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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teoritis 

1. Pengertian Pemanfaatan 

Kata pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti 

guna, faedah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan 

bahwa pemanfaatan memiliki makna “ proses, cara  atau perbuatan yang 

bermanfaat.
1
 

Menurut Poerwadarminto pemanfaatan adalah suatu kegiatan, 

proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. 

Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, 

yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan 

memanfaatkan.
2
 Jadi Pemanfaatan adalah merupakan proses atau cara 

perbuatan yang dapat bermanfaat. Maksudnya bagaimana cara siswa dalam 

memanfaatkan waktu yang diberikan guru untuk membuka situs-situs 

keagamaan. Dalam penelitian ini, istilah  diartikan sebagai seberapa sering 

siswa memanfaatkan situs-situs keagamaan  dan memanfaatkan waktu yang 

diberikan oleh guru yang berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

                                                             
1 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modren 

English Press 2002, hlm. 928 
2
 Poerwadarminta W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PT.Balai Pustaka 

2002, hlm. 125 
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Kemp  dan  kawan-kawan  (1985) dalam  bukunya Hamzah  B dan 

Nina  Lamatenggo  menjabarkan  sejumlah  memanfaatkan media dalam 

kegiatan pembelajaran antara lain sebagai berikut :  

a)  Penyajian materi ajar menjadi lebih standar  

b)  Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik  

c)  Kegiatan belajar dapat menjadi lebih interaktif  

d)  Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran dapat dikurangi  

e)  Kualitas belajar dapat ditingkatkan pelajaran Pendidikan Agama Islam 

f)  Pembelajaran dapat disajikan di mana dan kapan saja sesuai dengan yang  

 diinginkan 

g)  Menigkatkan  sifat  positif  peserta  didik  dan  proses  belajar  menjadi  

 lebih kuat atau baik  

h)  Memberikan nilai positif bagi pengajar.
3
 

Sudjana & Rivai sebagaimanadikutip Azhar Arsyad mengungkapkan 

secara  garis  besar  manfaat  media   elektronik  tidak jauh   berbeda dengan  

media  pengajaran  pada  umumnya, diantaranya  yaitu :  

a) Pengajaran  akan  lebih  menarik  perhatian  siswa  sehingga  dapat  

menumbuhkan motivasi belajar  

b) Bahan  pengajaran  akan  lebih  jelas  maknanya  sehingga dapat  lebih  

dipahami oleh siswa dan memungkinkanya menguasai dan mencapai  

tujuan pengajaran  

c) Metode  mengajar  akan  lebih  bervariasi,  tidak  semata-mata  

                                                             
3
 Hamzah B dan Nina Lamatenggo,  Teknologi  Komunikasi  dan  Informasi 

Pembelajaran, Jakarta : Bumi Aksara,2011 hlm. 124 
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  komunikasi  verbal melalui  penuturan  kata-kata  oleh  guru,  sehingga  

 siswa  tidak  bosan  dan  guru  tidak  kehabisan  tenaga,  apalagi  kalau  

guru mengajar pada setiap jam pelajaran  

d) Siswa  dapat  lebih  banyak  melakukan  kegiatan  belajar sebab  tidak  

 hanya  mendengarkan  uraian  guru,  tetapi  juga  aktivitas  lain  seperti  

 mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain lain.
4
 

2. Pemanfaatan Internet dalam Pembelajaran 

Pemanfaatan internet  dalam proses pembelajaran diantaranya yaitu:  

1. Siswa dapat untuk belajar secara mandiri 

2. siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, 

museum database dan mendapatkan sumber apa yang dibutuhkan. 

3. Siswa dan guru tidak perlu hadir secara  fisik dikelas, karena siswa 

dapat mempelajari bahan ajar dan mengerjakan tugas-tugas 

pembelajaran serta ujian dengan cara mengakses jaringan internet. 

4. Siswa juga dapat belajar bekerja sama satu sama lain.
5
  

Rusman menayatakan bahwa internet merupakan perpustakaan 

raksasa dunia, karena di dalam internet terdapat milyaran sumber 

informasi sehingga kita dapat menggunakan informasi tersebut sesuai 

dengan kebutuhan.
6
  

                                                             
4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.24 
5 Rusman, Deni Kurniawan dan Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Mengembangkan Profesionalitas Guru, Bandung: PT.Raja Grafindo Persada, 

2011, hlm.278 
6
 Rusman, Belajar dan Pemebelajaran Berbasis Komputer, Bandung: Alfabeta, 2013  

hlm. 306 
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Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memiliki beberapa 

kelebihan sebagai berikut: 

a. Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah 

air dan kapasitas daya tammpung yang tidak terbatas karena tidak 

memerlukan ruang kelas . 

b. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap 

muka biasa. 

c. Pemebelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan masing-masing. 

d. Adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. 

2. Internet sebagai Sumber Belajar  

   Peranan internet dalam organisasi sangat menguntungkan karena 

kemampuannya dalam mengolah data dengan jumlah yang sangat besar 

Teknologi informasi sudah menjadi jaringan komputer terbesar di dunia, 

yang dapat berfungsi dengan baik jika didukung oleh perangkat komputer 

dengan perangkat lunak yang baik, dan dengan guru yang terlatih baik. 

Menggunakan internet dengan segala fasilitas akan memberikan kemudahan 

untuk mengakses berbagai informasi untuk pendidikan yang secara 

langsung dapat meningkatkan  

pengetahuan siswa bagi keberhasilannya dalam belajar. Karena internet 

merupakan sumber data utama dan pengetahuan.
7
 

                                                             
7 Rusman, Op. Cit. hlm.307 
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  Dalam pandangan Dong (2001), seperti yang disimpulkan oleh 

karmaga (2004 ) E-learning merupakan kegiatan belajar melalui perangkat 

elektronik yang terhubung ke internet di mana peserta didik berupaya 

memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya.
8
 

Penelitian di Amerika serikat tentang pemanfaatan teknologi komunikasi 

dan informasi untuk keperluan pendidikan diketahui memberikan dampak 

positif. Studi lainnya dilakukan oleh Center, for-Applied Special 

Technology ( CAST ), bahwa pemanfaatan internet sebagai media 

pendidikan menunjukkan positif terhadap hasil belajar peserta didik.
9
 

  Munurut  Lewis (2002) E-learning  sebagai komplemen 

(pelengkap) pembelajaran apabila materi pemebelajaran elektronik yang 

diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa  

didalam keelas konvensional. Sebagai komplemen berarti materi 

pemebelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan 

atau remedial bagi peserta didik didalam mengikuti kegiatan pemebelajaran 

dikelas.  

  Menurut  Siahaan (2002) E-learning sebagai suplemen (tambahan) 

peserta didik mempunyai kebebasan memilih dan memanfaatkan materi 

pelajaran elektronik, jadi dalam hal ini ada kewajiban bagi siswa untuk 

mengakses  materi elektronik. Peserta didik yang memanfaatkan tentu akan 

memiliki pengetahuan dan wawasan. 

 

                                                             
8 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 232 
9 Ramayulis, Metodologi Pendidikan AgamaIslam, Jakarta: Kalam Mulia, 2014, hlm. 384 



15 

 

3. Situs Keagamaan  

a. Pengertian Situs Keagamaan  

Sebuah  situs  web  (sering  pula  disingkat  menjadi  situs  saja; 

website, )  adalah  sebuah kumpulan halaman ( webpages ) yang di awali 

dengan halaman muka ( homepage ) yang berisikan informasi, iklan, 

program intraksi.
10

 jadi  “Situs atau website  merupakan  sebuah 

informasi dan  halaman  presentasi  yang  berisi data-data atau materi 

tentang suatu topik”. 

Pengertian  Keagamaan  Secara  Etimologi,  istilah  keagamaan 

itu  berasal  dari  kata  “Agama”  yang  mendapat   awalan “ke”  dan 

akhiran “an” sehingga menjadi keagamaan. Kaitannya  dengan  hal  ini,  

memberikan arti keagamaan sebagai berikut : 

 Keagamaan adalah sifat-sifat  yang  terdapat  dalam  agama  

atau  segala  sesuatu  mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, 

atau soal-soal keagamaan. 
11

 

Menurut Harun Nasution pengertian agama berdasarkan asal 

kata yaitu, al-din, reliji dan agama. Al-din berarti undang-undang 

atau hukum kemudian dalam bahsa arab, kata ini mengandung arti 

menguasai, menundukan, patuh,utang,  balsan, kebiasaan. 

Sedangkan kata religi berarti mengumpulkan dan membaca dan 

adapun kata agama terdiri dari a= tidak; gam= pergi mengandung 

arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun-temurun.
12

 

 

Dalam kaitanya dengan hal ini penulis membatasi bahwa situs 

keagamaan yang dimaksud di sini adalah situs – situs Agama Islam yang  

                                                             
10 Mudasir, Pembelajaran Berbasis Multimedia, Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015, hlm. 

145 
 

12
  M. Hanafi, Dasar-Dasar Psikologi Agama, Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 2014 

hlm. 3 
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terkait  dengan  materi  pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam siswa kelas 

XI SMA N 1 Sinaboi. Dari  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  

bahwa  situs keagamaan  adalah  halaman  presentasi  yang  berisi  data-

data  atau materi tentang pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b.  Macam – Macam Situs Keagamaan  

1) www. Perkembangan Islam pada masa modern (1800-sekarang).com 

2)  www. Perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan.com  

3)  www. Prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.com  

4)  www. Pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat.com  

 

5)  www. Pelaksanaan tatacara penyelenggaraan jenazah .com  

6)  www. Hormat dan patuh kepada orangtua dan guru.com 
13

 

 
 

4. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar  

Dalam proses belajar-mengajar guru dan siswa merupakan orang 

yang terlibat langsung dalam pembelajaran. Tentunya setiap orang yang 

melakukan proses belajar akan mendapatkan hasil dari proses belajar 

yang telah dilakukannya. Menurut Slameto belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya
14

. 

                                                             
13 Sadi, H.M. Nasikin, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas XI, 

Erlangga, 2014 
14

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

2013. hlm.2 
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Sedangkan Mulyono Abdurrahman, hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melakukan kegiatan belajar, 

belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seorang yang berusaha 

untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap.
15

   

Paul Suparno dalam Sardiman mengemukakan beberapa prinsip 

dalam hasil belajar yaitu :  

a. Belajar berarti mencari makna. Makna yang diciptakan oleh siswa 

dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami. 

b. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus .  

c. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. 

Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu 

sendiri. 

d. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan 

dunia fisik dan lingkungan. 

e. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui 

subjek yang belajar. Tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses 

intraksi dengan bahan yang sedang dipelajari
16

. 

 

   Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh, dikuasai atau 

hasil dari adanya proses belajar mengajar. Hasil belajar dapat berupa 

keterampilan, nilai dan sikap setelah siswa tersebut mengalami proses 

belajar. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai umpan 

balik untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Jadi hasil belajar 

yang diperoleh siswa merupakan suatu tingkatan penguasaan siswa 

terhadap apa yang dipelajari
17

. 

 

                                                             
15

 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi anak Yang berkesuitan belajar, Jakarta: PT 

Abdi Mahasatya, 2008, hlm. 37 
16

  Sardiman, A.M, Intraksi dan Motivasi Belajar Mengajar, jakarta:  PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004, hlm. 38 
17

  Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru 

Algensido, 2009, hlm. 15 
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Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh siswa setelah melakukan 

interaksi dalam proses pembelajaran. Hasil belajar yang dimaksud 

adalah adalah hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

apakah ada pengaruh hasil belajar siswa dengan melibatkan internet di 

dalam internet terdapat situs-situs keagamaan terhadap hasil belajarnya. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Pendidikan 

Agama  Islam 

Problem  belajar  pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  atau 

pendidikan  umum  tidak  hanya  terbatas  hanya  pada  ruang  lingkup  di 

sekolah saja akan tetapi  di dalam keluarga, di masyarakat, serta keadaan   

geografis   juga  mempengaruhi  belajar  dan  hasil  belajar seseorang.  

Keberhasilan  belajar  dan   prestasi   belajar   seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik internal  maupun eksternal. Faktor  internal adalah 

semua  faktor  yang  bersumber dari dirinya sendiri  seperti  faktor  

psikologis  dan  sebagainya.  Sedangkan  faktor eksternal  yaitu  semua  

faktor  yang  bersumber  dari  luar  dirinya  sendiri seperti cuaca, 

ekonomi, agama, keluarga, dan sebagainya.  

Menurut  Sumadi  Suryabrata  faktor  yang  mempengaruhi hasil 

belajar digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:  

1)  Faktor-faktor  yang  berasal  dari  luar  diri  pelajar,  faktor ini  

               digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:  

a)  Faktor-faktor non sosial  

b)  Faktor-faktor sosial  

2)  Faktor-faktor yang berasal dari dirinya sendiri atau indogen,  

 juga digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:  

a)  Faktor-faktor fisiologis 
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b)  Faktor-faktor psikologis.
18

 

 

Sedangkan  menurut  Muhibbin  Syah,  membagi faktor-faktor yang  

mempengaruhi  hasil  belajar  secara  lebih  rinci  dan  lebih operasional ke 

dalam beberapa komponen, diantaranya yaitu:  

1)  Faktor  yang  bersumber  dari  diri  sendiri  (faktor internal),  yakni 

kondisi  atau  keadaan  jasmaniah  (aspek  fisiologis)  dan  keadaan 

rohaniah (aspek psikologis siswa) yang meliputi:
19

 

a)  Aspek   fisiologis,   seperti   keadaan   tonus  (tegangan   otot) yang  

menandai  tingkat  kebugaran  organ  tubuh  dan  sendisendinya, 

dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam   

mengikuti  pelajaran  sehingga  menurunkan  prestasi belajarnya, 

kondisi organ-organ indra yang terganggu juga menjadi penyebab 

siswa mengalami gangguan hasil belajar.  

b) Aspek psikologis, banyak faktor yang mempengaruhi    kualitas dan  

kuantitas   prestasi   belajar   anak   antara   lain   tingkat kecerdasan 

atau inteligensi  siswa,  sikap,  bakat  siswa,  minat siswa dan 

motivasi siswa.  

2) Faktor  eksternal,  dibagi  menjadi  dua  faktor,  yaitu  faktor lingkungan 

sosial dan faktor lingkungan nonsosial.
20

 

a)  Faktor   lingkungan   sosial,   seperti   lingkungan   sekolah, keadaan  

guru,  teman-teman  belajar,  masyarakat,  tetangga serta  orang  tua  

                                                             
18 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 233 
19 Muhibbin  Syah,  Psikologi  Pendidikan, Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2005,  Cet.  

11, hlm. 132-133 
20 Muhibbin Syah, Op cit , hlm. 137-138. 
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atau  keluarga  sendiri  (sifat-sifat  orang  tua, praktek pengelolaan  

keluarga, ketegangan keluarga, tata letak rumah dapat berdampak  

pada baik buruknya kegiatan belajar siswa  yang  pada  gilirannya  

berpengaruh  terhadap  hasil belajar  anak),  peran  keluarga  dan  

pengaruh  yang ditimbulkannya  bukan  hanya  berdampak  pada 

hasil belajar saja tetapi juga cenderung anak berperilaku 

menyimpang.  

b)  Faktor  lingkungan  nonsosial,  seperti  gedung  sekolah dan  letaknya,  

kondisi  dan  jarak  jalan  ke  sekolah,  rumah  tempat tinggal  siswa,  

media  pembelajaran,  cuaca,  suhu,  waktu belajar  yang  digunakan  

(ada  anggapan  waktu  belajar  tidak mempengaruhi hasil belajar, 

tetapi kesiapan sistem memori siswa dalam mengelola, dan  menyerap 

item-item informasi dan pengetahuan yang dipelajari), dan lain-lain.  

Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa 

keberhasilan anak dalam proses belajar terutama bidang studi pelajaran 

Pendidikan  Agama  Islam  lebih  banyak  dipengaruhi  faktor  dari  luar 

(eksternal)  yang  bersifat  sosial seperti lingkungan sekolah, teman-

teman belajar, masyarakat, dan orang tua  atau  nonsosial seperti 

gedung sekolah dan letaknya, jarak tempuh kesekolah, dan waktu 

belajar. 
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c. Hubungan  Situs  Keagamaan  dengan  Hasil  Belajar  Pelajaran  

Pendidikan AgamaIslam 

 Belajar adalah sebuah proses dimana seorang anak didik 

mencoba untuk  mengadakan  perubahan  kearah  yang   positif.  

Dalam  proses pembelajaran  pastinya  seorang  peserta  didik  sering  

menemukan  sebuah permasalahan  yang  kadang  dia  sendiri  tidak  

bisa  menemukan  jawaban tersebut  dengan  pemikirannya  sendiri,  

dikarenakan  wawasan pengetahuannya  yang  belum  begitu  

mengetahui  banyak  teori-teori  atas permasalahan itu.  

Seiring  dengan  meluasnya  akses  terhadap  fasilitas  

komunikasi massa  dan alat informasi  termasuk  internet  dimana 

salah satu di dalamnya banyak  situs-situs  keagamaan,  dalam  

beberapa  tahun  terakhir  ini  telah menciptakan  transformasi  yang  

besar  dalam  interaksi  sesama  manusia. Situs-situs agama yang  

kaitanya  dengan pendidikan semakin  berarti  bagi peserta  didik.  

Dimana  peserta  didik  dimungkinkan  mengambil  dan mengolah  

ilmu  pengetahuan  ataupun  informasi  dari  situs-situs  kegamaan 

yang dikunjunginya tanpa adanya batasan jarak dan waktu. 

Dengan  adanya  situs-situs  keagamaan  yang  ada  di  

internet  bisa membantu  peserta  didik  dalam  menjawab  

permasalahan  yang  mereka hadapi dalam kaitanya dengan agama. 

Hal tersebut menunjukan hubungan situs  keagamaan  dengan hasil 

belajar  pelajaran  Pendidikan  Agama Islam sangat begitu erat. 
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B. Penelitian Relevan 

       Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Tika Susanti  NIM: 11116202376 Jurusan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan dengan judul “ Pengaruh Intensitas Pemanfaatan Perpustakaan 

terhadap Hasil Belajar pada mata Pelajaran Ekonomi sekolah menegah 

pertama Islam terpadu syahruddiniyah Kampar kiri hilir kabupaten Kampar” 

penelitian yang dilakukan tika susanti memiliki perbedaan dengan penulis teliti 

yaitu variable X, mata pelajaran dan lokasinya, sedangkan judul penulis“ 

Pengaruh  Pemanfaatan Situs Keagaamaan terhadap Hasil Belajar Siswa  

Kelas XI IPS Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA N 1 Sinaboi 

Kabupaten Rokan Hilir . 

  Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Alrama Penta Rantia NIM: 11311201312 Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan judul “ Pengaruh 

Aktivitas Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada mata Pelajaran Fiqih di 

Madrasah Aliyah Diniyah Purti Pekanbaru. Penelitian ini menjelaskan 

terdapat pengaru yang signifikan aktivitas belajar terhdap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran fiqih di madrasah aliyah diniyah purti pekanbaru. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh  koefisien korelasi sebesar 0,834 

lebih besar dari r tabel, baik pada taraf sigifikan 5% (0,222) maupun taraf  1% 

(0,290). Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima . 
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C. Konsep Operasional  

 Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberi 

batasan-batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini sangat penting untuk 

menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami tulisan ini. Dalam 

penelitian ini terdiri dari dua variabel yang akan dibahas yaitu variabel (x)  

pemanfaatan situs keagamaan  dan variabel (Y) hasil belajar. 

     pemanfaatan situs keagamaan dengan indikator sebagai berikut:  

1. Siswa mengakses jaringan internet untuk membuka situs keagamaan dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan. 

2. siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum 

database dan materi Pendidikan Agama Islam yang dibutuhkan. 

3. Siswa belajar mandiri untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan 

guru Pendididikan Agama Islam dengan mengakses jaringan internet. 

4. Siswa dapat belajar bekerja sama satu sama lain atau kerja kelompok 

untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam dengan mengakses jaringan internet. 

5. Siswa dapat memilih topik atau materi yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan masing-masing dengan mengakses jaringan internet. 

Indikator variabel (Y) adalah :  

 Indikator dari hasil belajar adalah hasil dari ujian semester ganjil tahun 

ajaran 2017/2018 siswa yang merupakan kemampuan kognitif siswa.  
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D.  Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua hipotesis yaitu sebagai berikut :  

a. Ha = Ada pengaruh yang Signifikan antara pemanfaatan situs    

keagamaan terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Sinaboi. 

b. Ho = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan situs 

keagamaan terhadap hasil belajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Sinaboi. 


