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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembahasan Tentang Teknologi Internet 

1. Pengertian Teknologi Internet 

a. Pengertian Teknologi 

Teknologi sebenarnya berasal dari Bahasa Perancis “La 

Teknique” yang dapat diartikan dengan “Semua proses yang 

dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara 

rasional”. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan sesuatu tersebut 

dapat saja berupa benda atau konsep, pembatasan cara yaitu secara 

rasional adalah penting sekali dipahami disini sedemikian pembuatan 

atau perwujudan sesuatu tersebut dapat dilaksanakan secara berulang 

(repetisi).
8
 

Teknologi dalam arti ini dapat diketahui melalui barang-

barang, benda-benda, atau alat-alat yang berhasil dibuat oleh 

manusia untuk memudahkan dan menggampangkan realisasi 

hidupnya di dalam dunia. Hal mana juga memperlihatkan tentang 

wujud dari karya cipta dan karya seni (Yunanitechne) manusia 

selaku homotechnichus. Dari sini muncullah istilah “teknologi”, 

yang berarti ilmu yang mempelajari tentang “techne” manusia. 

Tetapi pemahaman seperti itu baru memperlihatkan suatu segi saja 

                                                           
8
 Rutaprilia, “Teknologi”, http://rutaprilia.wordpress.com/, diakses 29 Februari 2016, jam 

20.00 WIB 

http://rutaprilia.wordpress.com/
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dari kandungan kata “teknologi”. Teknologi sebenarnya lebih 

dari sekedar penciptaan barang, benda atau alat dari manusia selaku 

homo technicus atau homo faber. Teknologi bahkan telah menjadi 

suatu system atau struktur dalam eksistensi manusia di dalam dunia. 

Teknologi bukan lagi sekedar sebagai suatu hasil dari daya cipta 

yang ada dalam kemampuan dan keunggulan manusia, yang pada 

gilirannya kemudian membentuk dan menciptakan suatu komunitas 

manusia lain.
9
 

b. Pengertian Internet 

Internet sendiri berasal dari kata interconnection-networking, 

merupakan system global dari seluruh jaringan computer yang saling 

terhubung menggunakan standar Intenet Protocol Suite (TCP/IP) 

untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Sedangkan 

pengertian internet menurut segi ilmu pengetahuan, internet adalah 

sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan (bahkan 

milyaran) informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio 

maupun animasi dan lain-lain dalam bentuk media elektronik. Semua 

orang bias berkunjung ke perpustakaan tersebut kapan saja serta dari 

mana saja, jika dilihat dari segi komunikasi, internet adalah sarana 

yang sangat efektif dan efesien untuk melakukan pertukaran 

informasi jarak jauh maupun jarak dekat, seperti di dalam 

                                                           
9
 Ibid, ……. 
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lingkungan perkantoran, tempat pendidikan, ataupun instansi 

terkait.
10

 

Menurut Budi Sutedjo Oetomo, Internet adalah sebuah 

jaringan computer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan-

jaringan kecil yang saling terhubung yang menjangkau seluruh 

dunia.
11

 

Jadi teknologi internet adalah suatu teknologi untuk mengolah 

data yang didalamnya terdapat jutaan (bahkan milyaran) informasi 

atau data baik berupa grafik audio dalam bentuk media elektronik 

yang dapat di informasikan sebagai sumber belajar untuk proses 

belajar. 

2. Manfaat Teknologi Internet 

Berikut rincian manfaat teknologi internet, baik siswa, guru, sekolah: 

a. Bagi Siswa 

 Memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan 

 Sebagai saran komunikasi 

 Sarana pembelajaran secara online 

 Mempermudah mencari informasi 

 Media untuk saling bertukar informasi
12

 

 

                                                           
10

Rutaprilia, “Pengertian Internet”, https://rutaprilia.wordpress.com/2012/03/02/ 

pengertian-internet/, diakses 2 Maret 2016 jam, 20.45 WIB 
11

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

Pendidikan….., hal 52 
12

 Habibullah Al Faruq, “Manfaat Internet Bagi Siswa atau Pelajar”, 

http://www.habibullahurl.com/2015/02/manfaat-internet-bagi-siswa-atau-pelajar.html, 15 Maret 

2016, jam 21.30 WIB 

https://rutaprilia.wordpress.com/2012/03/02/%20pengertian-internet/
https://rutaprilia.wordpress.com/2012/03/02/%20pengertian-internet/
https://rutaprilia.wordpress.com/2012/03/02/%20pengertian-internet/
http://www.habibullahurl.com/2015/02/manfaat-internet-bagi-siswa-atau-pelajar.html
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b. Bagi Guru 

 Lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar 

yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan 

perkembangan keilmuan. 

 Mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna 

meningkatkan wawasannya karena waktu luang yang dimiliki 

relative banyak. 

 Mengontrol kebiasaan belajar peserta didik. Bahkan guru juga 

dapat mengetahui kapan peserta didiknya belajar, topic apa yang 

dipelajari, berapa lama suatu topik dipelajari serta berapa kali 

topic tertentu dipelajari ulang. 

 Mengecek peserta didik telah mengerjakan soal-soal latihan 

setelah mempelajari topic tertentu. 

 Memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukan hasilnya 

kepada peserta didik. 

 Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara guru dengan 

siswa. 

 Memungkinkan terjadinya interkasi pembelajaran dari mana dan 

kapan saja. 

 Menjangkau peserta didik dalam cakupan luas. 

 Mempermudah penyempurnaan dan penyampaian materi 

pembelajaran. 
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c. Bagi Sekolah 

 Akan tesedia bahan ajar yang telah divalidasi sesuai dengan 

bidangnya sehingga setiap guru dapat menggunakan dengan 

mudah serta efektivitas dan efisiensi pembelajaran di jurusan 

secara keseluruhan akan meningkat. 

 Pengembangan isi pembelajaran akan sesuai dengan pokok-

pokok bahasan. 

 Sebagai pedoman praktis implementasi pembelajaran sesuai 

dengan kondidi dan karakteristik pembelajaran. 

 Mendorong menumbuhkan sikap kerja sama antara guru dengan 

guru dan guru dengan siswa dalam memecahkan masalah 

pembelajaraan.
13

 

3. Macam – macam Teknologi Pembelajaran 

Teknologi yang dapat mendukung suatu pembelajaran bermacam-

macam, berikut beberapa teknologi pembelajaran :
14

 

a. Laptop / Notebook 

Laptop / Notebook adalah perangkat canggih yang fungsinya 

sama dengan computer tetapi bentuknya praktis dapat dibawa 

kemana-mana karena bobotnya yang ringan, bentuknya yang 

ramping dan daya listriknya yang menggunakan baterai charger, 

sehingga bisa digunakan tanpa harus mencolokkan ke steker. 

                                                           
13

 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer; Suatu Tinjauan Konseptual 

Operasional, (Jakarta: PT. Buni Aksara, 2009), cet ke-3, hal 212-214 
14

 Jamal Ma‟mur Asmani, Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Dalam Dunia Pendidikan, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), cet 1, hal 166-171 
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b. Deskbook 

Deskbook adalah perangkat sejenis computer dengan bentuknya 

yang jauh lebih praktis yaitu CPU menyatu dengan monitor sehingga 

mudah diletakkan di atas meja tanpa memakan banyak tempat. 

Namun, alat ini masih menggunakan sumber listrik steker karena 

belum dilengkapi baterai charger. 

c. Personel Digital Assistant (PDA) 

PDA adalah perangkat sejenis computer, tetapi bentuknya 

sangat mini sehingga dapat dimasukkan dalam saku. Walaupun 

begitu, fungsinya hamper sama dengan computer pribadi yang dapat 

mengolah data. 

d. Kamus Elektronik 

Kamus elektronik adalah perangkat elektronik yang digunakan 

untuk menerjemahkan antar bahasa. 

e. MP4 Player 

MP4 player adalah perangkat yang dapat digunakan sebagai 

media penyimpanan data sekaligus sebagai alat pemutar video, 

music dan game. 

f. MP3 Player 

Hamper sama dengan MP4, MP3 player adalah perangkat yang 

dapat menyimpan data, hanya saja MP3 ini tidak dapat memutar 

video dan game, hanya dapat memutar music dan mendengarkan 

radio. 



20 
 

 
 

g. Flasdisk 

Flasdisk adalah media penyimpanan data portable yang 

berbentuk Universal Serial Bus. Ukurannya kecil dan bobotnya 

sangat ringan, tetapi dapat menyimpan data dalam jumlah besar. 

h. Komputer 

Komputer adalah perangkat berupa hardware dan software yang 

digunakan untuk membantu manusia dalam mengelola data menjadi 

informasi dan menyimpan untuk ditampilkan di lain waktu. 

i. Internet 

Internet adalah sebuah jaringan komputer yang sangat besar 

yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung yang 

menjangkau seluruh dunia.
15

 

4. Usaha Pengembangan Teknologi Internet 

Di era globalisasi saat ini dimana perkembangan terjadi sangat pesat, 

dengan perkembangan tersebut dibutuhkan generasi-generasi yang 

unggul dan berkualitas. Maka dari itu peningkatan kualitas pendidikan 

sebagai sarana pembelajran sangat di prioritaskan, karena dengan 

memprioritaskan pendidikan dapat menumbuhkan sumber daya manusia 

yang unggul dan berkualitas yang kemudian memberikan konstribusi 

peningkatan taraf hidup bangsa. 

Untuk memenuhi peningkatan kualitas tersebut, maka teknologi 

dapat menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas dalam 

                                                           
15

 Budi Sutidjo Dharma Oetomo, e-Education Konsep, Teknologi,……., hal 54-57 
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bidang pendidikan. Dengan menggunakan teknologi diharapkan 

membuka jendela ilmu pengetahuan yang lebih luas, bukan hanya di 

sekolah atau perpustakaan saja. 

Dengan menggunkanan teknologi kita dapat menemukan, 

mendapatkan sesuatu dengan cepat, teknologi yang dapat mendukung 

tersebut yaitu internet. Dengan teknologi internet kita dapat mencari 

sesuatu dalam bentuk media elektronik. Pada teknologi internet terdapat 

jaringan-jaringan komputer yang memudahkan dalam menyebarkan dan 

mendapatkan informasi. Jaringan-jaringan computer ini dibagi menjadi 

tiga yaitu:
16

  

a. Local Area Network (LAN) 

LAN adalah jaringan computer yang mencakup area dalam satu 

ruang, gedung atau berupa gedung yang berdekatan yang 

ditransmisikan melalui kabel koaksial atau serat optic. 

b. Metropolitan Area Network (MAN) 

MAN adalah jaringan yang mencakup area satu kota atau 

dengan rentang sekitar 10-45 Km. jaringan ini umumnya 

menggunakan media transmisi dengan mikrogelombang atau 

gelombang radio. 

c. Wide Area Network (WAN) 

WAN adalah jaringan yang mencakup antar kota, antar provinsi, 

antar Negara bahkan antar benua. 

                                                           
16

 Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran. 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), cet ke-2, hal 109 
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Seperti jaringan-jaringan tersebut yang menjadikan teknologi 

internet menjadi nyata. Sekarang kita juga pernah mendengar kata 

Elektronik Learning atau diseingkat e-Learning. e-learning adalah 

pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi internet.
17

 Dengan 

menggunakan e-learning batas antara ruang dapat ditembus, seperti dapat 

menghubungkan antara pendidik dan peserta yang tidak saling tatap 

muka atau tidak terdapat pada satu tempat. 

Internet merupakan seuatu teknologi tidak terbatas, yang dapat 

membantu manusia terutama dalam pendidikan. Kita dapat membaca, 

melihat, bertukar informasi dengan sangat cepat, seperti penggunaan 

email, chat, dan blogger. Dengan penggunaan internet peserta didik dapat 

melakukan kegiatan diskusi kapan saja, dimana saja dalam waktu yang 

tak terbatas. 

Secara nyata internet bisa digunakan dalam setting pembelajaran di 

sekolah, karena internet memiliki tiga karakteristik yang khas
18

, yaitu: 

a. Sebagai media Interpersonal dan juga sebagai media massa yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi one to one maupun one to 

many. 

b. Memiliki sifat interaktif. 

c. Memungkinkan terjadinya komunikasi secara sinkron maupun 

tertunda. 

                                                           
17

 Udin Saefudin Sa‟ud, Inovasi …., hal 184 
18

 Udin Saefudin Sa‟ud, Inovasi…., hal 189 
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Dalam internet ada beberapa sumber daya yang bisa diakses untuk 

pengembangan pendidikan dalam proses pembelajaran, diantaranya:
19

 

a. E-mail atau surat elektronik 

E-mail adalah jenis layanan intenet yang paling popular. Dengan 

menggunakan E-mail pada internet, seorang pemakai dapat 

mengirim atau menjawab berita kepada pemakai lain dimanapun ia 

berada. Mengirimkan file sebagai bagian dari e-mail dan 

berlangganan berita kepada grup diskusi yang diminati. 

b. Newsgroup (forum diskusi) 

Newsgroup merupakan suatu kelompok diskusi yang tidak 

menggunkan e-mail. Diskusi dilakukan dengan melakukan koneksi 

langsung lokasi newsgroup. 

c. Mailing List 

Mailing List atau grup diskusi adalah suatu seumber daya di 

internet yang memungkinkan anggota suatu kelompok berdiskusi 

melalui surat elektronik. Jika ada seorang anggota kelompok yang 

mengirimkan surat, semua anggota akan mendapatkan surat tersebut. 

d. IRC ( Internet Relay Chat) 

IRC atau yang lebih dikenal dengan nama singkat chat 

merupakan sumber daya di internet yang memungkinkan dialog 

secara langsung dalam bentuk tertulis dan dialog ini dapat diikuti 

oleh orang banyak. 

                                                           
19

 Budi Sutidjo Dharma Oetomo, e-Education Konsep, Teknologi,……., hal 54-57 
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e. WWW (World Wide Web) 

WWW adalah aplikasi internet yang paling diminati. WWW 

mencakup sumberdaya multimedia, antara lain suara, gambar video, 

dan animasi sehingga aplikasi ini menjadi semacam sarana 

pengetahuan yang interaktif. 

B. Pembahasan Tentang Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu 

prestasi dan belajar, dari setiap suku kata mempunyai arti tersendiri. 

Prestasi merupakan hasil dari usaha, di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yang dimaksud prestasi adalah “hasil yang telah dicapai 

(dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya)”.
20

 Sedangkan menurut 

Djamarah, prestasi adalah “hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan baik secara individual maupun kelompok”.
21

 

Dari pengertian prestasi diatas maka dapat dipahami bahwa prestasi 

adalah hasil dari kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan dengan 

senang hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja baik secara 

individual maupun kelompok dalam bidang kegiatan tertentu, jadi 

prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak melakukan 

kegiatan. Dalam kegiatan untuk mendapatkan prestasi tidak semudah 

yang dibayangkan, akan tetapi penuh dengan perjuangan dengan berbagai 

tantangan yang harus dihadapi untuk mencapainya. Hanya dengan 

                                                           
20

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,,,,. hal 787 
21

 Saiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru,….., hal 19 
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keuletan dan keoptimisme dirilah yang dapat membantu untuk 

mencapainya. Oleh karena itu, wajarlah kalau pencapaian prestasi itu 

harus dengan jalan keuletan kerja. 

Secara umum belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan 

seluruh tingkah laku individu yang relative menetap sebagai hasil 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif.
22

 Sedangkan belajar menurut Slameto adalah suatu usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
23

 

Prestasi belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

“penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tersatu angka nilai 

diberikan oleh guru.
24

 Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa selama 

berlangsungnya kegiatan belajar baik perubahan tingkah laku, 

keterampilan atau penguasaan pengetahuan, umumnya prestasi belajar 

dalam sekolah diberikan dalam bentuk nilai (angka, hruf atau kalimat) 

yang diberikan oleh guru sebagai indikasi sejauhmana siswa dapat 

berkembang. 

 

                                                           
22

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 68 
23

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), hal 2 
24

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 1999), hal 787 
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Dalam belajar pasti mempunyai sebuah tujuan untuk mencapai 

suatu yang diinginkan yaitu memperoleh pengalaman dan pengetahuan, 

maka dari itu belajar berhubungan dengan perubahan dari seorang 

individu. Dalam hal ini tentunya terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Menurut pendapat Usman dan Setiawati 

bahwa “yang mempengaruhi prestasi belajar seorang siswa pada 

dasarnya ada dua yaitu faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam 

individu dan faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar individu.
25

 

Faktor-faktor tersebut dapat diperinci sebagai berikut : 

a. Faktor Intern (faktor yang berasal dari dalam) 

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi dua 

aspek yakni: aspek fisiologi (kesehatan jasmani), aspek psikologi 

(bersifat rohani). 

1. Fisiologi (kesehatan jasmani) 

Pada aspek kesehatan jasmani ini sudah pasti berhubungan 

dengan kondisi fisik. “Kondisi organ-organ khusus siswa, 

seperti tingkat kesehatan pendengaran dan indra penglihatan, 

juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap 

informasi dan pengetahuan, khususnya yang disajikan di 

kelas”.
26

 

                                                           
25

 M. Uzer Usman, Lilis Setiawati, Upaya Optimalisasi Belajar Mengajar, Bandung: 

Remaja Rodakarya, 1993, hal. 10 
26

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar……, hal 145-146 
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Kesehatan jasmani merupakan suatu hal yang penting dalam 

proses penyerapan berbagai informasi, maka dari itu kesehatan 

perlu dijaga untuk menunjang prestasi belajar siswa bisa lebih 

baik. Agar kesehatan siswa dapat dijaga, “selaku guru yang 

professional seyogyanya bekerja sama dengan pihak sekolah 

untuk memperoleh bantuan pemeriksaan rutin (periodik) dari 

dinas-dinas kesehatan setempat”.
27

 

2. Psikologi (bersifat rohani) 

Selain kesehatan jasmani faktor intern yang juga 

mempengaruhi prestasi belajar yaitu psikologi. Faktor yang 

berasal dari sifat bawaan siswa maupun apa yang diperoleh dari 

belajar. Berikut ini rincian yang terdapat dalam aspek psikologi : 

a) Intelegensi 

“Intelegensi  pada umumnya dapat diartikan sebagai 

kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang 

tepat”.
28

 Pada aspek intelegensi atau kecerdasan organ yang 

paling menonjol yaitu otak.Dalam proses belajar sudah pasti 

IQ yang baik juga memberi efek yang besar terhadap 

penyerapan pelajaran yang lebih cepat di banding dengan 

IQ rendah, maka dari itu intelegensi berdampak pada 

prestasi belajar siswa. 
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 Ibid, hal 146 
28

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011) hal 131 
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b) Sikap 

Sudah pasti sikap merupakan penunjang untuk 

kelangsungan pembelajaran yang dapat menimbulkan 

prestasi belajar yang baik. “Sikap adalah gejala internal 

yang berdimensi afektif beruapa kecenderungan untuk 

mereaksi atau merespons (response tendency) dengan cara 

yang relative tetap terhadap objek orang, barang, dan 

sebagainya, baik secara positif maupun negative”.
29

 

c) Bakat 

“Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang”.
30

 Bakat sendiri ada sejak lahir, jadi alangkah 

bagus nya bakat tersebut ditemukan dan digunakan sebaik 

mungkin karena dapat menunjang dalam pencapaian 

prestasi belajar. Setiap anak mempunyai bakat mereka 

masing-masing, alangkah bagus apabila orang tua bisa 

mengarahkan bakat tersebut kearah yang lebih baik tanpa 

adanya unsure pemaksaan. 

d) Minat 

Selain bakat ada juga minat yang tak kalah penting, 

karena dengan minat orang bisa terpacu lebih dari manusia 

biasa. 
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 Ibid,….hal 132 
30

 Ibid,….hal 133 
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“Secara sederhana, minat (interest) berarti 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu”.
31

 Minat siswa akan muncul 

apabila siswa tersebut tertarik dengan pelajaran itu, atau 

berkaitan dengan suatu yang ada pada pribadinya. Jadi 

alangkah baiknya sebagai seorang guru meningkatkan minat 

siswa untuk mempelajari setiap pengetahuan yang 

dipelajarinya. 

e) Motivasi 

Motivasi ialah “ keadaan internal organisme baik 

manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat 

sesuatu. Dalam pengertian ini, motivasi berarti pemasok 

daya (energizer) untuk bertingkah laku secara terarah”.
32

 

Motivasi sangat penting bagi setiap siswa, karena 

dengan motivasi yang kuat siswa akan belajar dengan 

sungguh-sungguh, sebaliknya apabila dengan motivasi yang 

lemah siswa juga akan mengerjakan setiap pekerjaan 

belajarnya dengan biasa saja atau bahkan tidak 

mengerjakan. Karena itu meningkatkan motivasi dalam 

setiap hal sangat diperlukan ada berbagai motivasi seperti 

mendapatkan hadiah apabila rangking satu, akan tetapi 

motivasi yang bersal dari diri sendiri akan lebih efektif 
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dengan memikirkan apa yang akan diinginkan untuk 

kedepannya. 

b. Faktor Ekstern (faktor yang berasal dari luar) 

Faktor ini menurut Dalyono dalam bukunya psikologi 

pendidikan, meliputi keadaan social anak itu tinggal seperti keadaan 

keluarganya, lingkungan sekolahnya dan lingkungan sekitarnya. 

Seperti penjelasan dibawah ini :
33

 

1. Faktor keluarga 

Faktor ini sangat luas maka dapat dibagi dalam beberapa 

aspek diantaranya: 

a) Pendidikan keluarga, yaitu bagaimana cara orang tua 

mendidik anaknya juga hubungan dan interaksi orang tua 

terhadap anaknya ,seperti mendidik anak agar senang 

dengan belajar, member kasih saying. Jika hal ini berjalan 

dengan baik maka dapat meningkatkan prestasi belajar 

anak, dan juga sebaliknya. Karena orang tua berperan 

penting dalam mendidik  sikap dewasa anak dan tanggung 

jawab. 

b) Suasana rumah juga turut mempengaruhi proses belajar 

siswa, sebab suasana rumah yang ramai, selalu tegang, 

sering bertengkar dan sebagainya yang sangat mengganggu 

belajar anak sehingga anak kurang berkonsentrasi dan 
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akhirnya mempengaruhi prestasi belajar anak. Maka dari itu 

suasana rumah harus dibuat menyenangkan, tenang, damai, 

harmonis agar anak dapat belajar dengan tenang. 

c) Keadaan ekonomi keluarga, keadaan ekonomi kurang 

mampu dapat menimbulkan kurangnya ketersediaan alat-

alat belajar, kurangnya biaya dapat menimbulkan kemajuan 

belajar anak. Sebaliknya keluarga yang ekonominya 

tercukupi atau lebih, juga bisa menyebabkan anak kurang 

berkonsentrasi dalam belajar, karena anak merasa segalanya 

tercukupi, anak malah mempergunakan dengan bersenang-

senang seperti menonton tv atau bermain game. Hal-hal 

seperti itu dapat mempengaruhi prestasi belajar. 

2. Faktor sekolah 

Faktor ini berasal dari proses anak belajar disekolah, faktor 

ini banyak diantaranya :
34

 

a) Cara penyajian pelajaran yang kurang baik, seperti cara atau 

metode guru mengajar kurang, kurang menguasainya materi 

yang diajarkannya, media pengajaran yang kurang 

menguasai. 

b) Hubungan antara guru dengan murid yang kurang baik, 

seperti jika murid kurang berminat atau tidak suka dengan 

gurunya maka dapat berpengaruh terhadap belajarnya. 
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c) Hubungan antara siswa dengan siswa lainnya yang kurang 

baik, juga dapat menimbulkan perasaan malas masuk 

sekolah, perasaan rendah diri dan sebagainya ini dapat 

mengurangi minat dalam belajar. 

d) Standart pelajaran tidak sesuai dengan ukuran moral 

kemampuan anak, maksudnya kalau pengajaran yang 

diberikan guru ada diatas kemampuan anak pada umumnya, 

maka hanya anak-anak yang pandai sajalah yang berhasil, 

ini hambatan bagi belajar anak yang kurang pandai. 

e) Alat-alat pelajaran disekolah kurang lengkap, maka 

pengajaran di sekolah kurang berjalan dengan baik karena 

siswa kurang bisa menerima pelajaran secara jelas. 

Sehingga proses belajar siswa terhambat. 

f) Kurikulum yang kurang sesuai dengan kebutuhan siswa 

dalam proses belajarnya sehingga menyebabkan kesulitan 

belajar yang nantinya berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. 

g) Waktu sekolah yang kurang efektif juga dapat 

menyebabkan hambatan siswa dalam belajar, misalnya 

sekolah yang dibuka jam 2 siang, maka anak akan merasa 

mengantuk, malas dan kurang bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran. 
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h) Keadaan gedung sekolah yang kurang baik seperti gedung 

yang kurang memenuhi  syarat juga akan menghambat 

proses belajar siswa, misalnya ruang kelas yang kotor, 

tempat sekeliling sekolah yang ramai dan sebagainya. 

i) Pelaksanaan disiplin yang kurang baik seperti anak yang 

datang terlambat dibiarkan saja, yang kurang rajin dibiarkan 

saja. Hal yang demikian ini akan mempunyai pengaruh 

kurang baik terhadap proses belajar siswa disekolah. 

3. Faktor masyarakat 

Faktor lingkungan masyarakatyang turut mempengaruhi 

belajar anak diantaranya:
35

 

a) Teman bergaul anak yang kurang baik dapat membawa 

akibat anak berperilaku kurang baik pula. 

b) Aktifitas dalam masyarakat, seperti terlalu banyak tugas 

atau kegiatan anak dalam organisasi dapat menyebabkan 

anak terganggu belajarnya. 

c) Corak kehidupan masyarakat, seperti lingkungn tetangga 

yang suka berbuat kurang baik semisal masyarakat yang 

suka mencuri, berjudi, minum-minuman keras, 

menganggur, tidak mau belajar dan sebagainya. 

d) Perkembangan media massa seperti siaran televise, radio, 

bioskop, majalah dan sebagainya. Maka apabila orang tua 
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tidak berhati-hati dalam mengawasi perkembangan 

keseharian anak, maka penngaruh yang negative akan 

dominan dibanding pengaruh yang positif yang ditimbulkan 

oleh media-media yang berkembang tersebut. 

Seperti uraian diatas keberhasilan belajar anak ditentukan oleh 

faktor-faktor dari dalam diri ataupun dari luar dirinya. Jadi dalam hal ini 

kondisi anak baik secara fisik maupun psikis yang baik serta mendukung 

dengan lingkungan yang baik pula. Maka anak akan lebih bisa 

mendapatkan prestasi yang baik pula dan sesuai dengan yang dicita-

citakannya. 

3. Indikator Prestasi Belajar 

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap 

ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses 

belajar siswa. Namun demikian, pengungkapan perubahan tingkah lagu 

seluruh ranah itu, khususnya ranah rasa murid, sangat sulit. Hal ini 

disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang bersifat intangible (tak 

dapat diraba). Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh guru dalam hal 

ini adalah hanya mengambil cuplikan perubahan tingkah laku yang 

dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang 

terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta dan rasa 

maupun yang berdimensi karsa. 

Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa 

sebagaimana yang terurai di atas adalah mengetahui garis-garis besar 
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indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu) dikaitkan dengan jenis 

prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur. 

Tabel 2.1 

Jenis, Indikator, Cara Evaluasi Prestasi
36

 

Ranah/Jenis Prestasi Indikator Cara Evaluasi 

A. Ranah Cipta 

(Kognitif) 

1. Pengamatan  

 

 

 

2. Ingatan 

 

 

 

3. Pemahaman 

 

 

 

4. Penerapan 

 

 

 

5. Analisis 

(pemeriksaan dan 

pemilahan secara 

teliti) 

 

6. Sintesis 

(membuat paduan 

baru dan utuh) 

 

 

B. Ranah Rasa 

(Afektif) 

1. Penerimaan 

 

 

 

 

 

 

1. Dapat menunjukkan 

2. Dapat membandingkan 

3. Dapat menghubungkan 

 

1. Dapat menyebutkan 

2. Dapat menunjukkan kembali 

 

 

1. Dapat menjelaskan 

2. Dapat mendefinisikan dengan 

lisan sendiri 

 

1. Dapat memberikan contoh 

2. Dapat menggunakan secara 

tepat 

 

1. Dapat menguraikan 

2. Dapat 

mengklasifikasikan/memilah-

milah 

 

1. Dapat menghubungkan 

2. Dapat menyimpulkan 

3. Dapat menggeneralisasika 

(membuat prinsip umum) 

 

 

 

1. Menunjukkan sikap menerima 

2. Menunjukkan sikap menolak 

 

 

 

 

 

1. Tes lisan 

2. Tes tertulis 

3. Observasi 

 

1. Tes lisan 

2. Tes tertulis 

3. Observasi 

 

1. Tes lisan 

2. Tes tertulis 

 

 

1. Tes tertulis 

2. Pemberian tugas 

3. Observasi 

 

1. Tes tertulis 

2. Pemberian tugas 

 

 

 

1. Tes tertulis 

2. Pemberian tugas 

 

 

 

 

 

1. Tes tertulis 

2. Tes skala sikap 

3. Observasi 
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Ranah/Jenis Prestasi Indikator Cara Evaluasi 

2. Sambutan 

 

 

 

3. Apresiasi (sikap 

menghargai) 

 

 

 

 

4. Internalisasi 

(Pendalaman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Karakterisasi 

(penghayatan) 

 

 

 

C. Ranah Karsa 

(Psikomotorik) 

1. Keterampilan 

bergerak dan 

bertindak 

 

2. Kecakapan 

ekspresi verbal 

dan nonverbal 

1. Kesediaan berpartisipasi/terlibat 

2. Kesediaan memanfaatkan 

 

 

1. Menganggap penting dan 

bermanfaat 

2. Menganggap indah dan 

harmonis 

3. Mengagumi 

 

1. Mengakui dan meyakini 

2. Mengingkari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melembagakan atau 

meniadakan 

2. Menjelmakan dalam pribadi dan 

perilaku sehari-hari 

 

 

 

1. Mengkoordinasikan gerak mata, 

tangan, kaki dan anggota tubuh 

lainnya. 

 

1. Mengucapkan 

2. Membuat mimic dan gerakan 

jasmani 

1. Tes skala sikap 

2. Pemberian tugas 

3. Observasi 

 

1. Tes skala 

penilaian/sikap 

2. Pemberian tugas 

3. Observasi 

 

 

1. Tes skala sikap 

2. Pemberian tugas 

ekspresif (yang 

menyatakan 

sikap) dan 

proyektif (yang 

menyatakan 

perkiraan/ramala

n) 

3. Observasi 

 

1. Pemberian tugas 

ekspresif dan 

proyektif 

2. Observasi 

 

 

 

1. Observasi 

2. Tes tindakan 

 

 

1. Tes lisan 

2. Observasi 

3. Tes tindakan 

 

C. Pembahasan Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

“Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar yang dilakukan 

pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang 
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berlangsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memahami peranan dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang”.
37

 

Pendidikan menurut para ahli, antara lain: “pendidikan adalah berbagai 

usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap seorang anak didik 

agar tercapai perkembangan yang positif”.
38

 Dengan kata lain pendidikan 

merupakan usaha seorang pendidik untuk mempersiapkan anak didik 

untuk menghadapi berbagai lingkungan dengan hal yang positif. 

“Kemudian KH. Hasyim Asy‟ari mengemukakan bahwa pendidikan 

merupakan upaya memanusiakan manusia secara utuh, sehingga manusia 

bisa taqwa (takut) keapada Allah SWT, dengan benar-benar 

mengamalkan segala perinyah-Nya mampu menegakkan keadilan 

dimuka bumi, beramal sholeh dan maslahat, pantas menyandang predikat 

sebagai makhluk yang paling mulia dan lebih tinggi derajatnya dari 

segala jenis makhluk Allah yang lainnya”.
39

 

Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pendidik 

kepada peserta didik yang dilakukan dengan kesengajaan untuk 

mengembangkan dan menumbuhkan potensi diri baik jasmani maupun 

rohani kejenjang yang lebih baik agar dapat memahami peranan dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat. 
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Pengertian pendidikan agama islam adalah usaha berupa bimbingan 

dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat mengamalkan ajaran-ajaran agama islam serta 

menjadikan way of life (jalan hidupnya) sehari-hari dalam kehidupan 

pribadi maupun social masyarakat.
40

 Dalam buku ilmu pendidikan 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.
41

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 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. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai dengan menentukan apa 

yang akan dikerjakan. “ Tujuan pendidikan merupakan masalah yang 

sangat penting dalam pendidikan, hal ini dikarenakan dari dasar 

pendidikan inilah yang akan menentukan corak dan isi pendidikan, dan 
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dari tujuan pendidikan itu juga akan menentukan kearah mana anak didik 

dibawa”.
42

 

Jadi tujuan pendidikan agama islam adalah usaha mendidik anak 

untuk membentuk manusia yang bertakwa, berbudi luhur, serta 

memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama agar 

bahagia di dunia dan di akhirat. 

Jadi dengan pendidikan agama islam hidup bisa terarah, karena 

dengan pendidikan agama islam mampu menumbuhkan motivasi dalam 

dirinya untuk mengamalkan dan mentaati ajaran agama dan nilai-nilainya 

dalam kehidupan pribadi sebagai manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT serta mengaktualisasikan dan merelisasikannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam mempunyai banyak fungsi, berikut 

pemaparan fungsi :
43

 

a) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

peserta didik pada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam 

lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban 

menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang 

tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh 

kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, 

pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut 
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dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat 

perkembangannya. 

Dengan demikian peran orang tua lebih dominan untuk menanamkan 

keimanan dan ketakwaan terhadap anak. Tetapi dengan adanya 

sekolah yang berfungsi menumbuhkan keimanan dan ketakwaan 

dengan proses belajar mengajar pendidikan agama diharapkan terjadi 

perubahan diri baik ranah koknitif, afektif dan psikomotorik. 

b) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat.
44

 

Seperti yang dikatakan Imam As-Syafi‟i : 

 

 

Artinya: “Barang siapa menghendaki (kebaikan) dunia, maka 

hendaknya ia menggunakan ilmu, dan barang siapa menghendaki 

kebaikan akhirat, maka hendaknya menggunakan ilmu”.
45

 

 

Bukan hanya ilmu dunia saja yang dikejar-kejar tetapi dengan 

pendidikan agama islam pun bisa mendapatkan kebahagiaan 

keduanya baik dunia dan akhirat. Ada juga yang menganggap 

pendidikan agama islam itu ilmu yang mempelajari akhirat saja, 

sebenarnya anggapan itu salah karena dengan pendidikan agama 

islam yang dilaksanakan, dapat membekali peserta didik dalam 

menghadapi kehidupan di dunia yang hasilnya dapat memberikan 
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efek di akhirat kelak. Seperti firman Allah SWT dalam Al Qur‟an 

Surat Al-Qashash ayat 77:  
46

 

              

                   

                

 

 

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan”. 

 

c) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan fisik maupun lingkungan social dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
47

 

Jadi dengan agama dapat menumbuhkan rasa social yang tinggi, 

diharapkan kan dengan pendidikan agama islam dapat membantu 

peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang sesuai ajaran 

agama islam. 

d) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik 

                                                           
46

 Departemen Agama Replubik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Pelita 

III, 1982) hal 623 
47

 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam,,,. Hal 134 



42 
 

 
 

dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama dalam 

kehidupan sehari-hari.
48

 

Setiap manusia pasti merasa bahwa ada yang lebih kuasa dari 

siapapun, maka dari itu agama lah yang dapat meyakinkan dan 

memahamkan apa yang kurang dari diri manusia. Karena itu peserta 

didik dibekali ilmu pendidikan agama islam agar dapat memperbaiki 

diri dan dapat beribadah sesuai dengan ajaran islam. 

e) Pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negative dari lingkungannya 

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan 

menghambat perkembangannya menjadi manusia yang seutuhnya.
49

 

Di jelaskan bahwa lingkungan mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap perkembangan peserta didik, maka dari itu pendidikan 

agama islam harus dikuatkan pada anak yang masih kecil. Pengaruh 

dari luar sangatlah besar, seperti lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan masyarakat. Dalam hal ini lingkungan keluarga 

merupakan hal yang penting, orang tua sebagai manusia yang selalu 

didekatnya sangatlah mempunyai peran penting dalam 

mempengaruhi tentang agama islam. 

Seperti firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 17:
50
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Artinya: “ Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang 

mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 

Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan 

(oleh Allah)”. 

 

f) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, 

system dan fungsionalnya.
51

 

Ilmu tentang agama sangatlah penting, banyak hal yang tidak bisa 

dibuktikan dengan akal tetapi agama lah yang menjawabnya. Tanpa 

agama seseorang tidak akan mempunyai tiang yang akan  

dipegangnya apabila mendapat sebuah permasalahan. Maka dari itu 

agama diposisikan pertama dalam Pancasila, tempat yang special 

yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan atau kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

g) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki 

bakat khusus di bidang agama islam agar bakat tersebut dapat 

berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

dirinya dan bagi orang lain.
52

 

Bukan hanya yang pandai saja tetapi manusia yang mempunyai 

bakat pun agama islam memperhatikan, dengan adanya hubungan 
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yang saling berkesinambungan yang dapat meningkatkan 

kepribadian yang sesuai ajaran-ajaran islam. 

D. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Internet terhadap Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis telah menemukan beberapa 

pengaruh pemanfaatan teknologi internet terhadap prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam, dimana penggunaan internet yang sudah bisa diakses dimana 

saja dan kapan saja, dan juga sekolahan tersebut terdapat wifi gratis. 

Tentunya dengan keadaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap prestasi 

belajar ranah kognitif, afektif, psikomotorik. 

1. Pengaruh pemanfaatan teknologi internet terhadap prestasi belajar ranah 

kognitif Pendidikan Agama Islam, dapat dilihat dari tersedianya wifi di 

sekolahan tersebut, mereka dapat mengakses pelajaran yang diberikan 

kepada guru, apabila mereka diberi tugas lebih cepat apabila 

menggunakan akses internet untuk mencari jawaban dari tugas tersebut, 

sehingga mereka lebih suka menggunakan internet dari pada ke 

perpustakaan. 

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi internet terhadap prestasi belajar ranah 

afektif Pendidikan Agama Islam, dapat dilihat dari tersedianya wifi di 

sekolahan tersebut, mereka dapat mengakses pelajaran yang akan mereka 

pelajari sehingga mereka dapat memgetahui dulu materi yang diajarkan 

sehingga dapat lebih antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. 
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3. Pengaruh pemanfaatan teknologi internet terhadap prestasi belajar ranah 

psikomotorik Pendidikan Agama Islam, dilihat dari terjangkaunya 

internet baik disekolah maupun di area sekolah, mereka lebih suka 

memainkan internet dengan melihat youtube, sehingga pembelajaran 

mereka melwati video tersebut. 

E. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian tentang pengaruh internet sudah banyak dilakukan oleh para 

peneliti yang disajikan dalam bentuk karya ilmiyah, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nadhiroh, mahasiswi jurusan 

Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruab Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pengaruh 

Intensitas Penggunaan Internet Sebagai Media Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan internet 

sebagai media belajar memberikan konstribusi positif yang signifikan 

terhadap prestasi belajar.
53

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mujib, mahasiswa jurusan 

Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruab Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pengaruh 
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Penggunaan Internet Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah 

Atas di Kota Yogyakarta 2013. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan 

bahwa penggunaan internet diprediksi mampu meningkatkan hasil 

belajar.
54

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mudiyanah, mahasiswi jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber 

Belajar Geografi Terhadap Hasil Belajar Siswa 2015. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pemanfaatan internet dengan hasil belajar siswa dengan interpretasi yang 

cukup atau sedang.
55

 

F. Kerangka Konseptual 

Pada zaman sekarang perkembangan teknologi sangat pesat, dimana 

disetiap sekolah mempunyai ruang laboratorium komputer sendiri dan 

bersaing melalui teknologi masa kini. Tidak lepas dari komputer yaitu 

internet, suatu yang menyambungkan baik disekitar ataupun diseluruh dunia, 

yang dapat memberikan informasi atau yang lain dalam waktu yang sangat 

cepat. 
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Penggunaan internet mempunyai pengaruh yang besar bagi pendidikan, 

dimana internet dapat memberikan informasi bagi siswa, tetapi kehadiran 

interten juga bisa berakibat negative apabila dipergunakan ke hal yang salah. 

Dengan internet diharapkan siswa dapat menggunakan dengan baik, dan 

dapat meningkatkan prestasi belajarnya baik ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Berikut kerangka konseptualnya: 

1. Jika teknologi internet merupakan faktor yang mempengaruhi siswa, 

maka pengaruh tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar siswa ranah 

kognitif. 

2. Jika teknologi internet merupakan faktor yang mempengaruhi siswa, 

maka pengaruh tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar siswa ranah 

afektif. 

3. Jika teknologi internet merupakan faktor yang mempengaruhi siswa, 

maka pengaruh tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar siswa ranah 

psikomotorik. 

Dalam menentukan langkah guna menghasilkan kesimpulan, maka dalam 

suatu karya ilmiyah yang baik diperlukan pemikiran. Untuk memperjelas 

hubungan antarvariabel diperlukan kerangka pemikiran yang sekaligus 

menunjukkan alur pemikiran penelitian. Selanjutnya hubungan antarvariabel 

ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut: 
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Gambar 1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang berdifat sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
56

 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: 

1) 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. 

2) 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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3) 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. 


