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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan di zaman sekarang sangatlah pesat diaantaranya 

perkembangan teknologi. Dari perkembangan teknologi ini orang dapat 

bertukar informasi antar kota, antar negara, bahkan antar benua sekalipun, 

tidak ada lagi batas-batas geografis yang menghalangi kita untuk berinteraksi 

dengan dunia global. Kemudahan ini merupakan salah satu manfaat dari 

globalisasi yang melibatkan dari berbagai bidang, salah satunya yaitu 

pendidikan. Dari dunia pendidikan ini, telah melahirkan perkembangan 

teknologi informasi disegala bidang kehidupan masyarakat saat ini. 

Salah satu masalah pendidikan yang dihadapi dunia pendidikan kita 

adalah rendahnya kualitas pendidikan baik dilihat dari proses pendidikan 

yang sedang berjalan maupun produk hasil pendidikan itu sendiri. Dari proses 

pendidikan khususnya pembelajaran sebagaimana besar guru kita lebih 

cenderung menanamkan materi pelajaran yang bertumpu pada satu aspek 

kognitif tingkat rendah seperti mengingat, menghafal dan menumpuk 

informasi. Rendahnya kualitas produk pendidikan tersebut merupakan 

gambaran  kualitas proses penyelenggaraan system pendidikan dimana terkait 

banyak unsur, namun proses belajar mengajar merupakan jantungnya 

pendidikan yang harus diperhitungkan karena pada kegiatan pembelajaran 
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inilah transformasi berbagai konsep, nilai serta materi pendidikan 

diintregasikan.
1
 

Tuntutan masyarakat yang makin besar terhadap pendidikan serta 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat pendidikan tidak 

mungkin lagi dikelola hanya dengan melalui pola tradisional, disamping cara 

ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, pemahaman 

cara belajar anak, kemajuan media komunikasi dan lain sebagainya memberi 

arti tersendiri bagi kegiatan pendidikan dan tuntutan ini pulalah yang 

membuat kebijakan untuk memanfaatkan media teknologi dan pendekatan 

teknologis dalam pengelolaan pendidikan. Pemanfaatan teknologi 

komunikasi, teknologi pendidikan dan media pendidikan untuk kegiatan 

pendidikan perlu dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Karena dengan 

pendidikan ilmiah, sistematis dan rasional, sebagaimana diuntut oleh 

teknologi pendidikan ini pulalah, tujuan pendidikan yang efektif dan efisien 

akan tercapai.
2
 

Teknologi pendidikan mempunyai karakteristik tertentu yang sangat 

relevan bagi kepentingan pendidikan yang memungkinkan adanya 

penyebaran informasi secara luas, merata, cepat, seragam dan terintregasi, 

sehingga dengan demikian pesan dapat disampaikan sesuai dengan isi yang 

dimaksud. Teknologi pendidikan dapat menyajikan materi secara logis, 

ilmiah dan sistematis serta mampu melngkapi, menunjang, memperjelas 

                                                           
1
 Udin Saeffudin Sa’ud, Inovasi Pendidikan (Bandund: AlfaBeta, 2008), Cet. Ke-1, 

hal.171-181 
2
 Sudarman Danim, Media Komunikasi Pendidikan: Pelayanan Profesional Pembelajaran 

dan Mutu Hasil Belajar Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi (Jakarta: Bumi Aksara, 

1995), Cet. ke-1, hal. 1-2 
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konsep-konsep materi pelajaran. Disamping itu Teknologi Pendidikan 

menjadi partner guru dalam rangka mewujudkan proses belajar mengajar 

yang efektif, efisien dan produktif seusai dengan kebutuhan dan tuntutan anak 

didik, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dengan 

menyajikan materi secara lebih menarik.
3
 

Di era yang serba modern, perkembangan cara pengajaran juga berbeda 

dengan didukungnya teknologi. Sepertihalnya cara menyampaikan yang dulu 

hanya berceramah, sekarang sudah bisa dengan gambar-gambar. Interaksi 

antar guru dan murid juga berkurang, dengan adanya teknologi pendidikan. 

Teknologi informasi yang digunakan dalam pendidikan yaitu komputer dan 

internet, teknologi informasi ini tidak bisa dipisahkan agar dapat menunjang 

kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsure-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam 

sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru dan tenaga lainnya, misalnya tenaga 

laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, fotografi, slide dan 

film, audio dan video. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruang kelas, 

perlengkapan audio visual, juga computer. Prosedur, meliputi jadwal, metode 

penyampaian informasi, praktek belajar, ujian dan sebagainya.
4
 

Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah bagaimana 

bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh anak didik secara 

                                                           
3
 Ibid,hal.3-4 

4
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), hal. 57 
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tuntas. Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru. 

Kesulitan itu dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan 

segala keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk social dengan latar 

belakang yang berlainan. 

Memang dengan keadaan yang sekarang, banyak nya perubahan mulai 

dari cara pandang hidup, moral kehidupan, interaksi antar orang juga berbeda. 

Dalam  pengukuran prestasi pendidikan juga mengalami perubahan, ada tiga 

jenis aspek yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. 

Dengan perkembangan tersebut, ilmu pengetahuan juga mengalami 

perkembangan sangat cepat, dengan begitu siswa juga dituntut untuk lebih 

aktif dan produktif. Penggunaan teknologi internet diharapkan siswa dapat 

mencari ilmu bukan hanya di sekolah, siswa juga bisa mencari artikel, jurnal 

atau info-info yang lain melalui internet. 

Tetapi dengan mudahnya akses internet kenyataannya tidak semua siswa 

menggunakannya dengan baik, seperti bermain game atau membuka sesuatu 

yang tidak seharusnya dibuka sebagai seorang siswa. 

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seorang siswa 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi kesehatan 

jasmani  dan kesehatan rohani, sedangkan faktor ekstern meliputi faktor 

keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat atau lingkungan. 

Untuk menunjang keberhasilan belajar, faktor-faktor tersebut 

diharapakan mampu untuk memperhatikan bagaimana siswa dalam 

menggunakan internet untuk kegiatan yang positif. 
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Banyak siswa dalam dunia pendidikan yang menggunakan internet untuk 

membantu mereka dalam belajar. Baik mencari informasi yang terkait dengan 

mata pelajaran yang terkait ataupun info-info lain yang bisa menambah 

wawasan siswa menjadi lebih luas lagi. 

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga 

sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal sebagian kecil 

orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-

tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat. 

Bahkan mayoritas sekarang sudah menggunakan internet, baik dari 

kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua memanfaatkan 

adanya internet. Begitupun di SMA Negeri 1 Gondang dimana hampir 

keseluruhan siswa-siswinya menggunakan internet. Hal tersebut juga 

didukung dengan adanya area hosphot. Dengan adanya fasilitas hosphot akan 

memudahkan siswa-siswi dalam mencari materi pelajaran yang diajarkan oleh 

guru dan juga untuk media membaca dan belajar dalam menambah wawasan. 

Untuk menunjang kegiatan belajar Pendidikan Agama Islam, siswa di 

harapkan bisa menggunakan internet yang menunjang kegiatan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Agar dapat diperoleh suatu pelajaran yang 

maksimal. 

Dilihat dari paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut yang tertuang dalam judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi 

Internet Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa 

Kelas XI SMA Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2015/2016”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari deskripsi latar belakang diatas, maka pokok masalah 

yang muncul antara lain: 

1. Pengaruh teknologi pendidikan tehadap prestasi belajar siswa. 

2. Pengaruh teknologi informasi terhadap prestasi belajar siswa. 

3. Pengaruh media teknologi terhadap prestasi belajar siswa. 

4. Pengaruh teknologi internet terhadap prestasi belajar siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan dari identifikasi masalah tersebut, maka masalahnya dapat 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Pengaruh teknologi internet terhadap prestasi belajar Pendidikaan Agama 

Islam ranah kognitif siswa di SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung 

2. Pengaruh teknologi internet terhadap prestasi belajar Pendidikaan Agama 

Islam ranah afektif siswa di SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung 

3. Pengaruh teknologi internet terhadap prestasi belajar Pendidikaan Agama 

Islam ranah psikomotorik siswa di SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi internet terhadap prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam ranah kognitif siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2015/2016? 

2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi internet terhadap prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam ranah afektif siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2015/2016? 
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3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi internet terhadap prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam ranah psikomotorik siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2015/2016? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemanfaatan teknologi internet 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam ranah kognitif siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Gondang. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemanfaatan teknologi internet 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam ranah afektif siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Gondang. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemanfaatan teknologi internet 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam ranah psikomotorik 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Gondang. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan 

khasabah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan dan juga sebagai bahan 

pengembangan bagi guru maupun instansi yang terkait melalui pengembangan 

teknologi agar dapat mengembangkan prestasi belajar siswa. 

2. Secara praktis 

a. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengukur sejauh mana 

penulis mengadakan pendekatan praktis sebagaimana mengadakan 

pendekatan dalam menyusun, menganalisa, menyimpulkan dan 
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melaporkan karya ilmiah untuk memenuhui salah satu syarat 

pelaksanaan pencapaian Sarjana Strata Satu ( S1 ) di IAIN 

Tulungagung. 

b. Bagi SMAN 1 Gondang Tulungagung 

Sebagai masukan guru agama atau umum di SMAN 1 Gondang 

Tulungagung dalam rangka mencapai keberhasilan pendidikan 

terutama dalam meningkatkan prestasi siswa. 

c. Bagi khalayak umum 

Untuk memberikan informasi dan motivasi orang tua, anak 

didik, sekolah dan tenaga terkait dalam pengelolaan pendidikan agar 

tercapainya prestasi yang optimal. 

G. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis penelitian merupakan suatu jawaban sementara. 

Berikut hipotesis yang dirumuskan peneliti: 

1. Hippotesis Alternatif (Ha) 

a. Ada pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi internet terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam ranah kognitif siswa kelas 

XI SMA Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2015/2016. 

b. Ada pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi internet terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam ranah afektif siswa kelas 

XI SMA Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2015/2016. 
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c. Ada pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi internet terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam ranah psikomotorik siswa 

kelas XI SMA N 1 Gondang Tahun Ajaran 2015/2016. 

2. Hipotesis Nihil (Ho) 

a. Tidak ada pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi internet 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam ranah kognitif 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2015/2016. 

b. Tidak ada pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi internet 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam ranah afektif 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2015/2016. 

c. Tidak ada pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi internet 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam ranah 

psikomotorik siswa kelas XI SMA Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 

2015/2016. 

H. Penegasan Istilah 

1. Secara konseptual 

a. Teknologi internet 

Teknologi internet adalah sebuah jaringan komputer yang sangat 

besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung 

yang menjangkau seluruh dunia.
5
 

 

 

                                                           
5
 Budi Sutidjo Dharma Oetomo, e-Education Konsep, Teknologi, dan Aplikasi Internet 

Pendidikan, (Yogyakarta:C. V. Andi Offset, 2007), hal 52 
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b. Prestasi belajar 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan 

yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil 

aktivitas dalam belajar dan diwujudkan dalam bentuk nilai atau 

angka.
6
 

c. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam adalah berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia 

dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran 

agama islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta 

menjadikan ajaran agama islam itu sebagai suatu pandangan 

hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup didunia 

maupun diakherat kelak.
7
 

 

Berdasarkan penegasan diatas dapat diambil pengertian bahwa yang 

dimaksud dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Internet 

Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XI SMA 

Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2015/2016” adalah pengaruh jaringan 

computer yang dapat memberi penguasaan pengetahuaan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

 

                                                           
6
 Saiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1994), hal 5 
7
 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Buni Aksara, 2011) hal 86 
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2. Secara operasional 

a. Teknologi internet 

Teknologi internet merupakan jaringan-jaringan yang terdiri dari 

berbagai komponen berbagai informasi dan fasilitas yang dapat 

digunakan siswa dalam memperoleh pengetahuaan baru atau dalam 

akses belajar. 

b. Prestasi belajar  

Prestasi belajar adalah hasil dari usaha siswa dalam memperoleh 

kepandaian atau ilmu pada siswa SMA Negeri 1 Gondag 

Tulungagung dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

c. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha berupa bimbingan 

dan asuhan terhadap anak didik untuk menumbuhkan kepribadian 

yang sesuai dengan ajaran islam suapaya dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari demi kebahagiaan di dunia maupun diakhirat. 

 

Berdasarkan penegasan diatas dapat diambil pengertian bahwa yang 

dimaksud dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Internet 

Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XI SMA 

Negeri 1 Gondang Tahun Ajaran 2015/2016” ini adalah adanya 

perubahan hasil prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dengan adanya 

pengaruh pemanfaatan internet terhadap proses pembelajaran. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika merupakan bantuan yang 

dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urut-urutan 

sistematis dari isi karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan dalam 

skripsi ini dapat dijelaskan bahwa skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian 

utama, yaitu bagian preliminer, bagian isi dan bagian akhir. 

Bagian preliminer, yang berisi: halaman judul, halaman pengajuan, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar lampiran. 

Bagian isi atau teks, yang merupakan inti dari hasil penelitian yang 

terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub bab. 

Bab I adalah pendahuluan, yang berisi: latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II adalah landasan teori, yang berisi: tinjauan tentang pemanfaatan 

teknologi internet  yang meliputi pengertian, macam-macam, manfaat 

(fungsi), usaha-usaha; tinjauan tentang prestasi belajar yang meliputi: 

pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar; tinjauan 

tentang Pendidikan Agama Islam meliputi: pengertian, fungsi, tujuan; 

pengaruh internet terhadap prestasi belajar ranah koknitif, afektif, 

psikomotorik; kajian penelitian terdahulu; kerangka konseptual. 
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Bab III adalah metode penelitian, yang terdiri dari: pola penelitian; 

penentuan populasi, sampling dan sampel; sumber data, variable, dan 

pengukuran; metode dan instrument pengumpulan data, serta analisis data. 

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, yang terdiri dari: deskripsi lokasi 

penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan hasil penelitian. 

Bab V adalah penutup, yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran. 

Bagian akhir dari skripsi ini berisikan daftar kepustakaan dan lampiran-

lampiran yang berhubungan dan mendukung isi skripsi. 


