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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Dunia informasi diwarnai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

ilmu pengetahuan yang melaju pesat seiring dengan kemajuan peradaban. 

Pesatnya pertumbuhan teknologi khususnya teknologi informasi telah merubah 

paradigma seluruh aspek kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia dalam 

mencari, memperoleh, menyampaikan dan bertukar informasi.  

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh pada cara mengolala 

perpustakaan. Pengaruh tersebut menuntut agar informasi dapat diterima dengan 

lebih cepat, tepat, dan akurat. Untuk itu berbagai perangkat penunjang diperlukan 

untuk menyajikan informasi sesuai dengan tuntunan yang ada.
1
  

Teknologi informasi dan komunikasi adalah sistem atau teknologi yang 

dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, 

menganalisis, menyajikan, menyimpan, dan menyampaikan data menjadi sebuah 

informasi. Pemahaman yang lebih umum, istilah tersebut mengarah kepada 

perkembangan teknologi computer dan telekomunikasi/media (dalam berbagai 

bentuknya), yang telah memiliki berbagai kemampuan sebagai pengolah 

data/informasi, alat control, alat komunikasi, media pendidikan, hiburan dan 

lainnya.  

                                                           
1
 Hasim Surbana, dkk, Teknologi Informasi dan Komunikasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2008), h. 1-2.  
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Sedangkan menurut Martino, suatu informasi itu merupakan suatu 

produk/hasil dari suatu proses. Proses itu sendiri terdiri dari atas kegiatan-

kegiatan mulai dari mengumpulkan data, menyusun serta menghubungkan-

hubungkan mereka, meringkas, mengambil intisarinya, dan 

menginterpretasikannya sesuai dengan persepsi si penerima.
2
 

Jadi, dapat disimpulkan teknologi informasi masih belum ada 

keseragaman atau pengertian yang baku. Salah satu pengertian teknologi 

informasi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang perkembangannya 

semakin pesat dari tahun ketahun. Teknologi informasi sebagai suatu ilmu 

pengetahuan sangat luas pokok bahasannya. Teknologi informasi merupakan 

ilmu pengetahuan yang mencakup hal seperti: sistem computer hardware dan 

software, LAN (local area network), MAN (metropolitan area network), WAN 

(wide area network), sistem informasi manajemen (SIM), sistem telekomunikasi 

dan lain-lain. 

Di zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih dengan adanya 

internet itu sendiri dapat mempermudah setiap orang yang akan 

menggunakannya. Mendengar kata internet, pemahaman seseorang akan 

dihubungkan dengan kata jaringan. Sebenarnya kedua kata tersebut tidak identik, 

tetapi memiliki pengertian yang hampir sama. Jaringan merupakan sekelompok 

computer yang dapat saling berhubungan sehingga melalui jaringan tersebut 
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dapat dilakukan tukar-menukar informasi. Karena yang terhubungkan hanya 

sekelompok computer, maka seringkali disebut sebagai jaringan local (local area 

network). Internet merupakan jaringan global yang terdiri atas ribuan bahkan 

jutaan computer, termasuk di dalamnya jaringan-jaringan local, yang 

terhubungkan melalui saluran (satelit, telepon, kabel) dan jangkaunnya 

mencakup seluruh dunia. 

Internet lahir pada masa perang dingin sekitar tahun 1969 dan digunakan 

pertama kali untuk keperluan militer. Departemen petahanan Amerika serikat 

membangun sistem jaringan melalui hubungan antar computer di daerah-daerah 

vital dalam rangka mengatasi masalah jika terjadi serangan nuklir. Untuk 

keperluan tersebut dibentuk proyek ARPANET di bawah departemen pertahanan 

(DARPA = Defence, Advanced Research project Agency) bekerja sama dengan 

pihak divisi research beberapa perguruan tinggi. Internet mulai komersial dan 

berkembang pesat sejak periode 1990an, dan di Indonesia internet mulai dikenal 

secara komersial pada tahun 1995 ketika indoInternet membuka layanannya 

sebagai penyedia jasa layanan internet pertama.
3
 

Oleh sebab itu, Era global menutut perpustakaan untuk melengkapi 

sarana dan fasilitas untuk penyediaan sumber-sumber informasi dan sebagai daya 

tarik bagi pengguna untuk lebih jauh memahami dan mendapatkan informasi, 

termasuk informasi tentang perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Cara pandang yang berkembang oleh para pengguna perpustakaan telah 
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menempatkan informasi sebagai salah satu komoditi utama dalam menunjang 

dinamika kehidupan oleh pengguna itu sendiri. 

Perpustakaan SMA Negeri 14 Palembang adalah salah satu jenis 

perpustakaan sekolah yang bertujuan sebagai sumber belajar dalam menunjang 

pendidikan. Adapun jenis layanan yang ada di perpustakaan ini bermacam-

macam, salah satu nya adalah layanan internet. Adanya fasilitas internet ini tidak 

lain diharapkan memberikan kesempatan luas bagi siswa untuk mengakses 

informasi serta sebagai tempat pendidikan dan rekreasi. Karena dengan adanya 

pemanfaatan internet yang baik maka bukan tidak mungkin perpustakaan SMA 

Negeri 14 Palembang ini dapat menjadi ruang publik untuk memperoleh 

informasi dan pengetahuan bagi seluruh lapisan siswa-siswi nya dan pada 

akhirnya mampu mensejajarkan perpustakaan ini dengan perpustakaan sekolah  

yang terbaik atau sekolah-sekolah yang memiliki pemanfaatan internet yang 

lebih baik.  

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan selama kurang lebih 

dua bulan bahwa munculnya layanan internet di Perpustakaan SMA Negeri 14 

Palembang dimulai sejak tahun 2012. Perkembangan layanan internet ini 

dianggap sudah cukup baik ditandai dengan adanya penyediaan sarana dan 

prasarana seperti komputer yaitu sebanyak 20 buah. Selain itu, layanan internet 

sudah banyak dimanfaatkan terutama digunakan sebagai sumber belajar dalam 

mencari tugas-tugas yang diberikan oleh guru, membaca artikel dan mencari 

informasi yang dapat menunjang proses belajar dan mengajar. Adapun selain itu, 
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hanya sedikit siswa yang memanfaat internet untuk bermain game online, 

mendownload lagu, dan digunakan sebagai media sosial untuk berkomunikasi 

dengan orang lain. Layanan internet ini menyediakan layanan selama 5 jam 

setiap hari jam kerja yaitu mulai hari senin sampai hari sabtu.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui 

PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI SUMBER BELAJAR BAGI SISWA 

DI PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 14 PALEMBANG.  

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini  antara lain : 

1. Bagaimana pemanfaatan internet sebagai sumber belajar bagi siswa di 

Perpustakaan SMA Negeri 14 Palembang? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi siswa dalam memanfaatkan 

internet sebagai sumber belajar SMA Negeri 14 Palembang? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui bagaimana pemanfaatan internet sebagai sumber belajar bagi 

siswa di Perpustakaan SMA Negeri 14 Palembang. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi siswa dalam 

memanfaatkan internet sebagai sumber belajar SMA Negeri 14 Palembang. 
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D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut : 

1. Secara teoritis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi 

bagi perpustakaan mengenai pemanfaatan internet sebagai sumber belajar bagi 

siswa di Perpustakaan SMA Negeri 14 Palembang. Selain itu, menambah 

khazanah ilmu pengetahuan perpustakaan dan informasi khususnya yang 

berhubungan dengan internet. 

2. Secara praktis: 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan panduan bagi akademisi, 

dosen dan mahasiswa serta penelitian berikutnya. 

E. Tinjauan pustaka  

Tinjauan pustaka yaitu kajian penelitian terdahulu yang merupakan 

beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini, dan beberapa hasil bacaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Suprihatin (2009). Meneliti tentang Pemanfaatan Internet Pada Pengguna 

Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pemanfaatan internet bagi pengguna di perpustakaan Univeritas 

Brawijaya.  

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif bersifat 

kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara 

mendalam dan dokumentasi. Variabel penelitian yang digunakan adalah: 
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pengembangan professional, sumber belajar, belajar sendiri secara cepat, 

menambah wawasan. Data pokok penelitian diperoleh dengan 20 informan 

yaitu pengguna internet di perpustakaan Universitas Brawijaya (dari B-Web, 

Sampoerna Corner dan multimedia) melalui wawancara terstruktur 

(structured interview). Analisis data dilakukan pada teori Matthew B Miles 

dan A. Michael Huberman dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Hasil penelitian ini di antaranya adalah: (1) internet sebagai sarana 

untuk pengembangan professional, karena dapat meningkatkan pengetahuan, 

berbagi informasi dan berpartisipasi dalam forum baik lokal maupun 

internasional, mengakses beberapa informasi seperti pendidikan, teknologi, 

ekonomi, perkembangan olah raga, politik, budaya Negara lain. (2) 

Pemanfaat internet sebagai sumber belajar khususnya dalam menunjang 

pelaksanaan pendidikan seperti materi perkuliahan, abahan makalah, skripsi, 

mengirim tugas mata kuliah, data yang diperoleh up to date, lengkap, dapat 

diakses dengan mudah, cepat dan murah, melalui beberapa fasilitas seperti 

World Wide Web (WWW), File Transfer Protocal (FTP), E-Mail, Mailing 

List. (3) Internet dapat digunakan sebagai sarana belajar sendiri dengan 

cepat, yaitu dapat berinteraktif dengan cepat, mengembangkan kemampuan 

dibidang penelitian, dan mendapatkan referensi, sebagai bahan karya ilmiah, 

mengakses jurnal, perkembangan penelitian, informasi IPTEK dengan 

search engine seperti yahoo dan Google. (4) Pemnfaatan internet digunakan 
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sebagai sarana untuk menambah wawasan seperti kebutuhan pendidikan 

(daftar ulang dan mengisi KRS) dan hiburan (fasilitas game server atau 

memperbaharui game yang dimilikinya, membuka beberapa klip lagu 

memperoleh teman baru selama mengguna yang selang online di internet). 

(5) Pengguna internet sangat diperlukan untuk menunjang perpkuliahan 

yaitu sebagai sumber belajar, karena cepat murah, dan lengkap jika 

dibandingkan buku. 

Persamaan penelitian ini dengen di atas yaitu sama-sama meneliti 

tentang pemanfaatan internet di perpustakaan. adapun perbedannya, 

penelitian ini meneliti pemanfaatan internet sebagai sumber belajar, 

sedangkan penelitian sebelumnya hanya untu mengetahui apakah internet di 

perpustakaan dimanfaatakan atau tidak dan penelitian sebelumnya 

menggunakan metode kuantitatif.  

2. Shella Anne Tryssa P. Siahaan (2010). Meneliti tentang Pengaruh Pemanfaatan 

Internet Terhadap Peningkatan Literasi Informasi Pengguna Pada Badan 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini 

dilakukan di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi 

Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pengaruh 

pemanfaatan internet terhadap peningkatan literasi informasi pengguna pada BPAD 

Provinsi Sumatera Utara.  

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian paradigma deskriptif 

asosiatif yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang 



9 
 

 

 

diperoleh dari responden. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 5.856 

orang dengan jumlah sampel 98 orang yang ditentukan berdasarkan rumus 

Slovin. Untuk mengetahui siapa yang menjadi sampel penelitian digunakan 

teknik purposive sample. Untuk mengukur pengaruh dimensi pemanfaatan 

internet terhadap literasi informasi pengguna digunakan analisis regresi 

linier sederhana dengan menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical 

Package For Social Science) versi 16.0. untuk menguji hipotesis dilakukan 

uji-t dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat 

kepercayaan 95% (α = 5%).  

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemanfaatan internet 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi informasi pengguna, dan 

dengan demikian hipotesis diterima. Hasil pengolahan data menunjukkan 

bahwa 20,2% variabel literasi informasi dapat dijelaskan oleh variabel 

pemanfaatan internet. Sedangkan sisanya sebesar 79,8% merupakan 

pengaruh dari variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-

sama meneliti pemakaian internet di perpustakaan. Adapun perbedannya 

yaitu, penelitian sebelumnya untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan 

internet terhadap literasi informasi pemustaka, sedangkan penelitian ini 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar siswa dan penelitian 

sebelumnya menggunakan metode kuantitatif . 
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3. Muchlis (2012). Meneliti tentang Pemanfaatan Internet oleh Pengunjung Di 

Perpustakaan Umum Temanggung. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengunjung memanfaatkan layanan internet yang ada 

di Perpustakaan Umum Temanggung, pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan angket, dokumentasi dan wawancara. Populasi yang diambil 

adalah pemustaka yang menggunakan layanan internet di UPT. Perpustakaan 

Umum Temanggung pada bulan sepetember 2012. Sampel yang diambil 

sebanyak 99 responden dengan menggunakn teknik  Accidental Samping.  

Analisis yang digunakan adalah deskriftif kuantitatif, hasil penelitian 

yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut: hasil skor kriteria 

penilaian berdasarkan rata-rata secara keseluruhan didapat hasil 2,33 dengan 

16 indikator yang dipertimbangkan dijabarkan menjadi empat subvariabel 

yaitu: media mencari informasi. Media pertukaran data, tujuan media 

komunikasi atau pengguna tujuan hiburan. Untuk subvariabel media mencari 

informasi, nilai rata-rata pengguna internet adalah 3,33 sehingga berdasarkan 

rata-rata tersebut pengunjung sangat sering memanfaatkan internet sebagai 

media mencari informasi. Untuk subvariabel media penyedia pertukaran 

data. Nilai rata-rata penggunaan internet adalah 2.28. Sehingga berdasarkan 

rata-rata tersebut pengunjung jarang memanfaatkan sebagai media 

pertukaran data. Untuk subvariabel tujuan media komunikasi, nilai rata-rata 

pengguna internet adalah 2,34.  
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Berdasarkan rata-rata tersebut pengunjung jarang memanfaatkan 

internet sebagai media pertukaran data. Untuk subvariabel tujuan media 

komunikasi, nilai rata-rata pengguna internet 2,34. Untuk subvariabel tujuan 

hiburan, nilai rata-rata pemanfatan internet oleh pengunjung adalah 2,00. 

Dengan hasil demikian jika dikategorikan secara keseluruhan pengunjung 

belum memanfaatkan internet secara maksimal, akan tetapi jika dilihat dari 

hasil responden terhadap subvariabel internet sebagai media informasi. 

keberadaan internet di perpustakaan Umum Temanggung sudah diakses oleh 

pengunjung dengan semestinya yaitu sarana penunjang informasi mengingat 

keberadaannya di perpustakaan adalah wadah informasi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di ats yaitu sama-sama 

meneliti tentang pemanfaatan internet. Adapun perbedaannya yaitu, 

penelitian sebelumnya hanya untuk mengetahui pemanfaatan internet di 

perpustakaan saja, akan tetapi penelitian ini tidak hanya untuk mengetahi 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar bagi siswa dan penelitian 

sebelumnya menggunakan metode kuantitatif.  

Berdasarkan penelitian yang relevan sebelumnya di atas, sudah ada 

penelitian yang mengkaji tentang pemanfaatan internet di perpustakaan. 

Akan tetapi belum ada yang meneliti tentang pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar bagi siswa. 
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F. Kerangka Teori 

Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber belajar. 

Menurut Clark, ada lima aspek pemanfaatan yaitu: media sebagai teknologi 

mesin, media sebagai tutor, media sebagai pengubah perilaku, media sebagai 

pemotivasi belajar, media sebagai alat berpikir dan memecahkan masalah.
4
 

Proses belajar dan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang 

tidak terpisahkan satu sama lain. Belajar merupakan usaha untuk merubah 

tingkah laku ke arah yang lebih baik, sehingga terjadi proses berpikir yang 

mampu menimbulkan pengalaman baru bagi siswa. Setelah mengikuti proses 

belajar maka diharapkan siswa memperoleh pengalaman baru dalam berinteraksi 

dengan lingkungan. Hal senada diungkapkan oleh Hamalik, Belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku melalui interaksi antara individu dengan lingkungan. 

Sumber belajar merupakan segala daya yang dapat dimanfaatkan guna 

memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar. Menurut Sudjana dan 

Rivai, sumber belajar secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok sumber 

belajar yaitu: sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utilization).
5
  

                                                           
4
Bab II Tinjauan Pustaka,  Skripsi diakses pada 7 januari 2014 dari www.library.upnvj.ac.id 

/pdf/2s1sisteminformasi//206512056/bab2.pdf. 
5
 Ulit, Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar (kerangka teori), artikel diakses pada 13 

Januari 2014 dari 

www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDQQFjAC&url

=http%3A%2F%2Ffleah-lit.blogspot.com%2F2012%2F05%2Fpemanfaatan-internet-sebagai-

sumber.html&ei=lD7TUpewNYOMrQe8toCwCQ&usg=AFQjCNEvLLKiqZHAHUBehxPxTfOk9lZo

jw&bvm=bv.59026428,d.bmk 
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Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya sumber 

belajar begitu luas dan kompleks, lebih dari sekedar media pembelajaran. Segala 

hal yang sekiranya diprediksikan akan mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk 

keberhasilan pembelajaran dapat dipertimbangkan menjadi sumber belajar. 

Dengan pemahaman ini maka guru bukanlah satu-satunya sumber tetapi hanya 

salah satu saja dari sekian sumber belajar lainnya. 

Internet adalah kependekan dari interconnected networking atau 

international networking, yaitu kumpulan yang sangat luas dari jaringan 

computer besar dan kecil yang saling berhubungan dengan menggunakan 

jaringan komunikasi yang ada diseluruh dunia. Internet merupakan gabungan 

dari beberapa network  dengan tata cara yang universal.
6
 

Internet termasuk salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan 

(learning resources by utilization). Pada mulanya internet didesain untuk 

keperluan komunikasi, namun dalam perkembangan selanjutnya dimanfaatkan 

untuk keperluan pembelajaran.
7
 Salah satu tujuan pemanfaatan sumber belajar 

adalah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, harus memilih sumber belajar yang dapat bermanfaat secara efektif 

dengan memperhatikan kriteria tertentu. Sudjana dan Rivai, menyatakan kriteria 

umum dalam memilih sumber belajar yaitu: ekonomis, praktis dan sederhana, 

                                                           
6
 Lantip Diat Prasojo dan Riyanto, Teknologi Informasi Pendidikan (Yogyakarta: Gava 

Media, 2010), h. 178. 
7
 Ulit, Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar (kerangka teori), artikel diakses pada 13 

Januari 2014 dari 

www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&vsumber.html&eTUpe

wNYOMrQe8toCwCQ&usg=AFQjCNEvLLKiqZHAHUBehxPxTfOk9lZojw&bvm=bv.59026428,d 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&
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mudah diperoleh, bersifat fleksibel dan komponen-komponennya sesuai dengan 

tujuan. Siahaan menyatakan pemilihan sumber pembelajaran hendaklah 

mempertimbangkan kesesuaian dengan materi kurikulum, keterjangkauan dalam 

pembiayaan, ketersediaan peralatan, ketersediaan di pasaran, dan kemudahan 

dalam pemanfaatannya.
8
 

Melalui internet dapat diperoleh berbagai informasi tentang materi belajar 

secara mandiri dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung motivasi belajar. 

Apabila dibandingkan dengan sumber belajar lainnya, kehadiran internet 

memberikan perubahan dalam cara belajar, melakukan penelitian, berkomunikasi 

dan berinteraksi. Internet merupakan salah satu sumber belajar yang dapat 

dimanfaatkan oleh para siswa karena di dalamnya di terdapat berbagai informasi 

yang berasal dari pendidikan, organisasi dan persatuan profesi sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan siswa.
9
 

G. Metode penelitian  

1. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 

Pemanfaatan Internet bagi pengguna perpustakaan  di SMA Negeri 14 

Palembang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

                                                           
8
 Lantip Diat Prasojo dan Riyanto, Teknologi Informasi Pendidikan (Yogyakarta: Gava 

Media, 2010), h. 181 
9
 Kompasiana.com diakses tangga 24 Mei 2014 
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(natural setting) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada 

awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang 

antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang 

terkumpul dan analisinya lebih bersifat kualitatif.
10

  Metode penelitian 

kualittif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah.
11

 Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, 

tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu 

mempengaruhi dinamika obyek tersebut.
12

 

2. Sumber Data  

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data 

sekunder. Data primer, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat ukur pengukuran 

atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi 

yang dicari.  Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XII SMA Negeri 14 palembang. Data penelitian sekunder atau data 

tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung 
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diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya 

berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.
13

  

3. Penentuan informan 

Penentuan sampel kualitatif tidak berdasarkan statistik, sampel yang dipilih 

berfungsi untuk mendapatkan informan yang maksimum bukan untuk 

generalisasikan. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengambilan informan 

yang sering digunakan adalah purposive sampling, yakni teknik pengambilan 

informan dengan pertimbangan tertentu.
14

 Pertimbangan yang digunakan 

adalah dengan memberikan ciri tertentu kepada informan. Oleh karena itu, 

yang menjadi informan penelitian adalah sebagai berikut: 

a) Siswa SMA Negeri 14 Palembang. 

b) Pegawai perpustakaan SMA Negeri 14 Palembang 

Dengan memperhatikan pertimbangan di atas maka penulis menjadikan 

siswa kelas XII. IPA sebanyak 30 siswa dan 2 pegawai perpustakaan SMA 

Negeri 14 Palembang.   

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang objek 

penelitian mengenai kondisi yang ada di lapangan serta mengetahui 
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permasalahan yang terjadi dalam Pemanfaatan internet bagi pengguna 

perpustakaan di SMA Negeri 14 Palembang. 

b. Wawancara mendalam 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara menyebarkan 

wawancara. Wawancara atau yang disebut juga interview adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu.
15

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan keadaan umum SMA Negeri 14 Palembang termasuk 

gambaran umum perpustakaan SMA Negeri 14 Palembang. Dengan 

metode ini diharapkan juga dapat diperoleh data tentang pelaksanaan 

layanan internet dan hambatan layanan internet yang dihadapi siswa 

dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar di SMA Negeri 14 

Palembang.   

c. Dokumentasi   

Yaitu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan 

sebagainya.
16
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5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah mendeskripsikan atau merangkum data 

menggunakan analisis deskriptif. Menurut Miles dan Huberman yang dikutif 

dari sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode penelitian Kuantitatif 

Kualitatif dan R&D mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

Kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:
 
 

a. Reduksi data  

adalah suatu proses penelitian pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang diperoleh dari 

pengamatan di lapangan dan hasil dari catatan wawancara. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting.
17

 

b. Penyajian data (data display) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.  Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart, 

dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa 
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yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
18

 

c. Penarikan kesimpulan (Conclusion drawing/ verification) 

Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada pengamatan di 

lapangan dan dari hasil wawancara atau peninjauan kembali data yang 

ada, data dapat dilihat dari laporan perpustakaan, dari data tersebut harus 

di uji kebenarannya, dan kecocokannya yang merupakan validitas setelah 

itu baru kesimpulan.
19

  

Jadi, dalam analisis data penulis akan merangkum semua 

informasi yang penulis dapatkan melalui hasil wawancara dari beberapa 

informan yang telah penulis pilih, kemudian dari segi bahasa penulis akan 

mengubah bahasanya dari bahasa sehari-hari (daerah) menjadi bahasa 

yang lebih  formal yaitu bahasa indonesia dan membuang kata-kata yang 

tidak berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya, hasil analisis 

tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk teks narasi dan akan penulis 

lakukan tinjauan ulang untuk dapat menarik kesimpulan.  

H. Sistematika penulisan  

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini, 

maka disusun sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai 

pendukung dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Pemanfaatan internet, 

Pengertian sumber belajar, Pengertian Internet sebagai sumber belajar, 

Jenis Sumber belajar, Pelayanan, Layanan Internet, Perpustakaan 

sekolah dan kerangka pemikiran 

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH 

Bab ini berisi tentang profil perpustakaan SMA Negeri 14 

Palembang. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian tentang pemanfaatan 

internet bagi pengguna perpustakaan di SMA Negeri 14 Palembang. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.  

 

 

 

 

 


