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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Menurut Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2, yang menyatakan 

bahwa: 

“Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan, 

dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.”
1
 

Pendidik atau guru adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi 

orang lain untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi, status 

pendidik dalam model ini bisa diemban oleh siapa saja, dimana saja, dan 

kapan saja.
2
 Pendidik juga bertanggung jawab atas semua aktivitas-

aktivitas yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. 

Kata Dalam masyarakat Jawa, guru dilacak melalui akronim gu 

dan ru. “Gu” diartikan dapat digugu (dianut) dan “ru” bisa diartikan ditiru 

(dijadikan teladan).
3
 Hal senada juga diungkapkan oleh al-Ghazali 

sebagaimana dikutip oleh Zainuddin dkk. bahwa guru adalah 

“pendidik dalam artian umum yang bertugas serta bertanggung jawab

                                                           
1
 A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN Malang Press, 

2008), hal.71 
2
 Ibid., hal. 68 

3
 Hadi Supeno, Potret Guru, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 26 
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atas pendidikan dan pengajaran”.
4
 Jadi dapat disimpulkan bahwa, guru 

adalah semua orang yang berusaha mempengaruhi, membiasakan, 

melatih, mengajar serta memberi suri tauladan dalam membentuk pribadi 

anak didik dalam bidang ibadah, jasmani, rohani, intelektual dan 

ketrampilan yang akan dipertanggung jawabkan pada orang tua murid, 

masyarakat serta kepada Allah. 

Guru juga merupakan seseorang yang mempunyai tugas untuk 

membentuk dan mengarahkan perkembangan moral peserta didik, 

sehingga tidak mengherankan setiap kali peserta didik melakukan hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti penyimpangan sosial di sekolah maupun 

luar sekolah, maka nama gurulah yang pertama ditanyakan. Untuk itu 

guru pun melakukan berbagai usaha-usaha peningkatan mutu diri, agar 

lebih berkompeten dalam proses pembentukan moral peserta didik itu 

sendiri. Bukan karena sekedar tuntutan profesi kerja, melainkan lebih ke 

arah tanggung jawab mereka mendidik dan mengajarkan moral yang baik 

kepada peserta didiknya. 

Sedangkan, pengertian guru Pendidikan Agama Islam secara 

etimologi ialah ustadz, mu’alim, murabbiy, mursyid, mudarris.
5
 

1) Ustadz: Mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk 

komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya, 

seorang dikatakan professional bilamana pada dirinya melekat sikap 

                                                           
4
 Zainuddin, dkk., Seluk Beluk Pendidikan al-Ghazali, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 

50 
5
 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 

hal. 11 



20 
 

 

dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap 

mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continous improvement, yakni 

selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model, dan 

strategi-strategi tau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman, yang 

dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah 

tugas yang menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada 

zamannya di masa depan.
6
 

2) Mu’allim: Maksudnya guru yang tidak hanya mengajar mata pelajaran 

mereka tetapi turut menyampaikan ilmu-ilmu lain. Guru tidak hanya 

mengajar mata pelajaran yang diampu, namun di dalam pelajarannya 

mereka mengajarkan berbagai ilmu yang berhubungan dengan 

pelajaran yang sedang dipelajari. memberi contoh dengan 

menceritakan berbagai pengalaman-pengalaman nyata mereka, 

sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan bagi peserta didiknya. 

3) Murabbiy: Maksudnya guru yang mendidik, memelihara, mengasuh, 

anak didiknya menjadi manusia yang berilmu, bertaqwa dan beramal 

soleh. Guru tersebut benar-benar memberikan pendidikan dan arahan 

yang baik untuk peserta didiknya. Guru agama harus orang yang 

memiliki sifat rabbani, yaitu bijaksana, terpelajar dalam bidang 

pengetahuan tentang rabb.
7
 

4) Mursyid: Maksudnya guru yang menyampaikan ilmu dan 

menunjukkan jalan yang benar. Jadi, dikatakan bahwa mereka tidak 

                                                           
6
 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), hal. 48 
7
 Thoha, Kapita Selekta Pendidikan..., hal. 12 
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hanya mengajar, akan tatapi juga membimbing dan mengajarkan 

kebaikan kepada peserta didiknya. Misalnya dalam pendidikan moral 

peserta didik. 

5) Mudarris: Maksudnya guru yang hanya mengajar mata pelajaran 

kemahiran mereka saja. Mereka mengajar atau mengampu mata 

pelajaran yang ia kuasai, misalnya guru fiqih pastinya mahir dalam 

mata pelajaran fiqih. Akan tetapi mereka juga mampu atau mengusai 

mata pelajaran lain.
8
 

Jadi, dilihat dari berbagai pengertian tentang guru Pendidikan 

Agama Islam  dapat diambil kesimpulan bahwa guru Pendidikan Agama 

Islam adalah guru yang mengajar bidang studi Pendidikan Agama Islam 

yang mempunyai kemampuan sebagai pendidik serta bertanggung jawab 

terhadap peserta didik. 

2. Syarat-Syarat Guru Pendidikan Agama Islam 

Di dalam syarat seorang guru baik menjadi guru umum ataupun 

menjadi guru pendidikan agama Islam, pada intinya sama di dalam hal 

persyaratannya. Namun, syarat menjadi guru pendidikan agama Islam 

adalah harus berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semua orang dapat 

melakukannya, karena orang harus merelakan sebagian besar dari seluruh 

hidup dan kehidupannya, mengabdi kepada negara dan bangsa guna 

mendidik anak didik menjadi manusia susila yang cakap, demokratis, dan 

                                                           
8
 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan...,hal. 49 
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bertanggung jawab atas pembangunan dirinya dan pembanguna bangsa 

dan negara.  

Menurut Prof. Dr. Zakiyah Darajat dan kawan-kawannya, 

menjadi guru pendidikan agama Islam harus memenuhi beberapa 

persyaratan di bawah ini:
9
 

a. Taqwa kepada Allah SWT.  

Guru sesuai tujuan ilmu pendidikan Islam, tidak mungkin 

mendidik anak didik agar agar bertaqwa kepada Allah, jika ia sendiri 

tidak bertaqwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan bagi anak 

didiknya sebagai mana Rasulullah SAW. Menjadi teladan bagi 

umatnya, sejauh mana seorang guru mampu member teladan yang 

baik kepada semua anak didiknya, sejauh itu pulalah ia diperkirakan 

akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus bangsa 

yang baik dan mulia. 

b. Berilmu. 

Ilmu merupakan salah satu kunci dalam memperoleh 

kesuksesan dalam sebuah proses pendidikan. Dalam hal ini seorang 

guru harus memiliki kualifikasi akademik. Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pada BAB IV pasal 1, yang menyatakan bahwa: 

”Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan 

akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai 

                                                           
9
 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), hal.32-34 
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dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal tempat 

penugasan.”
10

 

Ijazah bukan semata-mata selembar kertas, tetapi suatu bukti 

bahwa pemiliknya mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan 

tertentu yang diperlukan untuk suatu jabatan. Guru pun harus 

mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan mengajar. Seorang guru 

harus memiliki pengetahuan yang luas, dimana pengetahuan itu 

nantinya dapat diajarkan kepada muridnya. Makin tinggi pendidikan 

atau ilmu yang guru punya, maka makin baik dan tinggi pula tingkat 

keberhasilan dalam member pelajaran. 

c. Sehat jasmani.  

Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan salah satu syarat bagi 

mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidam 

penyakit menular, sangat membahayakan kesehatan anak didiknya. 

Disamping itu guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar. 

Guru yang sakit-sakitan sering sekali terpaksa absen dan tentunya 

merugikan anak didik. 

d. Berkelakuan baik.  

Guru harus menjadi teladan, karena anak bersifat suka meniru. 

Diantara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia pada 

diri pribadi anak didik dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika 

pribadi guru berakhlak mulia pula. Guru yang tidak berakhlak mulia 

tidak mungkin dipercaya untuk mendidik. Diantara akhlak mulia guru 

                                                           
10

 Fitri Rahardjo, dkk, Himpunan Lengkap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 

(Jogjakarta: Saufa, 2014), hal.145 
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tersebut adalah mencintai jabatannya sebagai guru, bersikap adil 

terhadap semua anak didiknya, berlaku dan tenang, berwibawa, 

gembira, bersifat manusiawi.  

Di Indonesia untuk menjadi guru diatur dengan beberapa 

persyaratan yakni berijazah, professional, sehat jasmani dan rohani, 

taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berkepribadian yang luhur, 

bertanggung jawab, dan berjiwa nasional. 

3. Tugas, Fungsi  dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru adalah figur seorang pemimipin. Guru adalah sosok 

arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru 

mempunyai kekuasaan dalam membentuk dan membangun kepribadian 

anak didik menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. 

Guru bertugas menyiapkan manusia susila yang cakap yang dapat 

diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa serta negara. 

Seorang guru memiliki banyak tugas baik itu yang terkait oleh dinas 

maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila dikelompokkan 

terdapat tiga jenis tugas guru diantaranya: 

a. Tugas guru sebagai profesi meliputi: mendidik, mengajar dan melatih. 

b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat 

menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua bagi para peserta 

didiknya. 
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c. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan, di bidang ini guru 

mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi 

warga negara Indonesia yang bermoral pancasila.
11

 

Tugas pendidik itu cakupannya sangat luas dan juga bertanggung 

jawab mengelola, mengarahkan, memfasilitasi, dan merencanakan serta 

mendesain program yang akan dijalankan, dari sini tugas dan fungsi 

pendidik dapat disimpulkan antara lain: 

a. Sebagai pengajar (instructional), yang bertugas merencanakan 

program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun 

serta mengakhiri. 

b. Sebagai pendidik (educator), yang mengarahkan peserta didik pada 

tingkat kedewasaan dan kepribadian yang baik seiring dengan tujuan 

Allah menciptakannya. 

c. Sebagai pemimipin (managerial), yang memimpin, mengendalikan 

diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait terhadap 

berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, 

pengorganisasian, pengontrolan dan partisipasi atas program 

pendidikan yang dilakukan. 

Keberhasilan pelaksanaan belajar mengajar tergantung pada guru, 

sebab guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran. Banyak 

peran yang diperlukan guru sebagai pendidik atau siapa saja yang telah 
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 Akhyak, Profil Pendidik Sukses, (Surabaya: Elkaf, 2005), hal. 9 
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menerjunkan diri sebagai guru. Semua peranan yang diharapkan guru 

diantaranya: 

a. Guru sebagai sumber belajar. 

b. Guru sebagai fasilitator. 

c. Guru sebagai pengelola pembelajaran. 

d. Guru sebagai demonstrator. 

e. Guru sebagai pembimbing. 

f. Guru sebagai motivator. 

g. Guru sebagai evaluator.
12

 

Sehubungan dengan hal diatas Roestiyah menjabarkan peranan 

pendidik dalam interaksi pendidikan yaitu: 

a. Fasilitator, yakni menyediakan bimbingan terhadap peserta didik. 

b. Pembimbing, memberikan bimbingan terhadap peserta didik dalam 

interaksi belajar mengajar, agar peserta didik tersebut mampu belajar 

dengan lancer dan berhasil secara efektif dan efisien. 

c. Motivator, yakni memberikan dorongan dan semangat agar peserta 

didik mau giat belajar. 

d. Organisator, yakni mengorganisasi kegiatan belajar peserta didik 

maupun pendidik 

e. Manusia sumber, yaitu ketika pendidik dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan peserta didik, baik berupa pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap.
13
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 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Cet.II, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006), hal.20-31 
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Penjelasan di atas dapat dipahami begitu banyak tugas, fungsi, 

serta peran seorang guru dalam proses belajar mengajar. Adapun peran 

guru dalam pembelajaran meliputi guru sebagai pendidik, pengajar, 

pembimbing, pelatih, penasihat, pembaharu (innovator), model dan 

teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pekerja rutin, pembawa 

cerita, aktor, emansipator, evaluator dan lain sebagainya. 

B. Tinjauan Tentang Internet dan Media Sosial Facebook 

1. Pengertian Internet 

Internet adalah kumpulan atau jaringan dari komputer yang ada 

diseluruh dunia. Internet (kependekan dari interconnected-network) secara 

harfiah ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling 

terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite untuk melayani 

miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet Protocol Suite memiliki 

pengertian yaitu standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas 

internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer 

lain di dalam jaringan internet.
14

 

Menurut Oetomo, International Network (Internet) adalah sebuah 

jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan-jaringan 

kecil yang saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia.
15

 Menurut 

Sulianta, internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar yang 

terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu 

                                                                                                                                                               
13

 Roestiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hal. 36 
14

 Lani Sidharta, Pengantar Sistem Informasi Bisnis. (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 1995), hal. 10 
15

 Budi Oetomo, Education, Konsep, Teknologi dan Aplikasi Internet Pendidikan, 

(Yogyakarta: ANDI, 2002), hal. 52 
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protocol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer. Semua 

komputer yang terhubung ke internet melakukan pertukaran informasi 

melalui protocol yang sama, yaitu dengan cara TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol) yang berperan di dalam memperbaiki 

pengiriman data yang benar dari suatu klien ke server.
16

 Lani Sidharta, 

menyatakan bahwa internet adalah suatu interkoneksi sebuah jaringan 

komputer yang dapat memberikan layanan informasi secara lengkap dan 

terbukti bahwa internet dilihat sebagai media maya yang dapat menjadi 

rekan bisnis, politik, sampai hiburan. Semuanya tersaji lengkap di dalam 

media ini.
17

 

Saat ini ada tiga pendapat yang mengatakan bahwa internet 

adalah sebuah singkatan dari International Network, Internetworking dan 

Interconnected network. Tapi beberapa ahli cenderung menyebutnya 

sebagai Interconnected network karena fungsinya yang mengubungkan 

jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia. Namun, perlu 

diingat bahwa jaringan yang terbentuk bukanlah bersifat terpusat. 

Sehingga apabila satu komputer atau satu jaringan terputus, maka tidak 

akan mengganggu koneksi komputer atau jaringan yang lainnya.
18

 

Jadi, menurut paparan para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa internet adalah suatu jaringan komunikasi antara komputer yang 

luas, yang mencakup seluruh dunia dan berbasis pada sebuah protocol 

                                                           
16

 Feri Sulianta, Seri Referensi Praktis Konten Internet, (Jakarta: Penerbit PT Elex Media 

Komputindo, 2007), hal. 8 
17

 Sidharta, Pengantar Sistem Informasi..., hal. 11 
18

 Yuhefizar, 10 Jam Menguasai Internet: Teknologi dan Aplikasinya, (Jakarta: PT. Elex 

Media Komputindo), hal. 1 
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yang disebut TCP/IP (Tranmission Control Protocol / Internet protocol). 

Selain itu internet dapat disebut sebagai sumber daya informasi yang 

dapat digunakan oleh seluruh dunia dalam mencari informasi. 

2. Sejarah Internet 

Kemunculan internet dimulai pada tahun 1957 yang pertama kali 

dikembangkan oleh Departemen Perkembangan Amerika Serikat melalui 

Advanced Research Projects Agency (ARPA). ARPA bertugas 

meningkatkan kemampuan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh 

militer. ARPA menjalankan tugasnya dengan memberikan bantuan dan 

melakukan kontrak kerja dengan universitas-universitas dan perusahaan-

perusahaan yang memiliki ide yang dianggap menjanjikan bagi 

operasinya. Pada Desember 1968, ARPA memberikan kontraknya kepada 

BBN, sebuah biro konsultan di Cambridge, Massachusetts untuk 

membangun jaringan dan membuat software-software pendukung.
19

  

Pada Desember 1969 berhasil diluncurkan sebuah jaringan 

eksperimen yang disebut ARPANET. Proyek dari ARPANET adalah 

merancang sebuah bentuk jaringan, kehandalan, dan seberapa besar 

informasi dapat dipindahkan yang akhirnya semua standart yang mereka 

tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang 

dikenal dengan istilah TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol).  

                                                           
19

 W. Nugroho, 3-2-1 Proteksi Gratis..., (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hal. 9 
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Misi awalnya sederhana yaitu, mencoba menggali teknologi 

jaringan yang dapat menghubungkan para peneliti dengan berbagai 

sumber daya jauh seperti sistem komputer dan pangkalan data yang 

besar.
20

 Selain itu, ARPANET juga dibangun dengan sasaran untuk 

membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari 

pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk 

dihancurkan apabila terjadi peperangan. Dengan cara ini, diharapkan 

apabila satu bagian dari jaringan terputus, maka jalur yang melalui 

jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya.
21

 

Di awal 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, 

yaitu ARPANET dan Milnet (sebuah jaringan militer), akan tetapi 

keduanya mempunyai hubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap 

dapat dilakukan. Pada mulanya jaringan interkoneksi ini disebut DARPA 

Internet, tapi lama-kelamaan disebut sebagai Internet saja. Sesudahnya, 

internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan 

menghubungkan beberapa perguruan tinggi, University of California at 

Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute. Ini 

disusul dengan dibukanya layanan Usenet dan Bitnet yang memungkinkan 

internet diakses melalui sarana komputer pribadi (PC).
22

 

Berikutnya, protokol standar TCP/IP mulai diperkenalkan pada 

tahun 1982, disusul dengan penggunaan sistem DNS (Domain Name 

                                                           
20

 Tracy LaQuey, Sahabat Internet,  (Bandung: ITB, 1997), hal. 1-2 
21

 Anhar, Panduan Bijak Belajar Internet Untuk Anak, (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo), hal.7-8 
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 Siti Rohaya, Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas Dan Koneksinya, (Yogyakarta: 

Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hal. 3 
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Service) pada tahun 1984. DNS merupakan sebuah sistem dimana 

informasi dari nama domain dan nama host tersimpan dalam bentuk 

database. Biasanya digunakan untuk layanan nama domain untuk 

menyelesaikan permintaan nama-nama website menjadi alamat IP dengan 

tujuan menemukan layanan komputer serta perangkat di seluruh dunia.  

Di tahun 1986 lahir National Science Foundation Network 

(NSFNET), yang menghubungkan para periset di seluruh negeri dengan 5 

buah pusat super komputer. Jaringan ini kemudian berkembang untuk 

menghubungkan berbagai jaringan akademis lainnya yang terdiri atas 

universitas dan lembaga-lembaga riset. NSFNET kemudian mulai 

menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di Amerika hingga 

pada bulan Maret 1990 ARPANET secara resmi dibubarkan. Pada saat 

NSFNET dibangun, berbagai jaringan internasional didirikan dan 

dihubungkan ke NSFNET. Australia, negara-negara Skandinavia, Inggris, 

Perancis, jerman, Kanada dan Jepang segera bergabung ke dalam jaringan 

ini.
23

  

Internet mengalami perkembangan yang sangat pesat sekitar 

tahun 1993/1994, kehadiran internet telah membawa perubahan yang 

signifikan terhadap aspek kehidupan manusia, terutama dari sisi 

kebebasan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi tanpa 

mengenal batas geografis. Di Indonesia baru bisa menikmati layanan 

Internet komersial pada sekitar tahun 1994. Sebelumnya, beberapa 

                                                           
23

 Ibid., hal. 3 
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perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu 

tersambung dengan jaringan internet di luar negeri.
24

  

3. Media Sosial Facebook 

Salah satu bentuk baru dalam berkomunikasi yang ditawarkan 

dalam dunia internet adalah media sosial. Dimana dengan menggunakan 

media sosial dalam internet, pengguna bisa meluaskan perkataan ataupun 

hal yang dia alami. Karjaluoto mengungkapkan bahwa:  

“Istilah media sosial menggambarkan sebuah media sehingga 

para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi dan memberi 

kontribusi di dalam media tersebut. Karakteristik umum yang 

dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar 

para pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur 

ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu, dapat 

diubah oleh suatu komunitas. Selain itu sosial media juga 

menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. 

Seperti diketahui, sebelum muncul dan populernya media sosial, 

kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara sms atau telpon 

lewat handphone. Namun sekarang dengan adanya media sosial, 

orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (chat) atau 

berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial.”
25

  

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir 

dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan 

semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi 

dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat 

menyebarluaskan konten mereka sendiri.
26

 Media sosial ada 5 macam 

yaitu: 
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1) Blog (blogs or web blogs), yaitu sebuah website yang dapat digunakan 

untuk memasang tulisan, baik oleh satu orang atau kelompok, dan 

juga menyediakan ruang sehingga pembaca tulisan dapat memberi 

komentar. Banyak macam-macam blog di dunia, dan blog menjadi 

popular karena menyediakan perspektif yang utuh dan asli mengenai 

topik-topik tertentu. 

2) Forum (Forums), yaitu sebuah situs dimana beberapa pengguna 

(users) dapat menyusun topik dan mengomentari topik yang dibuat. 

Semua orang yang mengunjungi situs tersebut dapat memberikan 

komentar. Selain itu, biasanya forum ini dijadikan rujukan bagi 

mereka yang tertarik pada suatu topik. Contoh dari forum yang cukup 

popular adalah kaskus. Di dalam kaskus terdapat berbagai topik yang 

diciptakan oleh para pengguna situs atau diusulkan oleh para 

pengunjung situs tersebut. 

3) Dunia virtual (virtual worlds), merupakan sebuah situs yang 

menyediakan dunia virtual bagi para pengunjungnya. Yaitu dunia 

yang seolah-olah nyata, dikarenakan pengunjung bisa saling 

berinteraksi dengan pengunjung lainnya, namun pada dasarnya dunia 

tersebut hanya ada di dalam internet. Salah satu contoh yang cukup 

popular dari dunia virtual adalah situs game online. Pengunjung dapat 

berinteraksi dan berjuang bersama dengan pengunjung lain atau dapat 

juga bersaing dengan pengunjung lain. 
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4) Wikis, yaitu situs penghasil data-data atau dokumen-dokumen. Dalam 

situs ini, pengunjung yang telah diterima sebagai pengguna (users) 

resmi dapat mengganti atau menambah konten yang ada dalam situs 

dengan sumber yang lebih baik. Wikipedia merupakan salah satu 

contoh dari situs wikis. 

5) Jejaring Sosial (social networks), yaitu komunitas virtual yang 

memungkinkan pengguna (users) untuk berkoneksi dengan pengguna 

(users) yang lainnya. Beberapa situs jejaring sosial dibuat untuk 

memperluas jaringan kelompok (contohnya Facebook), sementara 

yang lainnya dibuat berdasarkan wilayah tertentu saja (contohnya 

Linkedln).
27

 

Salah satu media sosial yang cukup popular yaitu jejaring sosial. 

Jejaring sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen 

individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukan jalan sebagai tempat 

mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang 

dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Situs jejaring sosial juga 

terdapat beberapa macam, seperti Facebook, My space, atau Friendster. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Facebook sebagai objek 

penelitian dikarenakan di antara situs jejaring sosial lainnya, Facebook 

merupakan situs jejaring sosial yang paling popular. 

Menurut Kim dan Lee, situs jejaring sosial adalah sebuah website 

yang tidak hanya menampilkan daftar koneksi sosial, tetapi juga 
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menyediakan fitur-fitur dimana pengguna (users) dapat menampilkan diri 

mereka kepada pengguna yang lain. Berdasarkan pendapat dari Kim dan 

Lee ini, di dalam situs jejaring sosial terdapat daftar yang memuat nama-

nama atau kelompok dengan mana pengguna menjalin koneksi sosial. 

Tapi selain terdapat daftar pertemanan atau koneksi sosial, situs jejaring 

sosial juga menyediakan fitur-fitur atau layanan dimana pengguna (users) 

dapat menampilkan profil atau data mengenai pengguna (users) kepada 

pengguna (users) yang lain. Fitur yang tersedia dalam situs jejaring sosial 

juga berupa fitur untuk berubah-ubah (update) status, mengatur foto atau 

video yang diunggah, mengolah pesan dalam situs.
28

 

Pendapat lain menurut Boyd dan Ellison, situs jejaring sosial 

adalah layanan berbasis Web yang memungkinkan pengguna untuk: 

1) Membuat profil terbuka atau semi terbuka dengan sistem yang saling 

terhubung. 

2) Mengatur daftar, dengan siapa saja pengguna akan berbagi koneksi.  

3) Melihat dan mengunjungi daftar koneksi miliknya juga milik 

pengguna yang lain.
29

 

Berdasar pendapat Kim, Boyd dan Ellison itu berarti situs jejaring 

sosial merupakan jaringan sosial pertemanan, percintaan, atau 

perkumpulan suatu komunitas, yang berdasar koneksi internet. Pengguna 

dapat membuat sebuah profil atau akun yang berisi data pribadi dari 
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pengguna. Isi data pribadi ini nantinya dapat ditunjukkan semuanya atau 

sebagian saja kepada pengguna yang lain. Pengguna juga dapat saling 

berbagi konten antar para pengguna dalam sistem. Serta dapat mengatur 

siapa yang akan menjadi teman dari pengguna situs tersebut. 

Facebook sebagai salah satu situs jejaring sosial yang popular, 

mempunyai nilai tersendiri bagi para penggunanya. Facebook sendiri 

tercatat mengalami kenaikan jumlah pengguna yang pesat semenjak awal 

didirikan. Sejak didirikan pada tahun 2004 sampai Juni 2016, Facebook 

mencatat 7.340.094.096 pengguna di penjuru dunia. Angka ini berdasar 

laporan dalam Internet Worlds Stats, sebuah lembaga statistik independen 

dari Miniwatts Marketing Group.
30

 Bisa dikatakan bahwa ini merupakan 

catatan fenomenal dari sebuah situs penyedia layanan jejaring sosial. 

Facebook sendiri diciptakan pada tahun 2004 oleh mahasiswa 

Harvard, Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama 

mahasiswa ilmu komputer Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz dan Chris 

Hughes. Mark Zuckerberg menciptakan Facemash, pendahulu Facebook, 

tanggal 28 Oktober 2003 ketika berada di Harvard sebagai mahasiswa 

tahun kedua. Menurut The Harvard Crimson, situs ini mirip dengan Hot 

or Not. Keanggotaan situs Facebook ini awalnya terbatas untuk 

mahasiswa Harvard saja. Dalam dua bulan selanjutnya, keanggotaan 

diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston. Selanjutnya dikembangkan 

pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan 
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besar. Sejak 11 Maret 2006, orang dengan alamat email apa pun dapat 

mendaftar di Facebook.
31

 

Dengan menggunakan Facebook pengguna dapat membuat profil 

pribadi, dilengkapi foto, daftar ketertarikan pribadi, informasi kontak, dan 

informasi pribadi lain. Pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan 

pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan. Mereka 

juga dapat membuat dan bergabung dengan grup. Untuk mencegah 

keluhan tentang privasi, Facebook mengizinkan pengguna mengatur 

privasi mereka dan memilih siapa saja yang dapat melihat bagian-bagian 

tertentu dari profil mereka.  

Situs web ini gratis untuk pengguna dan mengambil keuntungan 

melalui iklan seperti iklan spanduk. Facebook membutuhkan nama 

pengguna dan foto profil (jika ada) agar dapat diakses oleh setiap orang. 

Pengguna dapat mengontrol siapa saja yang dapat melihat informasi yang 

mereka bagikan, juga menemukannya melalui pencarian dengan 

memanfaatkan pengaturan privasi. menambahkan pengguna lain sebagai 

teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika 

mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung 

dengan grup pengguna yang memiliki tujuan tertentu, diurutkan 

berdasarkan tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, atau karakteristik 

lainnya. Nama layanan ini berasal dari nama buku yang diberikan kepada 
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mahasiswa pada tahun akademik pertama oleh administrasi universitas di 

AS dengan tujuan membantu mahasiswa mengenal satu sama lain. 

4. Kelebihan Facebook 

Setiap aplikasi, tentu memiliki kelebihan yang dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan disamping keterbatasannya. 

Beberapa kelebihan dari keberadaan Facebook adalah: 

1) Lebih informatif 

Pada Facebook telah tersedia beberapa fasilitas yang berbeda dengan 

situs jejaring lain, misalnya tersedia: Status Update, Photos, Video, 

Group, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pengguna Facebook 

dapat memantau apa saja yang terjadi dalam Facebook. 

2) Kemudahan dalam pengecekan komunikasi dengan orang lain dalam 

jejaring sosial tersebut. 

3) Pengguna Facebook dapat memasang foto-foto tertentu, yang dapat 

diketahui dan dilihat orang lain. 

4) Sebagai media promosi, membangun komunitas, bahkan menghimpun 

massa untuk kepentingan dan tujuan-tujuan lain sesuai dengan 

kepentingan. 

5) Mekanisme pencegahan atas pengambilalihan akun Facebook ilegal. 

Yaitu apa bila pengguna Facebook berhasil mengambil alih akun 
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Facebook dan berusaha mengganti alamat emailnya, maka Facebook  

akan mengirim e-mail konfirmasi ke alamat e-mail yang lama.
32

 

Dari pemaparan kelebihan Facebook di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Facebook memiliki banyak kelebihan serta manfaat di era 

globalisasi ini. Dengan adanya Facebook informasi akan lebih cepat 

diterima oleh berbagai kalangan. Facebook juga memiliki kelebihan 

sebagai media promosi, hal itu berarti bahwa Facebook juga dapat 

digunakan sebagai alat untuk mempromosikan suatu produk agar produk 

tersebut lebih cepat dikenal oleh masyarakat. Tidak hanya itu saja, 

Facebook juga sering digunakan sebagai sarana mempererat silaturrahmi. 

5. Dampak Positif dan Negatif Facebook Bagi Peserta didik 

Terdapat dampak positif dan negatif mengakses Facebook bagi 

peserta didik yaitu: 

1) Dampak Positif Facebook Bagi Peserta didik: 

a. Mendapatkan mendapatkan teman yang banyak. 

b. Mempermudah berkomunikasi dengan kerabat di tempat yang 

jauh. 

c. Mendapatkan info-info tertentu dengan mudah. 

d. Mendapatkan tali persaudaraan. 

e. Sebagai tempat diskusi.
33

 

2) Dampak negatif Facebook bagi peserta didik: 
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a. Kejahatan seksual pada anak-anak, kejahatan ini tidak mengenal 

batasan tempat dan wilayah. modusnya tidak terbatas pada foto 

dan video porno anak namun telah merambah ke dalam bentuk 

lainnya. fasilitas chatting dimanfaatkan oleh pedofil untuk 

menjaring korbannya. 

b. Menyita waktu belajar. 

c. Mengobsesi waktu para peserta didik untuk selalu mengakses 

facebook. 

d. Kecanduan mengakses facebook. 

e. Adanya tayangan atau iklan yang tidak mendidik. 

f. Para peserta didik tidak peduli dengan daerah sekitarnya. 

g. Mengganggu kesehatan mata. 

h. Timbulnya rasa malas. 

Tidak dipungkiri bahwa perkembangan Facebook memiliki 

banyak dampak, baik itu positif maupun negatif. Facebook tidak akan 

memberikan pengaruh negatif apabila dalam penggunaannya didampingi 

dan dapat pengarahan dari orang tua serta pengguna mampu mengontrol 

penggunaannya. Arus perkembangan teknologi yang semakin maju 

menjadikan para peserta didik mau tidak mau, mereka ikuti agar mereka 

tidak disebut sebagai orang yang kurang pergaulan. Oleh karena itu, 

keberadaan orang tua penting dalam hal parenting bagi anak-anaknya 

dalam mengikuti arus globalisasi. Yang harus dilakukan orang tua bagi 

anak-anaknya yaitu: 
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a. Selalu waspada dan terlibat. Kewaspadaan orang tua pada berbagai 

bentuk media dan perkembangannya serta jenis konten yang tersedia 

pada anak-anak pada setiap usia yang berbeda. Apakah adanya 

berbagai macam media tersebut bermanfaat atau justru berbahaya 

bagi anak-anak, khususnya pada titik-titik tertentu dalam 

perkembangan mereka. Sedangkan keterlibatan, berarti orang tua 

harus selalu memantau jenis media yang biasa digunakan oleh anak, 

jumlah waktu yang dihabiskan untuk menggunakan sebuah media 

dan cara anak untuk menggunakan berbagai media tersebut. 

b. Bekerja sama dengan pihak terkait. Menjalin kerja sama dengan 

berbagai lembaga untuk memberikan tekanan terhadap industri yang 

telah menciptakan media-media tersebut sehingga yang tadinya 

menghasilkan konten-konten negatif menjadi konten-konten positif. 

c. Mengikuti arus. Perkembangan media elektronik memunculkan 

berbagai macam media online yang berbeda. Perkembangan tersebut 

tidak mungkin bisa dihambat, oleh karena itu sebagai orang tua mau 

tidak mau harus mampu mengikuti arus agar tidak ketinggalan 

zaman.
34

 

Orang tua perlu waspada terhadap apa yang dilakukan oleh anak 

di dalam situs online seperti Facebook salah satunya. Bukan berarti 

seorang anak tidak boleh untuk mengakses situs tersebut tetapi anak juga 

perlu diajarkan untuk mengaksesnya agar seorang anak tidak dikatakan 
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tertinggal dalam kemajuan teknologi ini. Sebagai orang tua mau tidak 

mau harus tetap mengikuti arus perkembangan teknologi 

C. Upaya Preventif Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi 

Dampak Negatif Perkembangan Internet (Facebook) pada Peserta Didik 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tak terlepas dari 

tanggungjawab orangtua dalam rangka mengantar anak sebagai generasi 

muda yang baik dan berguna bagi bangsa dan agama. Dalam penelitian ini 

ditekankan upaya yang akan diteliti berupa upaya pencegahan atau upaya 

preventif. Upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau 

rentan terhadap suatu masalah. Definisi dari preventif adalah pencegahan, 

yang terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk 

meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang.
35

  

Pencegahan permasalahan anak merupakan tanggung jawab bersama, 

baik itu dari pihak orangtua, sekolah, maupun masyarakat. Kerjasama antara 

unsur unsur terkait sangat diperlukan sehingga diperoleh hasil yang optimal 

dengan cara yang efektif dan efisien. Di antara usaha yang sangat penting dan 

dapat dilakukan oleh setiap orang tua, guru, atau pemimpin masyarakat 

adalah dapat mendidik anak dengan baik.  

Menurut Yunita, dalam sebagian besar program preventif yang efektif 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Fokus terhadap pemahaman mengenai resiko dan masalah dari perilaku 

yang ingin dicegah dalam kelompok atau individu sasaran. 
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2) Kesempatan untuk mempelajari keterampilan hidup baru yang dapat 

membantu partisipan untuk menghadapi stress dengan lebih efektif 

dengan dukungan sosial yang ada. 

3) Fokus dalam menguatkan dukungan dasar dari keluarga, komunitas atau 

lingkungan sekolah. 

4) Koleksi dari penelitian yang memiliki kualitas yang baik menjadi bukti 

dalam keefektivitasaan dokumen.
36

 

Setelah kita ketahui bersama tentang pengertian facebook serta 

dampaknya, berbagai macam dampak negatif facebook merupakan faktor-

faktor yang mempengaruhi perubahan tingkah laku atau akhlak peserta didik, 

maka langkah selanjutnya adalah mencari jalan keluar atau usaha-usaha apa 

saja yang harus ditempuh dalam mengatasi perubahan tingkah laku pada 

peserta didik tersebut. Karena pada dasarnya perilaku buruk pada peserta 

didik apapun bentuknya pasti akan mempunyai dampak negatif bagi dirinya 

sendiri maupun orang lain. Yang dapat dilakukan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam adalah sebagai berikut: 

a. Tindakan preventif 

Upaya preventif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk 

mencegah atau mengantisipasi timbulnya suatu permasalahan. Dalam hal 

ini upaya yang bisa dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

misalkan memberikan himbauan kepada siswa akan bahayanya internet 

khususnya jejaring sosial facebook, memberikan lebih banyak tugas yang 
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harus dikerjakan di rumah maupun di sekolah, memberikan teladan, 

menanamkan akhlak yang baik terhadap peserta didik. 

Ada beberapa hal yang efektif dilaksanakan dalam rangka 

pembinaan perilaku peserta didik yakni: 

1) Penegakkan disiplin di sekolah 

Penegakkan disiplin di sekolah merupakan hal yang paling 

ditakuti di sekolah bagi anak-anak yang kurang disiplin. Sebab dengan 

adanya disiplin membuat peserta didik merasa dikontrol, diatur, 

diawasi dan diberi tanggungjawab. Sehingga akibat dari 

ketidakdisiplinan itu peserta didik akan mendapat hukuman sesuai 

dengan apa yang ia langgar dari disiplin itu.  

2) Ritual keagamaan 

Ritual atau sering disebut kegiatan keagamaan yang diadakan 

dalam lingkungan sekolah banyak mendatangkan nilai-nilai positif 

bagi peserta didik itu sendiri dan bagi seluruh keluarga besar sekolah 

tersebut. Kegiatan keagamaan mencarkan sinar-sinar keagamaan dan 

menghidupkan sendi-sendi kehidupan, sebab dengan adanya kegiatan 

keagamaan, lingkungan akan menjadi damai, tentram dan teratur. 

Beberapa ritualitu misalnya, mengadakan shalat berjamaah bagi 

peserta didik yang dianggap sudah mampu dan membiasakan 

membaca Al-Qur’an sehingga dari sini guru dapat menyelipkan pesan-

pesan moral kepada peserta didik, supaya akhlak benar-benar terjaga 

baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. 
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3) Penugasan/Pengawasan 

Guru memiliki keterbatasan waktu dan tempat untuk 

senantiasa membina peserta didiknya. Maka, untuk membina peserta 

didik secara terus menerus dan membiasakan peserta didik ke arah 

perbuatan yang baik, perlu adanya penugasan kepada peserta didik 

berupa lembaran-lembaran yang menjadi kontrol, misalnya kartu 

shalat, menasehati anak agar setiap masuk dan keluar kelas 

mengucapkan salam, membantu keluarga di rumah, memberikan 

tugas-tugas atau PR yang harus dikerjakan dan lain sebagainya.
37

 

Guru dan orangtua berkewajiban memberikan bekal 

pengetahuan kepada peserta didik agar dapat berperan aktif dalam 

tugasnya sebagai anak didik sesuai tujuan yang diharapkan. 

Kunjungan rutin pihak madrasah ke rumah peserta didik merupakan 

hal penting untuk menjalin kekeluargaan antara pihak madrasah 

dengan wali murid. Sekaligus untuk mengetahui lebih mendalam 

kehidupan psikologis peserta didik. Dalam sebuah sekolah, guru dan 

peserta didik adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses 

belajar mengajar. Keduanya adalah sumber ilmu untuk bersama 

menggali pengalaman hidup. Setiap individu memiliki pengalaman 

hidup sendiri, yang otomatis memiliki ilmu yang setara dengan yang 

lain. Oleh karenanya hubungan yang dialogis antara guru dan peserta 

didik merupakan masalah awal untuk membuka lebar-lebar pintu 
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transformasi pendidikan yang sudah sejak lama tertutup oleh berbagai 

macam kepentingan. 

Dalam hal ini orang tua juga pengadakan pengawasan selagi 

peserta didik di rumah dan memberikan bimbingan, nasehat dan 

menanamkan akhlak yang Islami, sehingga kerjasama antara guru dan 

orang tua akan menghasilkan anak-anak bangsa yang berakhlakul 

karimah dan terbebas dari belenggu perilaku menyimpang yang 

melanda Bangsa Indonesia 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa selain 

orangtua, guru di sekolah juga memiliki tanggungjawab menangani suatu 

permasalahan maupun perilaku-perilaku yang tidak diharapkan dalam 

proses belajar mengajar maupun dalam proses bergaul dengan 

sesamanya. 

b. Upaya represif 

Upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh 

pihak yang berwajib pada saat penyimpangan itu terjadi agar dapat 

dihentikan. Dalam hal ini, guru dan orangtua peserta didik dapat 

memberikan suatu hukuman kepada peserta didik bila kedapatan 

melakukan penyimpangan terkait dengan dampak negatif perkembangan 

internet, dengan pendekatan agama, yang dapat dilakukan dengan 

misalnya memberikan nasehat, melakukan kunjungan kerumah peserta 

didik yang bermasalah, dan memberi sanksi kepada peserta didik apabila 

tetap melakukan kesalahan dan tak menyadarinya. Selain itu, orangtua 
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juga dapat melakukan upaya penanggulangan dampak negatif facebook 

dengan cara mengurangi akses internet pada peserta didik. 

Harus ada kerjasama antara pihak sekolah yaitu kepala sekolah, 

guru agama dan orang tua untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut di 

atas dengan memberikan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. 

Hal ini disesuaikan dengan tingkat kelakukan yang dilakukan peserta 

didik. Punishment diberlakukan oleh pihak keluarga dan sekolah, agar 

peserta didik tidak mengulangi lagi perbuatan buruknya.  

Kerjasama antara guru Pendidikan Agama Islam dan orang tua 

dalam memberikan hukuman akibat dampak negatif perkembangan 

internet ketika anak melakukan perilaku-perilaku buruk langsung diberi 

hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dengan tujuan 

peserta didik jera dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak terpuji 

tersebut.
38

 Misalnya seperti tidak diijinkan mengakses Facebook dalam 

beberapa waktu. 

c. Upaya kuratif 

Upaya kuratif adalah merevisi akibat perilaku buruk, terutama 

terhadap peserta didik yang melakukan perbuatan tersebut. Tindakan 

kuratif ini berusaha untuk merubah dan memperbaiki tingkah laku yang 

telah terjadi (dilakukan) dengan memberikan pembinaan dan pendidikan 

secara khusus serta kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. 

 

                                                           
38

 Elfi Mu’awanah, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hal. 138 
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D. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini beberapa penelitian yang hamper sama dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan. 

No. Nama peneliti 

dan tahun 

penelitian 

Judul penelitian Hasil Penelitian Persamaan dan 

perbedaan 

penelitian 

1.  Cinca Patria, 

2013 

Upaya guru PAI 

dalam 

menanggulangi 

dampak negatif 

jejaring sosial 

facebook 

terhadap akhlak 

siswi kelas XI di 

SMA 

Muhammadiyah 

7 Yogyakarta. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

upaya yang 

dilakukan oleh 

guru PAI dalam 

menanggulangi 

dampak negatif 

facebook adalah 

melalui upaya 

preventif dan 

kuratif. Upaya 

preventif yaitu 

dengan tujuan 

untuk 

mencegah 

dampak negatif 

facebook 

seperti dengan 

cara menasehati 

siswi secara 

langsung dan 

mengarahkan 

aktifitas 

facebook agar 

menjadi lebih 

positif bagi 

siswi kelas XI. 

Upaya kuratif 

dilakukan oleh 

guru PAI untuk 

mengurangi 

dampak negatif. 

Persamaanya 

adalah sama-

sama meneliti 

tentang upaya 

yang dilakukan 

oleh guru PAI 

dalam 

mengatasi 

dampak negatif 

Facebook. 

Perbedaannya 

terdapat pada 

tempat 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Cinca Patria 

dilakukan pada 

siswi kelas XI 

SMA 

Muhammadiyah 

7 Yogyakarta. 
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Upaya kuratif 

ini jarang 

dilakukan 

karena 

keterbatasan 

guru dalam 

mengontrol 

akhlak siswi 

kelas XI SMA 

Muhammadiyah 

7 Yogyakarta. 

2. Ekhasannudin, 

2016 

Upaya madrasah 

dalam 

menanggulangi 

pengaruh negatif 

teknologi 

informasi di 

MTsN Panggul 

Trenggalek. 

Hasil penelitian 

yaitu berupa 

upaya yang 

dilakukan 

madrasah, 

kendala-kendala 

yang harus 

dihadapi 

madrasah dan 

solusi dalam 

mengatasi 

pengaruh 

negatif 

perkembangan 

teknologi 

informasi di 

MTsN Panggul. 

Persamaanya 

yaitu sama-

sama upaya 

mengatasi 

dampak negatif 

dari kemajuan 

teknologi. 

Perbedaannya 

yaitu penelitian 

yang dilakukan 

oleh 

Ekhasannudin 

berupa upaya 

yang dilakukan 

oleh madrasah, 

sedangkan 

penelitian yang 

peneliti lakukan 

berupa upaya 

preventif dari 

guru Pandidikan 

Agama Islam. 

3. Dhias 

Anggarefni 

Dampak kegiatan 

mengakses 

Hasil penelitian 

menyebutkan 

Pesamaannya 

yaitu sama-
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Nurmihasti, 

2012 

Facebook 

terhadap prestasi 

belajar siswa 

kompetensi 

keahlian jasa 

boga kelas XI di 

SMKN 3 

Wonosari. 

bahwa tidak 

terdapat 

dampak antara 

kegiatan 

mengakses 

Facebook 

terhadap 

prestasi belajar 

siswa kelas XI 

Kompetensi 

Keahlian Jasa 

Boga SMK 

Negeri  3 

Wonosari 

sama meneliti 

tentang dampak 

negatif dari 

Facebook. 

Pebedaannya 

terdapat pada 

tempat 

penelitian serta 

metode 

penelitian yang 

digunakan juga 

berbeda. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Dhias 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kuantitatif 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif. 

 

E. Paradigma Penelitian 

Paradigma adalah pedoman yang menjadi dasar bagi para saintis dan 

peneliti di dalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang 

dilakukannya.
39

 Sedangkan paradigma menurut Bogdan dan Biklen dalam 

Tahir adalah sekumpulan anggapan dasar mengenai pokok permasalahan, 

                                                           
39

 Zaenal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung:PT. 

Rosdakarya, 2012), hal. 146 
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tujuan, dan sifat dasar bahan kajian yang akan diteliti.
40

 Jadi paradigma 

adalah hal pokok yang dijadikan dasar untuk penelitian yang akan dilakukan. 

Upaya preventif guru Pendidikan agama Islam dalam mengatasi 

dampak negatif perkembangan internet pada peserta didik akan menghasilkan 

peserta didik yang nantinya akan mampu dan layak menjadi penerus bangsa 

yang berakhlakul karimah, hal ini dikarenakan guru pendidikan agama Islam 

merupakan pendidik yang harus mampu mengatasi dampak negatif 

perkembangan internet saat ini yang sudah semakin jauh dengan tradisi 

keagamaan dengan melatih perilaku-perilaku positif kepada peserta didik. 

Sehingga nantinya dapat membekali anak khususnya, agar tidak mengalami 

perubahan tingkah laku akibat dari dampak negatif perkembangan internet 

khususnya pada jejaring sosial facebook. 

Paradigma penelitian sangat berguna bagi seorang peneliti untuk 

sebelum melakukan penelitian. Paradigma ini menjadi dasar pokok yang 

dijadikan acuan penelitian. Apalagi dalam suatu penelitian kualitatif mengkaji 

gejala sosial yang memang terjadi pada suatu kenyataan yang ada. Oleh 

karena itulah peneliti ingin mencari kontribusi apa saja yang ada pada upaya 

preventif guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi dampak negatif 

perkembangan internet pada peserta didik MIN Tunggangri Kalidawir 

Tulungagung. 

 

                                                           
40

 Muh. Tahir, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan, (Makasar: Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2011), hal. 59 


