diam atau gerak, data animasi, suara, video dan gabungan dari semuanya, 

Baik yangbersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian 

bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihungkan jaringan-

jaringan halaman (hyperlink).
5
 

Pengguna web dapat mengakses berita terbaru dari dunia 

internasional melalui mesin pencari maupun situs web. Salah satunya 

adalah untuk menemukan jurnal ilmiah dan data untuk penelitian.
6
 Salah 

satu manfaat Penggunaan web yaitu dapat meringankan tugas dan beban 

guru dalam mengajar, karena segalanya dapat dimasukkan kedalam web 

dan siswa dengan mudah mengunduhnya, tentu hal tersebut dapat 

mengehemat waktu, tenaga dan biaya.
7
 Kemudahan dalam mengakses web 

inilah yang layak menjadi perhatian agar web dapat digunakan sebagai 

salah satu sumber belajar. 

Menurut Sitepu dalam pengembangan sumber belajar, bahwa 

sumber belajar merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar 

yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, 
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sikap, keyakinan, emosi, dan perasaan.
8
 Sebelum adanya internet, sumber 

belajar yang guru gunakan hanya terbatas pada perpustakaan. 

Perkembangan teknologi menggunakan internet (web) inilah memudahkan 

guru dalam mencari sumber belajar yang lebih efektif agar guru lebih 

dapat mengembangkan kompetensinya. 

Pengembangan kompetensi guru dapat lebih mudah dengan adanya 

internet (web) sebagai sumber belajar. Menurut Jejen Musfah, bahwa guru 

dapat mengembangkan kompetensinya melalui belajar dari berbagai 

program pelatihan dari sekolah maupun dari luar sekolah dan dari sarana 

prasarana (perpustakaan, laboratorium, dan internet) sekolah.
9
 Oleh karena 

itu internet (web) mempunyai peran yang penting pada pengembangan 

kompetensi guru, terutama pada kompetensi profesional. Menurut Badan 

Standar Nasional Pendidikan kompetensi profesional adalah: 

Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metode 

keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi 

ajar, (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, (c) 

hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, (d) penerapan 

konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan (e) kompetisi 

secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan 

nilai dan budaya nasional.
10

 

Tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari 

kompetensi sebagai berikut: 
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1. Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya 

paham akan tujuan pendidikan yang harus dicapai baik tujuan nasional, 

institusional, kurikuler, dan tujuan pembelajaran. 

2. Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya paham 

tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar 

3. Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang 

studi yang diajarkannya 

4. Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi 

pembelajaran 

5. Mengaplikasikan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan 

sumber belajar 

6. Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran 

7. Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk 

meningkatkan kinerja
11

 

Sehubung dengan pengertian kompetensi profesional, dalam proses 

belajar mengajar guru tidaklah cukup hanya membaca buku dan 

menyampaikan di depan kelas, namun guru yang merupakan sebagai 

profesi dituntut untuk aktif dan kreatif menyesuaikan dengan 

perkembangan teknologi yang ada, salah satunya pada penggunaan web 

guna mendukung proses belajar mengajar dan juga pengembangan dalam 

kompetensi profesional guru. 
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Berdasarkan hasil observasi pendahuluan penulis, penulis melihat 

fenomena-fenomena seperti dibawah ini: 

1. Keterbatasan guru dalam mengikuti pelatihan maupun workshop 

berbasis internet (web) 

2. Masih terbatasnya keterampilan guru dalam mengaplikasikan internet 

(web) ke dalam metodologi dan strategi pembelajaran 

3. Masih terbatasnya pengetahuan guru dalam merancang dan 

memanfaatkan  internet (web)  sebagai sumber belajar 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitin dengan judul “Penggunaan Internet Sebagai Sumber 

Belajar dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru Mata 

Pelajaran Ekonomi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ukui”. 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah ini di gunakan untuk menghindari kesalahan 

dalam memahami judul penelitian, beberapa istilah perlu ditegaskan 

maknanya secara perkata, istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan 

pengertiannya terdapat dalam judul ini adalah: 

1. Internet 

Internet adalah jaringan global yang menghubungkan beribu-

ribu bahkan berjuta-juta jaringan komputer (local,wide areal network) 

dan komputer pribadi (stand alone), memungkinkan setiap komputer 

yang terhubung kepadanya dapat menghubungi banyak komputer 
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kapan saja, dan dari mana saja di belahan bumi untuk mengirim berita, 

memperoleh informasi ataupun mentransfer data.
12

 

2. Web  

Web adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi 

data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan 

gabungan dari semuanya, Baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana 

masing-masing dihungkan jaringan-jaringan halaman (hyperlink).
13

 

3. Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan salah satu komponen dalam 

kegiatan belajar yang memungkinkan individu memperolah 

pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, emosi, dan perasaan.
14

 

4. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional adalah Kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, 

struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren 

dengan materi ajar, (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, 

(c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, (d) penerapan 

konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan (e) kompetisi 

secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan 

nilai dan budaya nasional.
15
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C. Permasalahan 

1. Fokus Masalah 

Penelitian memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu pada penggunaan internet (web) sebagai sumber belajar dalam 

mengembangkan kompetensi profesional guru mata pelajaran ekonomi 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ukui. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah 

penggunaan internet (web) sebagai sumber belajar dalam 

mengembangkan kompetensi profesional guru  mata pelajaran 

ekonomi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ukui ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan 

internet (web) sebagai sumber belajar dalam mengembangkan 

kompetensi profesional guru mata pelajaran ekonomi Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Ukui. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Bagi kepala sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas guru 
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khususnya pada kompetensi profesional ke arah yang lebih baik 

lagi, khususnya guru mata pelajaran ekonomi. 

b. Bagi guru mata pelajaran ekonomi, diharapkan penelitian ini 

sebagai bahan masukan atau pedoman untuk memandu guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan 

belajar siswanya dan sebagai petunjuk dalam mengembangkan 

kompetensi profesional. 

c. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan 

dalam meneliti masalah tentang penggunaan internet sebagai 

sumber belajar dalam mengembangkan kompetensi profesional 

guru mata pelajaran ekonomi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Ukui 

 

 

 

 


