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Abstrak
Pemanfaatan internet di Indonesia sebagai media pembelajaran sudah semakin luas. Hal ini dikarenakan oleh
semakin luasnya informasi dan pengetahuan yang disediakan, serta selalu terupdate dan menyesuaikan
kebutuhan penggunanya. Pemanfaatan internet yang telah dilakukan oleh siswa SMKN 1 Tanjung Lago,
belum dilakukan secara optimal dalam pembelajaran listening pada mata pelajaran Bahasa Inggris, ditambah
lagi sekolah belum memiliki laboratorium bahasa untuk mendukung pembelajaran padahal mata pelajaran
tersebut masuk dalam daftar pelajaran Ujian Nasional. Maka dari itu dilakukan pelatihan pemanfaatan
internet untuk meningkatkan kemampuan listeningnya. Dalam penelitian ini akan dilihat pengaruh pelatihan
pemanfaatan internet terhadap peningkatan kemampuan listening siswa. Setelah dilakukan penilaian terhadap
kemampuan listening sebelum dan sesudah pelatihan dan dilakukan pengolahan data dengan Uji T dan alat
bantu software SPSS diperoleh hasil adanya korelasi yang signifikan sebelum dan sesudah diadakan
pelatihan dan nilai korelasi 0,918 menunjukkan korelasi yang sangat tinggi, kuat sekali, dan dapat
diandalkan. Hasil evaluasi juga membuktikan pengujian hipotesis bahwa rata-rata nilai test listening siswa
sebelum pelatihan berbeda dengan nilai test sesudah pelatihan. Perbedaan ini ditunjukkan dengan adanya
kenaikan nilai setelah diadakan pelatihan pemanfaatan internet. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa
memang terbukti bahwa pemanfaatan internet mampu meningkatkan kemampuan listening.
Kata kunci : internet, listening, Ujian Nasional, Uji T, SPSS
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1. Pendahuluan
Pemanfaatan internet di lingkungan
SMK sebagai media pembelajaran dirasakan
sangat penting. Hal ini dikarenakan semakin
luasnya pengetahuan yang harus dikuasai oleh
siswa, seperti listening dalam pelajaran Bahasa
Inggris. Terlebih lagi materi tersebut masuk
dalam Ujian Nasional (UN). Selain itu juga sudah
mulai tumbuh kesadaran yang lebih besar di
kalangan guru untuk membantu siswanya
mengembangkan
keterampilan
listening
mereka[1]. Pemanfaatan internet yang telah
dilakukan oleh siswa SMKN 1 Tanjung Lago,
belum dilakukan secara optimal dalam
pembelajaran listening pada mata pelajaran
Bahasa Inggris. Pemanfaatan internet baru
dilakukan sebatas untuk mengerjakan tugas-tugas
yang diberikan guru. Maka dari itu akan
dilakukan evaluasi sejauh mana pengaruh
pemanfaatan internet dalam pembelajaran Bahasa
Inggris
khususnya
dalam
meningkatkan
kemampuan listening. Pemanfaatan internet ini
dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada
siswa-siswi di SMKN 1 Tanjung Lago selama
empat jam. Evaluasi terhadap pengaruh
pemanfaatan ini akan dilakukan dengan
menggunakan pengolahan data statistik yaitu Uji
T. Akan dilakukan perbandingan nilai rata-rata tes
sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Uji T
digunakan untuk uji beda pada sampel yang
berpasangan. Pengujian ini sering dilakukan pada
penelitian-penelitian
event
study
atau
eksperimental dengan perlakukan tertentu,
misalnya motivasi kerja sebelum pelatihan dan
sesudah pelatihan, nilai harga saham sebelum
pengumuman laporan keuangan dan sesudah
pengumuman[2].
2.

Tinjauan Pustaka

2.1 Kelebihan Internet
Internet memiliki kelebihan sebagai
sumber bahan pengajaran [3], yaitu:
1. Ruang lingkup
Internet memiliki cakupan yang sangat luas.
Sebagai perpustakaan virtual, internet
menawarkan jangkauan materi yang luar biasa
yang dapat diakses dimanapun berada.
Sekarang ini terjadi pertumbuhan jumlah
materi yang dirancang untuk pembelajaran
bahasa Inggris, khususnya listening.
2. Topikalitas
Materi yang ditawarkan senantiasa diupdate.
Orang dapat memperoleh informasi dari
terbitan manapun tanpa harus membeli,
bahkan materi yang tidak tersedia dalam
bentuk cetak pun ada.
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3. Personalisasi
Buku ajar sering tidak sesuai dengan
kebutuhan pembaca. Internet membantu
melakukan tugas ini. Materi disajikan sesuai
dengan tingkat kesulitan dan pembelajar dapat
menyesuian sesuai dengan kemampuan
mereka.
Pada dasarnya kelebihan internet itu
terletak pada cakupan materi yang luas dengan
selalu terupdate dan nyaman digunakan oleh
pengguna,
karena
menyesuaikan
tingkat
kemampuan pengguna. Selain itu penggunaan
internet dapat lebih efektif dan efisien, artinya
dapat langsung dirasakan manfaatnya serta
penghematan biaya, waktu, dan tenaga.
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu
2.2.1 Pemanfaatan Internet Dan Dampaknya
Pada Pelajar Sekolah Menengah Atas Di
Surabaya [4]
Di penelitian [4] ini dijelaskan
bagaimana evaluasi pemanfaatan internet
dilakukan yaitu dengan pendekatan kuantitati
dengan tipe deskriptif survei tanpa melakukan
pengujian hipotesis. Dalam penelitian dianalisa
dampak positif internet terhadap pelajar, yaitu:
1. Internet bermanfaat sebagai media
informasi
2. Internet bermanfaat sebagai media
komunikasi
3. Internet bermanfaat sebagai media
belajar
4. Internet bermanfaat sebagai media
hiburan
5. Internet bermanfaat sebagai media bisnis
dan perdagangan
Dari hasil penelitian juga dianalisa dampak
negatif internet terhadap pelajar, yaitu:
1. Internet menyebabkan sifat sosial pada
siswa berkurang.
2. Internet menyebabkan pola interaksi
siswa berubah
3. Internet menyebabkan siswa mengetahui
tindakan kejahatan
4. Internet menyebabkan kecenderungan
siswa melakukan perbuatan buruk
2.2.2 Pemanfaatan Media Internet dalam
Belajar
dan
Implikasinya
dalam
Pendidikan [5]
Di penelitian [5] ini menjelaskan
manfaat internet khususnya di bidang pendidikan,
siswa dapat mandiri memanfaatkan situs secara
berulang-ulang tanpa terikat dengan jam pelajaran
yang terbatas di kelas. Internet juga dapat
dijadikan sumber belajar dan ajang uji kompetensi
bahi siswa, baik di kelas dalam mengerjakan
tugas-tugas dari guru, maupun di rumah, atau
dimana saja yang dapat mengakses internet secara
mandiri.
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2.2.3 Pemanfaatan Internet Sebagai New
Media Dalam Bidang Politik, Bisnis,
Pendidikan Dan Sosial Budaya [6]
Di penelitian [6] ini dijelaskan internet
telah dimanfaatkan oleh semua ilmu pengetahuan
dan oleh karenanya berkaitan dengan banyak
bidang kehidupan manusia. Dalam tulisan ini
pemanfaatan Internet dibatasi dalam bidang
politik, bisnis, pendidikan dan sosial budaya.
Pertimbangannya adalah karena berbagai new
media yang ada di internet hampir semuanya telah
dimanfaatkan oleh keempat bidang tersebut.
Beberapa new media di internet seperti situs
jejaring sosial dan situs berbagi video sering kali
mempengaruhi gaya hidup pengguna Internet dan
bukan hanya itu, materi yang diunggah ke kedua
media itu juga mudah sampai ke masyarakat luas
misalnya melalui telepon genggam yang sebagian
besar masyarakat sudah memilkinya. Internet
merupakan bagian dari teknologi informasi yang
terus akan berkembang sebagaimana yang sudah
terjadi selama ini. Di masa depan pasti akan
muncul new media yang akan menggantikan
media yang ada sekarang yang nantinya akan
bergeser sebagai old media. Siklus seperti ini
akan terjadi selama peradaban manusia dengan
internetnya masih berlangsung.
2.2.4 Relevansi Penelitian Terdahulu
Relevansi atau keterkaitan penelitian
terdahulu dengan penelitian evaluasi pemanfaatan
internet dalam meningkatkan kemampuan
listening ini adalah untuk membuktikan secara
langsung pengaruh positif pemanfaatan internet
dalam meningkatkan kemampuan siswa atau
peserta didik seperti yang dijelaskan penelitian
terdahulu tersebut. Dengan penelitian ini dapat
langsung dilihat hasil pemanfaatan internet
tersebut dengan mengevaluasi nilai tes yang
diperoleh siswa sebelum dan sesudah dilakukan
pelatihan pemanfaatan internet di dalam jam
sekolah.

Dalam melakukan evaluasi pengaruh
pemanfaatan internet dalam meningkatkan
kemampuan listening ini menggunakan Uji T,
Paired Sample. Uji T untuk sampel berpasangan
ini digunakan jika dua kelompok mempunyai
anggota yang sama dan mempunyai korelasi [7].
Dalam hal ini dilakukan kepada siswa-siswi
SMKN 1 Tanjung Lago yang sama tetapi
dikelompokkan data nilai hasil tesnya, yaitu
sebelum dan sesudah pelatihan.
Ada tiga konsep dalam Uji T ini [7], yaitu:
1. Uji T digunakan untuk menguji hipotesa
komparatif (uji perbedaan).
2. Uji T digunakan untuk sampel kecil dan varian
populasi tidak diketahui.
3. Uji T merupakan salah satu teknik statistik
parametrik untuk membedakan rata-rata
kelompok.

2.4 . Situs Penyedia Latihan Listening
Ada banyak situs penyedia latihan
listening untuk digunakan sebagai media
pembelajaran, salah satunya adalah www.esllab.com. Di dalam situs ini Gambar 2, tersedia
tiga level latihan, yaitu easy, medium, dan
difficult. Setiap level terdiri dari beberapa
Listening Exercises yang dapat dipilih sesuai
topik yang diberikan. Masing-masing topik
disediakan “play audio” untuk memutar audionya
yang dapat diputar berulang-ulang. Dan diberikan
5 pertanyaan sesuai topik dan audio tersebut.
Pertanyaan dapat langsung dijawab, sambil
mendengarkan audio, atau setelah mendengarkan
audio. Setelah selesai menjawab dengan hanya
mengklik pilihan yang disediakan, dapat langsung
melihat final score untuk melihat total jawaban
benar dan kunci jawaban.

2.3 Uji Beda
Uji
beda
dilakukan
untuk
membandingkan beda rata-rata dari dua populasi.
Uji beda terdiri dari dua bentuk pengujian, yaitu
parametrik dan non parametrik seperti pada
Gambar 1.

Gambar 1 Uji Beda [7]
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3.

4.

5.

Gambar 2. Situs Penyedia Listening [8]
3.

Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian
Objek penelitian adalah siswa siswi SMKN
1 Tanjung Lago yang dipilih dengan cara
purposive sampling, yaitu teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu [7]. Dalam
penentuan sampel dipilih oleh guru bidang studi
Bahasa Inggris sebanyak 30 siswa, dengan
pertimbangan jurusan komputer dan disesuaikan
dengan kapasitas ruang perpustakaan yang
digunakan untuk pelatihan.

6.

lab.com mengambil level easy untuk 3 topik
yaitu A Day at School, Family Activities, dan
Family Relationship
Pelaksanaan pelatihan
Pelatihan diberikan dengan penyajian
powerpoint dan mempraktikkan langsung
penggunaan internet dengan memanfaatkan
situs www.esl-lab.com. Dipilih level easy dan
topik yang tentunya berbeda dengan topik
yang diujikan sebelum pelatihan ataupun
sesudah pelatihan.
Test sesudah pelatihan
Sesudah pelatihan diberikan kembali soal test
seperti sebelum pelatihan.
Pengolahan data
Setelah pelatihan dilakukan, data nilai test
sebelum dan sesudah pelatihan direkap untuk
dilakukan pengolahan data. Data terdiri dari 2
kelompok yaitu kelompok pertama adalah data
sebelum pelatihan, terdiri dari 30 jawaban
siswa untuk 3 topik berbeda yang masingmasing terdiri dari 5 jawaban. Sedangkan
kelompok kedua, data sesudah pelatihan
dengan pertanyaan yang sama.
Analisis data
Setelah data terkumpul maka mulai dilakukan
analisis data dengan Uji T dan menggunakan
bantuan software SPSS.

7. Membuat kesimpulan
Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan.
4. Pembahasan
Hasil perolehan data untuk penelitian ini
dibagi dalam dua kelompok, yaitu data nilai
sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Dan
masing-masing kelompok terdiri dari 3 topik
pertanyaan dengan 5 jumlah pertanyaan. Berikut
Tabel 1 hasil perolehan total jawaban benar dari
30 siswa yang mengikuti pelatihan.

3.2 . Metode Penelitian
Prosedur yang dilakukan dalam evaluasi
pemanfaatan internet ini, yaitu:
1. Merumuskan hipotesis
Hipotesis yang disusun untuk evaluasi
pemanfaatan internet dalam meningkatkan
kemampuan listening siswa SMKN 1 Tanjung
Lago, yaitu:
H0 : Rata-rata nilai test listening siswa
sebelum pelatihan sama dengan nilai
test sesudah pelatihan.
H1 : Rata-rata nilai test listening siswa
sebelum pelatihan berbeda dengan nilai
test sesudah pelatihan.
2. Test sebelum pelatihan
Sebelum mulai pelatihan siswa langsung
diberikan Listening Exercise dari www.esl-
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Tabel 1. Data Penelitian
Resp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

I
2
1
2
1
1
0
1
2
1
0
1
1
1
2
1
2
2
0
1
0
1
2
2

sebelum
II
1
0
1
0
1
0
1
1
2
0
1
0
1
1
2
1
2
1
0
1
1
1
2

III
2
1
1
0
0
1
2
0
1
0
0
1
2
3
0
1
1
2
1
0
2
3
1

∑
5
2
4
1
2
1
4
3
4
0
2
2
4
6
3
4
5
3
2
1
4
6
5

I
1
1
2
1
1
0
1
2
1
0
1
1
1
2
1
2
2
1
1
0
2
2
2

sesudah
II
2
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
0
1
1
2
3

III
2
1
2
0
0
1
2
2
2
1
2
1
2
3
0
1
2
2
2
2
2
3
1

∑
5
3
5
2
3
2
6
5
5
2
4
4
5
7
2
5
6
4
3
3
5
7
6
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24
25
26
27
28
29
30

2
1
0
1
1
2
2

2
0
0
0
1
2
3

3
0
0
1
1
1
1

7
1
0
2
3
5
6

2
1
0
1
1
2
2

3
1
1
1
2
4
3

3
2
1
2
1
1
3

8
4
2
4
4
7
8

yang sangat tinggi, kuat sekali, dan dapat
diandalkan karena bernilai 0,918.
Tabel 3 Paired Samples Correlation
Paired Differences

4.1 Uji Reliabilitas dan Validitas
Sebelum melakukan pengolahan data,
terlebih dahulu dilakukan pengujian reliabilitas
dan validitas. Uji reliabilitas digunakan untuk
melihat kestabilan atau kecocokan data yang
digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian,
sedangkan uji validitas berkaitan dengan
ketepatan alat ukur yang digunakan. Cara
mengukur reliabilitas yang paling umum adalah
dengan menggunakan koefisien alpha. Koefisien
alpha bisa diukur dengan menggunakan uji
statistik Cronbach Alpha. Suatu construct
dikatakan reliabel jika memberikan nilai
Cronbach Alpha > 0,7 [9]. Hasil pengujian
reliabilitas pada diperoleh nilai Cronbach Alpha
sebesar 0,957 jauh di atas 0,7. Ini menunjukkan
reliabilitas dari data tinggi
Menurut [9] ada berbagai metode yang
digunakan dalam mengukur validitas, antara lain
melihat korelasi Product Moment Pearson.
Caranya adalah membandingkan nilai r hitung
dan dengan r tabel. Jika r hitung > r tabel maka
dapat dikatakan valid. Atau dapat juga dengan
membandingkan nilai signifikansi pertanyaan
dengan nilai alpha 5%. Hasil pengujian validitas
dengan nilai r tabel (n=30, α=5%) sebesar 0,361
menghasilkan nilai r hitung sebesar 0,918.
Dengan demikian data valid, karena r hitung > r
tabel.
4.2 Pegujian Hipotesis
Pada output pertama yaitu Paired
Samples Statistics pada Tabel 2, dapat dilihat ratarata nilai pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan
terjadi kenaikan 1,3 dari 3,23 menjadi 4,53.
Tabel 2 Paired Samples Statistics
Mean

Pair
1

N

Std.

Std.

Deviation
sebelum

3,23

30

1,888

Error
Mean
0,345

sesudah

4,53

30

1,795

0,328

Pada output yang kedua Paired Samples
Correlation pada Tabel 3 menunjukkan ada
korelasi yang kuat antara nilai sebelum pelatihan
dan sesudah pelatihan. Terlihat bahwa nilai Sig.
(0,00) < α (0,05) maka dapat disimpulkan ada
korelasi yang signifikan sebelum dan sesudah
diadakan pelatihan. Dapat juga dilihat kekuatan
korelasinya, menurut [10] menunjukkan korelasi

Pair
1

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

1,300

0,75

0,137

t

df

Sig.

9,497

29

0,00

Tabel 4 Paired Samples Test
Pair
1

sebelum
&
sesudah

N

Correlation

Sig.

30

0,918

0,000

Pada output ketiga Paired Samples Test
pada Tabel 4 dapat diinterpretasikan sebagai
berikut:
1. Hipotesis
H0 : Rata-rata nilai test listening siswa
sebelum pelatihan sama dengan nilai test
sesudah pelatihan.
H1 : Rata-rata nilai test listening siswa
sebelum pelatihan berbeda dengan nilai test
sesudah pelatihan.
2. Tingkat Signifikansi, α = 5%
3. Daerah Kritis
Jika Thitung ≥ Ttabel H0 ditolak
Jika Thitung < Ttabel H0 diterima
atau
Jika Sig. ≤ αH0 ditolak
Jika Sig. > αH0 diterima
4. Statistik Uji
Sig. = 0,00 dan α = 0,05
-Thitung = 9,497 dan Ttabel = 2,045
Sig. (0,00) < α (0,05)
dan
-Thitung (9,497) > Ttabel (2,045)
5. Keputusan Uji
Karena nilai Sig. < α dan -Thitung > Ttabel maka
keputusannya adalah H0 ditolak.
6. Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan
kesimpulan rata-rata nilai test listenig siswa
sebelum pelatihan berbeda dengan nilai test
sesudah pelatihan.
5.

Kesimpulan

Dari hasil evaluasi pemanfaatan internet
dengan mengikuti pelatihan, dalam rangka
meningkatkan kemampuan listening, diperoleh
beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Dengan Uji T dan alat bantu SPSS telah
diperoleh interpretasi dari
evaluasi
pemanfaatan
internet,
dalam
rangka
meningkatkan kemampuan listening.
2. Hasil evaluasi menunjukkan ada korelasi yang
signifikan sebelum dan sesudah diadakan
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pelatihan
dan
nilai
korelasi
0,918
menunjukkan korelasi yang sangat tinggi, kuat
sekali, dan dapat diandalkan.
3. Hasil evaluasi juga membuktikan pengujian
hipotesis bahwa rata-rata nilai test listenig
siswa sebelum pelatihan berbeda dengan nilai
test sesudah pelatihan. Perbedaan ini
ditunjukkan dengan adanya kenaikan nilai
setelah diadakan pelatihan pemanfaatan
internet.
4. Kenaikan nilai setelah diadakan pelatihan
pemanfaatan
internet
sebesar
1,3
menunjukkan bahwa kenaikan tidak terlalu
tinggi.
Hal
ini dikarenakan
latihan
pemanfaatan internet yang sifatnya baru
dilakukan dengan waktu yang terbatas.
5. Dengan adanya pemanfaatan internet untuk
meningkatkan kemampuan listening ini
diharapkan dapat diterapkan secara konsisten
bagi para siswa ataupun para akademisi
lainnya agar hasil yang didapatkan menjadi
lebih optimal.
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