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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya, kami dari kelompok 10 kelas 9H dapat menyelesaikan makalah Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan judul Manfaat Internet Dalam Dunia
Pendidikan ini dengan baik.
Makalah ini berisi tentang internet dan hubungannya dengan dunia pendidikan,
termasuk manfaat internet bagi siswa, guru, dan siapapun dalam menunjang
pembelajaran baik di dalam kelas/sekolah maupun di luar sekolah.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah dan guru Teknologi
Informasi dan Komunikasi Tsanawiyah Negeri Surabaya 1, serta siapapun yang
membantu penyelesaian penulisan makalah ini atas kesempatan dan bimbingan
yang telah diberikan kepada kami.
Kami menyadari makalah ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami
menerima kritik dan masukan yang membangun demi kesempurnaan makalah ini.
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BAB. I
PENDAHULUAN

MANFAAT INTERNET DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Dalam akhir-akhir ini internet sangat berperan besar dalam mengubah perilaku
dan gaya hidup masyarakat, termasuk juga kalangan pelajar/siswa. Internet juga
sangat berperan dalam berkembangnya ilmu pengetahuan (knowledge) dan
teknologi.
Dalam dunia pendidikan misalnya, kita dapat mencari ilmu dengan mudah dan
cepat melalui sarana internet. Bagi siswa, internet dapat dijadikan solusi untuk
mengerjakan tugas-tugas sekolah, mencari ilmu pengetahuan baru di luar buku
referensi yang disajikan di sekolah.
Bagi guru, internet sangat membantu mereka dalam menyediakan banyak
informasi dan referensi materi pembelajaran, baik dalam bentuk audio, visual,
maupun audio visual. Dengan adanya internet guru sangat terbantu dalam
pembelajaran.
Penggunaan video converence antara siswa dengan guru dapat dilakukan ketika
guru berhalangan hadir di kelas. Guru dapat menyampaikan materi dengan mudah
tanpa harus hadir di kelas melalui fasilitas ini.
Dalam hal-hal lainnya internet dapat dijadikan sarana pendaftaran sekolah Online
(PSB Online). Dengan fasilitas ini calon siswa tidak harus datang ke sekolah
untuk mendatfatkan diri, tetapi cukup melalui internet siswa bisa ikut seleksi PSB.
Banyak hal yang bisa dikerjakan dalam pemgembangan ilmu pengetrahuan dan
teknologi seperti; pembuatan situs sekolah (seperti; www.mtsn1sby-sch.id), blog
guru (seperti; www.infokommtsn1), situs IPTEK (situs Tim Olimpiade Fisika
Indonesia, situs Wikipedia), dan sebagainya.
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BAB. II
MATERI INTI

A. Akses ilmu pengetahuan/knowledge dengan cepat
Akses ke sumber informasi. Sebelum adanya Internet, masalah utama yang
dihadapi oleh pendidikan (di seluruh dunia) adalah akses kepada sumber
informasi. Perpustakaan yang konvensional merupakan sumber informasi
yang sayangnya tidak murah. Buku-buku dan journal harus dibeli dengan
harga mahal. Pengelolaan yang baik juga tidak mudah. Sehingga akibatnya
banyak tempat di berbagai lokasi di dunia (termasuk di dunia Barat) yang
tidak memiliki perpustakaan yang lengkap. Adanya Internet memungkinkan
mengakses kepada sumber informasi yang mulai tersedia banyak. Dengan
kata lain, masalah akses semestinya bukan menjadi masalah lagi.
Internet dapat dianggap sebagai sumber informasi yang sangat besar. Bidang
apa pun yang anda minati, pasti ada informasi di Internet. Contoh-contoh
sumber informasi yang tersedia secara online antara lain:


Library



Online Journal



Online courses. MIT mulai membuka semua materi kuliahnya di
Internet.

Di

Indonesia,

masalah

kelangkaan

sumber

informasi

konvensional

(perpustakaan) lebih berat dibanding dengan tempat lain. Adanya Internet
merupakan salah satu solusi pamungkas untuk mengatasi masalah ini.
Pemakaian internet untuk kepentingan administrasi dan manajemen
pendidikan, di tiap sekolah, dan secara nasional. Manajemen data pendidikan
bisa dilakukan secara berangkai, terhubung dalam satu sistem komunikasi dua
arah, mulai dari kantor Departemen Pendidikan, dinas propinsi, kabupaten
kota, sampai ke masing-masing sekolah, dan sebaliknya. Dengan begitu,
administrasi pendidikan yang mencakup lalulintas informasi pendidikan bisa
dilaksanakan dengan mudah, lancar, cepat, dan lebih murah.

Akses ke pakar. Internet menghilangkan batas ruang dan waktu sehingga
memungkinan seorang siswa berkomunikasi dengan pakar di tempat lain.
Seorang siswa di Makassar dapat berkonsultasi dengan dosen di Bandung
atau bahkan di Palo Alto, Amerika Serikat.

B. Manfaat Internet Bagi Guru

Manfaat Internet Bagi Guru:
1. Menambah dan meningkatkan pengetahuan
2. Sharing ilmu, cerita dan pengalam kepada rekan-rekan guru yang
lain yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri
3. Bekerjasama dengan guru-guru lain
4. Segala ide atau hasil karya bisa langsung di publikasikan dengan
cepat
5. Dengan memiliki situs atau blog bisa mengasah kemampuan
menulis agar lebih baik lagi
6. Membuat forum konsultasi dengan teman sejawat
7. Mendapatkan informasi dengan cepat
8. Bisa memilih dan mendapatkan bahan ajar
9. Menjalin tali silathturahmi dengan guru-guru lain melewati
jejaring sosial, contoh face book, twitter, yahoo masenger ataupun
email.
10. Mudah mendapatkan informasi-informasi penting seputar dunia
pendidikan
C. Manfaat Internet Bagi Siswa

Manfaat Internet Bagi Siswa:
1. Memudahkan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah
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2. Membantu meningkatkan komunikasi siswa terhadap siswa
lainnya
3. Memudahan mendapatkan bahan pelajaran
4. Bisa konsultasi langsung dengan gurunya, baik melewati jejaring
sosial seperti Facebook, Twitter, Yahoo Masenger dan email
ataupun melalui website gurunya

D. Manfaat internet bagi sekolah dan Instansi pendidikan
Diantara beberapa manfaat internet dalam dunia pendidikan adalah
terdapatnya situs lembaga (sekolah, kampus, dan lain-lain) :
Berikut ini beberapa situs sekolah dan kampus:
 Situs MTs Negeri surabaya 1: http://www.mtsn1-surabaya.sch.id/home

Pada situs tersebut disajikan beberapa informasi, antara lain; profil sekolah,
kegiatan-kegiatan di MTsN Surabaya 1, berita, galeri foto, agenda-agenda
dan sebagainya.
 Situs Kampus Istitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya:
http://its.ac.id
 S
i
t
u
s

S
M
A
N
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Surabaya:
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 Situs SMKN 5 Surabaya:

Situs tersebut dibuat dan dikembangkan untuk mewadahi informasi seputar
sekolah atau instansi tersebut, yang berkaitan dengan layanan informasi
internal sekolah, meningkatkan branding sekolah, dan meningkatkan
partisipasi masyarakat demi menunjang keberhasilan siswa dan sekolah.

E. Manfaat Internet Bagi Dunia Pendidikan
1. Adanya situs IPTEK (Wikipedia, TOFI, dsb)
Situs Wikipedia Indonesia bidang Teknologi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Teknologi

Situs Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI):

2. Adanya situs Pemerintah yang berhubungan dengan Pendidikan
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3. Adanya PSB Online
Pendaftaran Siswa Baru (PSB) dapat dilakukan melalui internet, hal
tersebut sudah dilakukan di beberapa kota di Indonesia termasuk Surabaya.
Siswa tinggal mendaftar, kemudian menunggu hasil akhir yang juga akan
diumumkan melalui internet.

4. Pembelajaran Jarak Jauh (distance learnin)

Dalam pembelajaran jarak jauh (distance learning) seorang guru tidak
berapa langsung di kelas secara fisik, tetapi dia cukup berada di luar kelas
(di rumah, atau di mana) yang kemudian dia dengan muridnya yang berada
di sekolah melakukan televideoconverence, sehingga wajah dan pesanpesan dari guru tersebut bisa disimak oleh murid di sekolah.

5. Dapat Berbagi Sumber Daya (sharing resource)
Dalam

berbagai

hal

termasuk

dalam

dunia

pendidikan

dapat

memungkinkan antarlembaga, antarpersonal dapat berbagi sumberdaya
(resources), misalnya saling berbagi data, berbagi buku elektronik (BSE)
yang bisa didownload gratis di internet, dan sebagainya.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Internet mempunyai banyak manfaat dalam menunjang pembelajaran di
sekolah maupun luar sekolah, membantu guru dan siswa dalam
kelancaran proses belajar-mengajar, seperti mencari materi pembelajaran,
distance learning, dan sebagainya.
2. Internet dapat dipergunakan beberapa instansi pendidikan seperti
sekolah/kampus ataupun lembaga pendidikan lainnya untuk membuat
informasi lembaga melalui situs/website.
3. Internet dapat dijadikan berbagi sumber daya (sharing resources) seperti
download materi pelajaran dan BSE.
4.

Internet dapat digunakan sebagai pendaftaran siswa online
(PSB Online).

B. Saran
1. Masih perlu dioptimalkan pembelajaran berbasis internet, karena selama
ini internet lebih banyak digunakan siswa sebagai sarana hiburan saja.
2. Sekolah diharapkan mampu memfasilitasi guru dan siswa dengan internet
dan menekankan internet sehat.
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