
PELATIHAN MENGAKSES SECARA CEPAT BAGI SISWA SMA YPPP
WONOMULYO POLMAN SULAWESI BARAT

TRAINING OF INTERNET ACCESS QUCKLY FOR STUDENTS
SMA YPP WONOMULYO POLMAN

OF REGENCY WEST SULAWESI

Sugeng A. Karim

Fakultas Teknik UNM
s n idm

Abstract: Main problem of execution of devotion activity to this society is how to improvethe quality of human resource for students sMA yppp wonomutyo polman of regency westSulawesi in use information technorogy specialry on intemet access quikry. Aim and benefitof. activity execution is suoply the basic knowrwdge students sMA yppp wonomuryoPolman of regency west Surawcsi on intemet access quikly. Rationale which this trainingactivity background is how so that students sMA yppp wonomulyo polman regency westSulawesi Hall no logger get the difficulty in knowredges with intenet media. thii training lsalso executed with the discourse method, discussion] question and answer, and simuration(practice). From inferentiar the result that ski[ ability on intemet access students sMA yppp
Wonomulyo Polma of regency West Sulawesi increase by significan.

Keyword: Quality students, intertret access

PENDAHULUAN
Kemajuan ilmu dan teknologi saat

ini sudah memasuki perkembangan yang
sangat pesat, khususnya bidang teknologi
informasi. Kemajuan ini ditandani dengan
munculnya berbagai teknologi multimedia
dengan berbagai fasilitas yang
memudahkan dalam akses informasi. Salah
satu teknologi informasi yang berkembang
pesat adalah teknologi internet.
Keberadaannya menjadikan dunia menjadi
luas menjadi mudah untuk diperoleh.
Pemanfaatan intemet sebagai teknologi
tanpa batas yang memberikan sej uta
informasi dapat dijadikan sebagai media
pembelajaran di kalangan pelajar
Berbagai situs yang sarat dengan informasi
khususnya informasi bidang pendidikan
terdapat dalam intemet. Salah satu jenis

informasi pembelajaran yang dapat diakses
melalui intemet adalah pencarian artikel
dan jumal-jumal ilmiah baik dalam
maupun luar negeri. Dalam intenet
terdapat beberapa website pendidikan yang
dapat diakses secam gratis. persoalannya

adalah tidak semua pelajar dan guru dapat
memanfaatkan sarana ini sebagai media
yang tepat dan bergunaa untuk
memperoleh ilmu pengetahuan.

Sekolah SMA yppp Wonomulyo
Polman Sulawesi Barat yang baru berdiri
pada tahun 2000 yang lalu. Tentu fasilitas
dan proses belajar mengajar belum begitu
memadai lebihJebih mengenai fasilitas
intemet. Siswa belum pemah
diperkenalkan yang namanya fasilitas
intemet apalagi yang namanya pelatihan.



Sehingga hampir seluruh siswa sekolah

SMA YPP Wonomulyo Polman Sulawesi
Barat belum mengetahui bagaimana cara
p€manfaatan intenet khususnya dalam
mendownload gratis artikel, jumal, dan
ilmu pengetahuan lainnya. Ditambah lagi
masih kurangnya fasilitas intemet
didaerah/wilayah tersebut karena jauh dari
pusat kota kabupaten Polman (kurang
lebih 40 KM) dan bahkan tidak ada yang
menyediakan layanan akses internet.

Kebanyakan pelajar mengakses
intemet haya pada hal-hal tertentu atau
informasi bersifat hiburan sehingga
kegunaan intemet positif tidak dapat
membantu pelajar dan guru dalam
menyelesaikan tugas-tugas yang harus
diselesaikan secepatnya. Beberapa sumber
bacaan dapat diperoleh di intenet dan
umumnya bacaan tersebut bersifat aktual
dan sangat mendukung teori-teori yang
sedang dikaji pelajar atau guru tersebut.
Oleh sebeb itu sebagi dosen merasa
berkewajiban melibatkan diri dalam
mengatasi masalah yang dihadapai pelajar
sekolah SMA YPPP Wonomulyo polman

Sulawesi Barat tersebut. Ini juga
merupakan salah satu inplementasi diri Tri
Dharma Perguruan Tinggi, yaitu
pengabdian kepada masyarakat yang harus
dilaksanakan seorang dosen. Atas
pertimbangan tersebut, maka pada
kegiatan pengabdian kepada masyarakat
ini difokuskan pada bagaimana mengakses
internet secaxa cepat dan tetap bagi sisiwa
Sekolah SMA YPPP Wonomulvo Polaman
Sulawesi Barat.

A. Pelatihan
Istilah pelatihan tidak dapat

dipisahkan dengan istilah pendidikan,
karena dalam latihan mengandung proses
pendidikan untuk mencapai tujuan dari
pelatiha tersebut. Dalam pelatihan
mengandung banyak makna diantaranya

adalah proses melaksanakan kegratan,

mengubah pemahaman, mengubah
perilaku seseorang yang mengikuti
kegiatan pelatihan tersebut mendapatkan
pengalaman yang lebih baik dibandingkan
sebelum mengikuti pelatihan. Pelatihan

adalah tedemahan dari bahasa inggris
yaitu " Training latihan menurut
(Moekijat : l99l) adalah proses
pengembangan tenaga ke{a untuk
menyesuaikan dengan pekerjaan dan

lingkungan secara umum, baik lingkunga
intemal perusahaan maupun lingkungan
ekstemal perusahaan. Sementara
(Scott : 1962) merumuskan latihan
sebagai suatu kegiatan lini dan staf yang
dimaksudkan untuk mengembangkan
pemimpin memperolah efektivitas
pekegaan perseofirngan yang lebih besar,

hubungan antara perseorangan dalam
organisasi yang lebih baik dan
penyesuaian pimpinan yang ditingkatkan
kepada suasana seluruh lingkungannya.
Menurut (Moenir: 1995) khusus mengenai
latihan ada beberapa p€ngertian yang
diberikan oleh ilmuan Robert mengatakan
bahwa latihan adalah proses belajar yang
menghendaki kemampuan konsep, sikap,
dan atau pengetahuan diri seseorang untuk
membantu mereka mencapai tuj uan.

Demikian juga (Anoraga : 1998)
menggunakan istilah latihan yang
digunakan disini menunjukkan suatu
proses peningkatan sikap, kemampuan dan
kecakapan dari para pekerja untuk
menyelenggarakan peke{aan tertentu.
Sedangkan menurut (Moekijat : l99l)
latrhan berarti mendidik dalam arti yang
sempit, terutama dengan cara intruksi,
berlatih dan disiplin. Hal ini dipandang
sebagai pelaksanaan yang penting untuk
perbaikan kemampuan dan dari sini
mempelajari bagaimana melaksanakan
tugas-tugas tertentu. Menurut (Sikula



dalam As'ad : 1995) mendefinisikan
latihan sebagai proses pendidikan jangka
pendek yang mempergunakan prosedur
sistematis dan terorganisir, yang mana
peserta pelatihan memp€rlajari
pengetahuan dan keterampilan teknis
untuk tujuan tertentu, definisi yang lebih
singkat oleh (Proctor : 196l) yang
mengatakan bahwa " latihan adalah
tindakan yang tidak disengaja untuk
memberikan alat agar belajar dapat
dilaksanakan. Latihan juga merupakan
tindakan untuk meningkatkan pengetahuan

dan kecakapan pegawai untuk
me laksanakan suatu pekeiaan tertentu.
B. Browsing Internet

Browsing internet adalah suatu
kgiatan menjelajahi internet dengan
menggunakan program yang dinamakan
browser. Cukup banyak browser yang
tersedia di intemet, beberapa diantaranya
adalah internet explorer, Mozilla firefox,
opera, netscape, dan lainJain. Namun
yang paling umum digunakan adalah
intemet explorer, yang merupakan browser
yang sudah disediakan oleh windows dan
sudah terinstall secara otomatis ketika
menginstall sistem operasi. Dalam mencari
suatu informasi kita memerlukan alamat
website yang memuat informasi tersebut.
Misalnya kita ingin membaca berita secara
online kita hanya membuka
www.detik.com namun bila kita tidak
mengetahui alamatnya, maka bisa dengan
cara menggunakan situs pencari (search
engine) untuk mencari alamay website
dengan memasukkan kata kuncinya.
Beberapa search engine yang tertekanal
adalah ww\\,. google.com dan
www.yahoo.com Namun sebelumnya
yang paling penting adalah mengetahui
bagaimana cara menggunakan browser
secara benar Lgar tercipta suztsana

browsing yang lancar dan nyaman.

C. Search Engine
Searching dapat dilakukan dengan

menggunakan memanfaatkan swrtu
program khusus intemet yang lazin disebut
search engine. Search engine atau mesin
pencari disediakan untuk membantu para
pengguna internet menemukan suatu

topik+opik atau informasi tertentu secara

cepat. Searching berarti pencarian suatu
situs yang belum diketahui secara pasti

alamat yang dimiliki. Dalam melakukan
searching biasanya kita kita gunakan
search engine sebagai mesin pembantu
dalam pencarian situs-situs yang
diinginkan. Search engine adalah sebuah
fasilitas (web) yang bisa mencari links dari
situs lain. Ada berbagai macam search
engine yang bisa digunakan dalam
searching yaitu: yahoo, google, altavista,
tycos, astaga, msn, dan lain sebagainya.
D.Email

Pengertian e-mail (berasal dari kata
electronic mail), kalau dilihat dari segi
bahasa penyusunan berarti surat yang
dikirmkan menggunakan media elektronik.
Kalau kita tinjau dari kamus istilah
komputer e-mail artinya surat menyurat
melalui intemet. Fungsi dari sebuah e-mail
yaitu sebagai media komunikasi
menggunakan internet yang dapat
mengirimkan pesan secara cepat. Setiap
pengguna e-mail akan mendapatkan user
ID dan password sebagi pengaman. pada

dasarnya e-mail sebagai pengaman. pada

dasamya email sama dengan surat ( Snail
mail ) yang harus melewati kantor pos
sebelum sampai ketujuannya. pada saat
email di kirimkan oleh seseorang melalui
komputer yang tersambung ke internet.
Untuk dapat menerima email, harus
memiliki sebuah akun pada suatu email
server yang berbeda pada sebuah intemet
service provider ( ISP ). Hal ini dapat
dianalogikan dengan alamat sebuah rumah.



Surat biasa ( snail mail ) hanya dapat
menerima surat apabila kita berada di
alamat kita, sedangkan email kita dapat
menerima di mama saja kita berada
asalkan tersambung dengan internet.
E, Pengenalan Internet, Pencarian

Informasi Secara Cepat
Dalam mencari suatu informasi

dari intenet kita harus melakukan browsing
intemet. Browsing intemet adalah kegiatan
menjelajahi intemet dinamakan browser.
Cukup banyak browser yang tersedia di
intemet, beberapa diantaranya intemet
Explorer, Mozilla Firefox, Oper4 Netscap,
dan lain-lain. Namun yang paling banyak
digunakan adalah intemet explorer, yang
merupa.kan browser yang sudah disediakan
dan sudah terinstal secara otamatis ketika
menginstal sistem operasi windows.
Dalam mencari informasi atau informasi
kita memerlukan alamat website yang
memuat informasi tersebut. Misalnya kita
ingin membaca berita secara online kita
bisa membuka www.detik.c om namun bila
kita tidak mengetahui alamatnya kita bisa
bisa menggunakan situs pencari (search
engine) untuk mencari alamat website
yang kita cari dengan memasukkan kata
kuncinya. Beberapa search engine yang
terkenal adalah www. google.com dan
www.vahoo.com Namun sebelumnya

l. Bagaimana siswa sekolah SMA
YPPP Wonomulyo Polman

Sulawesi Barat bisa memanfaatkan

akses intemet, karena pada

umumnya siswa belum memahami

bagaimana memanfaatlon intemet
sebagai media dalam mengakses

referensi yang berkaitan dengan
tugas-tugas disekolah ?

2. Bagaimana siswa sekolah SMA
YPPP Wonomulyo polman

Sulawesi Barat untuk jangka
panjang dapat menggunakan
langkah-langtah akses cepat
dengan downloud gratis informasi
berkaitan dengan kebutuhan siswa
?

METODE PENELITIAN
Penelifian ini dilakukan dengan

melaksanakana pelatihan tentang cara
mengakses internet bagi siswa Sekolah
SMA YPPP Wonomulyo polman Sulawesi
Barat secara cepat. Dalam penyuluhan
tersrebut, metode yang digunakan adalah
metode ceramah, diskusi, Tanya jawab,
dan demonstrasi (mengakses secara
langsung). Langkah-langkah yang
ditempuh adalah: (l)) pemberian informasi
materi pengetahuan; (2) diskusi dan Tanya
jawab untuk meningkatkan pemahaman;
dan (3) evaluasi dalam bentuk observasi,
pertanyaan lisan dan latihan mengakses
internet secara langswrg. Dari penelitian
ini diperoleh hasil bahwa dengan adanva
pelatihan tersebut siswa sudah
mengakses internet secara cepat.

mampu

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil

Setelah Ketua Lembaga
PengaMian Kepada Masyarakat
Universitas Negeri Makassar
mengeluarkan Surat TugaVSurat lzin
tertanggal 7 September 2010, maka pada

yang paling penting adalah mengetahui
bagaimana cara menggunakan browser
secara benar sehingga akan tercipta suasa
browsing yang lancar dan nyaman.

RUMUSAN MASALAII
Berdasarkan analisis situasi

terhadapat kemungkinan upaya
pelaksanaan palatihan internet berdasarkan
siswa sekolah SMA yppp Wonomulyo
Polaman Sulawesi Barat, maka rumusan
masalah:



hari Senin 02 Oktober 2010 jam 8.30 kami
mengadakan pembukaan pelatihan
tersebut. Pembukaan dihadiri Kepala
sekolah, guru, dan siswa. Hadir siswa pada

saat itu 25 orang (terdaftar hadir peserta

terlampir) serta para pemateri yaitu :

Drs. Sugeng A. Karim, MT,
Harifuddin,ST., MT.
1. Alat-alat yang Digunakan :

- LCD, yaitu berfungsi untuk
menampilkan secara langsung
materi pelatihan ke layar/dinding
tembok agar bisa dilihat dan baca
oleh peserta pelatihan.

- Laptop, yaitu berfungsi untuk
membuat materi pelatihan (berupa
bahan ajar, modul, bahan
presentasi dan lainJain).

- Modem, yaitu berfungsi untuk bisa
mengakses intemet melalui laptop.

2. Bahan-bahan yang digunakan :

- Power Supply, digunakan untuk
mensupply Laptop dan LCD

- Layar LCD, digunakan untuk
menampilkan materi yang dari laptop

- Dan lain-lain.
3. Penyajian Materi Teori

Pada hari senin, 02 Oktober 2010
jam 9.30 sampai I1.30 kami mulai
memberikan materi mengenai apa itu
pelatihan dan pemanfaatan bagi siswa.
Kemudian dilanj utkan dengan penyajian
teori mengenai : pengenalan apa itu
intemet, search engine, browsing, e-mail,
google, yahoo, dan sebagainya serta cara
menggunakannya secara cepat dan benar.
Pelatihan mengakses internet tersebut
dibahas apa itu intemet, bagaimana bisa
mengakses intemet, bagaimana bisa
mengakses intemet, apa itu search engine
dan bagaimana cara menggunakannya, dan
lain sebagainya. penyajian materi ini
dilaksanakan dengan metode ceramah
Tanya jawab, dan diskusi. Sehingga

peserta cepat mengerti karena te{adi
interaksi yang baik. Jumlah peserta yang

hadir sebanyak 25 orang serta pemateri
yang hadir 2 orang yaitu Drs. Sugeng A.
Karim, MT, Harifuddin, ST., MT.
4. Penyajian Materi Praktek

Pertama-tama sebelum peserta

mengakses intemet secara langsung
terlebih dahulu pemateri mencoba
mengakses dan mengikuti langkah-
langkah dalam teori. Setelah
pemateri memberikan contoh cara
mengakses intemet baru satu-
persafu mencoba unfuk secara

langsung mengakses intemet secara

cepat dan tepat. Setelah semua
peserta pelatihan baik siswa sudah
mencoba secara langsung intemet,
maka diadakan eval,'asi dengan
ujian. Metode yang digunakan
adalah metode simulasi atau
praktek langsung mengakses
intemet di depan laptop yang
disediakan oleh pemateri, serta bisa
langsung bertanya apabila ada
kesulitan dalam mengakses
intemet. Materi simulasTpraktek
langsung mengenai pelatihan
tentang cara mengakses intemet
secara cepat dan tepat bagi siswa
Sekolah SMA yppp Wonomulyo
Sulawesi Barat dilaksanakan
sampai selesai waktu pelaksanaan
kegiatan pelatihan. Tiap penemuan
jumlah peserta yang hadir 25 orang
serta pemateri 2 orang yaitu Drs.
Sugeng A. Karim, MT,
Harifuddin,ST.,MT.

B. Pembahssan
Berdasarkan hasil yang diperoleh

dari pelaksanaan pealatihan tentang cara
mengakses intemet secara cepat dan tepat
bagi siswa sekolah SMA yppp
Wonomulyo Polman Sulawesi Barat, maka



dapat kami lihat begitu besar perhatian

sekolah karena hampir semua siswa juga
guru bersama kepala sekolah SMA YPPP
Wonomulyo Polman Sulawesi Barat hadir
pada saat pembukaan pelatihan tersebut.
Hal ini tentu membuat para pemateri
pelatihan mempunyai keyakinan bahwa
pelatihan ini akan berjalan dengan baik
dan efektif, dan tentu para peserta
pelatihan bisa cepat memahami/mengerti
semua meteri-materi pelatihan yang
diberikan baik teon maupun materi
prakek langsung mengakses intemet.
Namun dari pelatihan yang kami
laksanakan tidak terlepasa dari kelemahan-
kelamahan, terutama untuk praktek
mengakses internet secara langsung karena
kekurangan fasilitas-fasilitas media
pelatihan. misalnya kurangnya laptop,
modem, serta p€ralatan penunjang lain
yang digunakan untuk mengakses intemet
di sekolah tersebut. Ditambah lagi tidak
adanya disiapkan oleh pihak sekolah
berupa komputer, laptop, modem, dan
LCD. Kegiatan pengabdian pada
masyarakat ini dilakukan dengan
melaksanakan pelatihan tentang cara
mengakses internet secara cepat dan tepat
bagi siswa sekolah SMA yppp
Wonomulyo Polman Sulawesi Barat.
Dalam pelatihan tersebut, metode yang
digunakan adalah metode ceramah,
diskusi, Tanya jawab dan demonstrasi.
LangkahJangkah yang ditempuh adalah :

( I ) pemberian informasi materi
pengetahuan; (2) diskusi dan Tanya jawab
untuk meningkatkan pemahaman; (3)
evaluasi dalam bentuk observasi,
pertanyaan lisan dan latihan keterampilan
prakis (praktek mengakses intemet).
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui
efektivitas progam pelatihan/penyuluhan
dan sejauh mana tujuan kegiatan yang
telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai.

Pelaksanaan evaluasi diadakan pada saat

informasi pengetahuan, diskusi, Tanya
jawab, dan penerapan latihan singkat.
Kemudian criteria keberhasilan diukur dari
keaktifan peserta mengikuti ceramah,

diskusi, Tanya jawab, dan latihan
keterampilan praktis. Bentuk pelaksanaan

evaluasi yang dimaksud adalah observasi,
pertanyaan lisan dan praktek mengakses
secara langsung.

SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Setelah kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini selesai, maka kami
dapat memberikan suatu kesimpulan
sebagai berikut :

1. Bahwa kemampuan siswa sekolah
SMA YPPP Wonomulyo polman

Sulawesi Barat dalam mengakses
internet meningkat secara
signifikan, terlihat pada siult
dievaluasi memlalui uj ian
mengakses internet secara langsung
tiap peserta.

2. Siswa memiliki kemauan yang
sanggat tinggi namun kama
fasilitas internet di wilayah tersebut
sehingga kesulitan didalam
mempelajari bagaimna mengakses
intemet dengan cepat.

3. Motifasi belajar siswa mengenai
internet dan dukungan dari kepala
sekolah mendorong pelaksanaan
kegiatan belajar efektif dan lancar.
diaj ukan dalam rangka peningkatan
sumber daya manusia khususnya
siswa sekolah SMA yppp
Wonomulyo polman Sulawesi
Barat sebagai berikut :



l. Siswa sekolah SMA YPPP
Wonomulyo polman Sulawesi Barat
agar semakin banyak belajar secara

langsung mengakses internet.
2 Agar sekolah SMA YPPP

Wonomulyo polman Sulawesi Barat
menyediakan media internet seperti
hotspot.
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