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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Kerangka Teoritis 

1. Internet 

a. Pengertian Internet 

Menurut Mudasir, internet adalah jaringan komputer global 

yang mempermudah, mempercepat akses dan distribusi informasi 

dan pengetahuan (materi pembelajaran) sehingga materi dalam 

proses belajar mengajar selalu dapat diperbaharui.
16

 Untuk dapat 

menggunakan internet diperlukan sebuah komputer yang memadai, 

hardisk yang cukup, modem (berkecepatan minimal 14.400), 

sambungan telepon (multi fungsi: telepon, faksimili, dan internet), 

ada program windows, dan sedikit banyak tahu cara 

mengoperasikannya.
17

 

Sedangkan menurut Rusman, internet merupakan 

perpustakaan raksasa dunia, karena di dalam internet terdapat 

miliaran sumber informasi, sehingga kita dapat menggunakan 

informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan.
18

 Sementara itu 

menurut Nasution dalam Rediana Setiyani mengungkapkan bahwa 

internet memberi keuntungan dalam semua bidang bisnis, 

akademis (pendidikan), pemerintahan, organisasi dan lain 

                                                             
16

Mudasir, Pembelajaran Berbasis Multimedia, (Jakarta: Kreasi Edukasi, 2016), h.79 
17

Rusman, dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Bandung: 

Raja Grafindo Persada, 2012), h. 277 
18

Ibid, h. 278 
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sebagainya. Beberapa manfaat yang diperoleh dari internet antara 

lain: komunikasi interaktif, akses ke pakar, akses ke perpustakaan, 

membantu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

pertukaran data, dan kolaborasi.
19

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa internet adalah jaringan global yang dapat 

menghubungkan berbagai jaringan komputer yang mempunyai 

kegunaan sebagai sumber informasi bagi penggunanya. 

Penggunaan internet mempermudah para pemakainya untuk 

mendapatkan informasi-informasi di dunia cyber, lembaga-

lembaga milik pemerintah dan institusi pendidikan dengan 

menggunakan komunikasi protocol yang terdapat pada komputer, 

seperti Trantion Control Protocol (TCP) yaitu suatu protokol yang 

sanggup memungkinkan sistem apa pun antarsistem jaringan 

komputer dapat berkomunikasi baik secara lokal maupun 

internasional., yaitu dengan modus koneksi Serial Line Internet 

Protocol (SLIP) atau Point to Point Protocol (PPP).
20

 

Perkembangan atau kemajuan internet yang sangat pesat 

dan merambah ke seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan oleh 

berbagai negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan 

termasuk di dalamnya untuk pendidikan dan pembelajaran. 

Berbagai percobaan untuk mengembangkan perangkat lunak 

                                                             
19

Rediana Setiyani, Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar, Jurnal Pendidikan 

Ekonomi Dinamika Pendidikan. Vol V. No 2. Desember 2010, h. 119 
20

Rusman, Op.cit, h. 280 
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(program aplikasi) yang dapat menunjang upaya peningkatan mutu 

pendidikan/pembelajaran terus dilakukan. 

Para guru dan siswa tidak hanya mencari buku-buku di 

perpustakaan sebagai bahan pembelajaran, namun guru dan siswa 

dapat memanfaatkan search engine untuk mencari materi-materi 

yang dibutuhkan dengan cepat. Selain menghemat tenaga dan 

biaya dalam mencarinya, materi-materi yang dapat ditemui di 

internet cenderung lebih up to date. 

Internet bermanfaat bagi para pengajar dalam 

mengembangkan profesinya, karena dengan internet dapat:  

1) Meningkatkan pengetahuan 

2) Berbagi sumber diantara rekan sejawat 

3) Bekerjasama dengan pengajar di luar negeri 

4) Kesempatan mempublikasikan informasi secara 

langsung 

5) Mengatur komunikasi secara teratur, dan  

6) Berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun 

internasional.
21

 

Pengajar juga dapat memanfaatkan internet sebagai sumber 

bahan mengajar dengan mengakses: 

1) Mengakses rencana belajar mengajar & metodologi 

baru 

                                                             
21

Rediana, Op.Cit, h. 120 
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2) Bahan baku & bahan jadi cocok untuk segala bidang 

pelajaran 

3) Mengumumkan dan berbagi sumber. Sangat tingginya 

popularitas/sangattingginya minat untuk meningkatkan 

siswa lebih terfokus belajar.
22

  

Internet juga memberikan kemanfaatan besar untuk siswa. 

Internet menawarkan kesempatan untuk: 

1) Belajar sendiri secara cepat  

a) Meningkatkan pengetahuan 

b) Belajar berinteraktif 

c) Mengembangkan kemampuan di bidang penelitian 

2) Memperkaya diri  

a) Meningkatkan komunikasi dengan siswa lain 

b) Meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada 

diseluruh dunia
23

 

Paling tidak terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

internet menjadi solusi praktis, sehingga dimanfaatkan banyak 

kalangan, antara lain: 

 

 

                                                             
22

Azuar Juliandi,”Pemanfaatan Internet dalam  Proses Belajar dan Penulisan Karya 

Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis, dalam Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. 02. No. 

02. Oktober 2002, h. 5 
23

Ibid, h. 5  
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1) Audien Global 

Informasi yang dipublikasikan dalam internet, 

dengan segera tersedia ke seluruh pengguna audien secara 

global. Hal inilah yang membuat internet (www) menjadi 

media yang sangat efektif dari segi pembiayaan untuk 

mempublikasikan informasi, kurang lebih mencapai hingga 

190 negara di seluruh penjuru dunia. 

2) Operasi Non-Stop 

Internet beroperasi non–stop selama 24 jam sehari, 

hal inimenjadikannya sebagai mesin bisnis yang sangat 

efisiensekali, sehingga anda tidak perlu lagi menunggu 

hingga sumber-sumber tersedia untuk menyelenggarakan 

bisnisanda, karena setiap saat anda dapat menggunakannya. 

3) Murah 

Internet relatif lebih murah dibandingkan media 

lainnya hanya dengan biaya beberapa ratus ribu saja, anda 

dapat menampilkan informasi ke seluruh pengguna internet 

di dunia.Jelas sekali kalau internet merupakan media yang 

praktis dengan biaya yang terjangkau (murah). 

4) Penyebaran Informasi 

Ketika informasi ditampilkan kedalam web, saat itu 

juga siap dinikmati oleh jutaanpengguna yang lain. 
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Misalnya dengan media www, dimana hal ini sangat sulit 

dilakukan pada dunia nyata. 

5) Alat Publikasi 

Tidak terlalu berlebihan jika internet merupakan 

suatu alat publikasi yang cukup andal.Sebagaimana 

diketahui, saat ini banyak sekali aplikasi berbasis internet 

yang telah dikomersialkan dan mudah sekali didapatkan.
24

 

Terdapat lima aplikasi standar internet yang dapat 

digunakan untuk keperluan pembelajaran menurut Purbo (1996) 

yaitu E-mail, Mailing List (milis), Newsgroup, File Transfer 

Protocol (FTP), dan World Wide Web (WWW).
25

 

b. World Wide Web (WWW) 

World Wide Web (WWW) atau yang sering disebut web 

merupakan kumpulan koleksi besar tentang berbagai macam 

dokumentasi yang tersimpan dalam berbagai server di seluruh 

dunia, dan dokumentasi tersebut dikembangkan dalam format 

hypertext dan hypermedia, dengan menggunakan Hypertext 

Markup Language (HTML) yang memungkinkan terjadinya 

koneksi (link) dokumen yang satu dengan yang lain atau bagian 

dari dokumen yang satu dengan bagian yang lainnya, baik dalam 

bentuk teks, visual dan lain-lainnya.
26

  

                                                             
24

Hamka, Penggunaan Internet Sebagai Media Pembelajaran pada Mahasiswa Iain Palu, 

Jurnal Studia Islamika.Vol. 12.No. 1. Juni 2015, h. 99 
25

Bambang, Loc.Cit, h. 144 
26

Ibid, h. 146 
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Web bersifat multimedia karena merupakan kombinasi dari 

teks, foto, grafika, auidio, animasi, dan video. Web pada saat ini 

merupakan puncak pencapaian yang tidak mungkin dicapai oleh 

media yang tergabung di dalamnya secara sendiri-sendiri.
27

 

Sekarang ini internet identik dengan web, karena kepopulerannya 

web sebagai standar interface pada layanan-layanan yang ada di 

internet. Dengan teknologi ini, internet dapat digambarkan 

layaknya sebuah papan pengumuman raksasa yang menyediakan 

berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia.
28

 

Menurut Sidiq dan Pohan dalam Nunu Mahnun web 

bekerja dengan cara sebagai berikut: 

1. Informasi web disimpan dalam dokumen yang disebut 

dengan halaman-halaman web (web page) 

2. Web page adalah file-file yang disimpan dalam computer 

yang disebut dengan server-server web (web server) 

3. Komputer-komputer membaca web page disebut sebagai 

web client 

4. Web client menampilkan page dengan menggunakan 

program yang disebut dengan browser web (web browser) 

5. Browser web yang popular adalah Internet Eksplorer dan 

Mozzila
29

 

                                                             
27

Ibid, h. 146 
28

Nunu Mahnun, Loc.Cit, h, 114 
29

Ibid, h. 115 
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Herman Dwi Surjono dan Maltby dalam Nunu Mahnun 

memberi penegasan bahwa World Wide Web menjadi lingkungan 

yang kuat untuk mendistribusikan informasi dan banyak lembaga 

pendidikan yang menggunakannya untuk mengirim ilmu 

pengetahuan kepada stakeholders. Pendapat tersebut mendukung 

O’Brien & Ruth Sharratt yang menanggap inovasi teknologi 

informasi dan komunikasi mengubah aturan akademik dalam 

mengkreasi dan mengirim sumber-sumber pembelajaran. Secara 

umum website memiliki beberapa fungsi, yaitu: fungsi komunikasi, 

fungsi informasi, fungsi hiburan, dan fungsi transaksi.
30

 Adapun 

manfaat dan tujuan web sebagai media pembelajaran adalah: 

1. Manfaat website sebagai media dan sumber belajar di 

sekolah, antara lain: 

a. Website diakses oleh siapapun di belahan dunia, dengan 

website guru bisa berbagi materi pelajaran tidak hanya 

untuk siswanya tetapi juga setiap orang yang 

membutuhkan pemikiran kita dimanapun mereka 

berada 

b. Website sebagai rumah belajar dan berbagai guru. 

Artinya, kreatifitas dan kegemaran guru dapat 

disalurkan melalui website, seperti dalam menulis, 

dalam berpuisi dan lainnya. 

                                                             
30

Ibid, h. 117 
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c. Website dapat meringankan tugas dan beban guru 

dalam mengajar, website akan sangat memudahkan 

tugas guri, karena segalanya dapat dimasukkan ke 

dalam website dan siswa dengan mudah 

mengunduhnya. Tentunya hal tersebut dapat 

menghemat waktu, tenaga, biaya, dll. 

d. Website dapat menjadi media komunikasi, karena 

website dapat diakses oleh siapapun di seluruh dunia, 

tentunya akan menjadi sarana untuk bertemu secara 

tidak langsung dan dapat menjalin komunikasi satu 

sama lain. 

e. Website dapat menjadi sarana aktualisasi diri, dengan 

website seseorang akan lebih kreatif karena memiliki 

sarana dan wadah menyalurkan 

2. Tujuan pemanfaatan media web dalam pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk memudahkan guru dan siswa dalam proses 

belajar mengajar 

b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi 

dalam proses belajar mengajar 

c. Meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar
31

 

 

                                                             
31

Ibid, h. 118-119 
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c. Internet sebagai Sumber Belajar 

Perkembangan internet memiliki dampak semakin terbuka 

dan tersebarnya informasi dan pengetahuan ke seluruh dunia yang 

menembus batas jarak, tempat, ruang dan waktu.Pengaruhnya pun 

meluas ke berbagai kehidupan, termasuk bidang pendidikan. 

Dalam dunia pendidikan sekalipun tidak terlepas dari penggunaan 

media internet sebagai sumber belajar 

Menurut Association for Educational Communication and 

Technology (AECT) yang dikutip Nunu (2014) sumber belajar 

adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh 

guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk 

kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Menurut AECT 

sumber belajar dapat berupa pesan, manusia, material  (media 

software), peralatan (Hardware), teknik (metode), dan lingkungan 

yang digunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan 

untuk memfasilitasi terjadinya kegiatan belajar.
32

 

Menggunakan internet dengan segala fasilitasnya akan 

memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi 

untuk pendidikan yang secara langsung dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa bagi keberhasilannya dalam belajar. Karena 

                                                             
32

Ibid,  h. 19-20 
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internet merupakan sumber data utama dan pengetahuan, melalui 

teknologi ini dapat digunakan diantaranya untuk: 

1) Penelusuran dan pencarian bahan pustaka 

2) Membangun program artificial intelligence (kecerdasan 

buatan) untuk memodelkan sebuah rencana 

pembelajaran 

3) Memberi kemudahan untuk mengakses apa yang 

disebut dengan virtual classroom ataupun virtual 

university 

4) Pemasaran dan promosi hasil karya penilitian
33

 

 

Munir menjelaskan bahwa peranan teknologi informasi dan 

komunikasi khususnya internet adalah: 

1) Menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan 

kegiatan otomasi suatu tugas atau proses 

2) Memperkuat peran manusia yaitu menyajikan informasi, 

tugas atau proses 

3) Melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-

perubahan terhadap suatu tugas atau proses
34

 

Sedangkan menurut Menurut Chin dan Todd dalam 

Purwatiningtyas pemanfaatan dapat dibagi ke dalam dua kategori, 

yaitu pemanfaatan dengan estimasi 10 faktor dan pemanfaatan 

dengan estimasi dua faktor (kemanfaatan dan efektivitas). Untuk 

kemanfaatan dan efektivitas dengan dimensi-dimensi masing-

masing yang dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Kemanfaatan meliputi dimensi: 

a) Menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes job 

easier) mudah mempelajari dan mengoperasikan 

                                                             
33

Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, (Bandung: Refika Aditama, 

2012), h. 62 
34

Veronika Hevi Kurniawati, Perilaku Pemanfaatan Media Internet Sebagai Sumber 

Belajar Pada Mata Pelajaran Sosiologi Di SMA, Jurnal Sosialitas. Vol. 2.No. 1. Tahun 2012, h. 4 
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suatu teknologi dalam mengerjakan pekerjaan yang 

diinginkan oleh seseorang dan dapat memberikan 

keterampilan agar pekerjaannya lebih mudah  

b) Bermanfaat (usefull), suatu tingkatan dimana 

seseorang percaya bahwa penggunaan suatu 

teknologi tertentu terdapat manfaat atau faedah 

untuk dapat meningkatkan prestasi kerja orang 

tersebut.  

c) Menambah produktifitas (increase productivity), 

merupakan sikap mental yang selalu mempunyai 

pandangan bahwa kehidupan seseorang akan 

bertambah atau meningkatkan produktifitasnya 

dalam suatu kegiatan-kegiatan yang dimilikinya 

agar menjadi lebih baik.  

2) Efektifitas meliputi dimensi: 

a) Mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness), 

bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan 

membantu seseorang agar aktifitas sehari-hari 

menjadi meningkat dalam melakukan suatu 

pekerjaan  

b) Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve job 

performance), dengan menggunakan suatu 

teknologi tertentu dapat membantu mengembangkan 
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kinerja pekerjaan seseorang dalam dunia pekerjaan 

yang dimiliki oleh orang tersebut
35

 

 

2. Kompetensi Profesional 

a. Kompetensi  

Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan dan 

kecakapan.Seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu 

adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian 

selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.
36

 

Teori Lewin dikutip dalam Hamzah B. Uno 

mengindikasikan bahwa kompetensi seseorang turut dibentuk oleh 

faktor pengetahuan yang diperolehnya melalui informasi. Dengan 

informasi yang diperoleh seseorang, akan bertambah 

pengetahuannya yang pada akhirnya terbentuk kompetensi dirinya. 

Pendapat Munandar dikutip dalam Hamza B. Uno bahwa 

kompetensi merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan 

sebagai hasil dari pembawaan dan latihan.
37

 Pendapat munandar ini 

menginformasikan dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya 

kompetensi, yakni faktor bawaan seperti bakat, dan faktor latihan 

seperti hasil belajar. 

R.M. Guion dalam Spencer dan Spencer dikutip dalam 

Hamzah B. Uno mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik 

                                                             
35

Arief, Op.cit, h. 4 
36

Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 62 
37

Ibid, h. 60-61 
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yang menonjol bagai seseorang dan mengindikasikan cara-cara 

berperilaku atau berfikir, dalam segala situasi, dan berlangsung 

terus dalam periode waktu yang lama. Dari pendapat tersebut dapat 

dipahami bahwa kompetensi adalah merujuk pada kinerja 

seseorang dalam pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, 

dan perilakunya. Spencer dan Spencer membagi lima karakteristik 

kompetensi: 

1) Motif, yaitu sesuatu yang orang fikirkan dan inginkan yang 

menyebabkan sesuatu. Contohnya, orang yang termotivasi 

dengan prestasi akan mengatasi segala hambatan untuk 

mencapai tujuan, dan bertanggung jawab melaksanakanya.  

2) Sifat, yaitu karakteristik fisik tanggapan konsisten terhadap 

situasi informasi. Contohnya penglihatan yang baik adalah 

kompetensi sifat fisik bagi seorang pilot. Begitu halnya dengan 

kontrol diri emosional dan inisiatif adalah lebih kompleks dalam 

merespon situasi secara konsisten. Kompetensi sifat ini pun 

sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah dan 

melaksanakan panggilan tugas.  

3) Konsep diri, yaitu sikap, nilai, dan image dari seseorang. 

Contohnya, kepercayaan diri. Kepercayaan atau keyakinan 

seseorang agar dia menjadi efektif dalam semua situasi adalah 

bagian dari konsep diri.  

4) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki sesorang dalam 

bidang tertentu. Contohnya, pengetahuan ahli bedah terhadap 

urat saraf dalam tubuh manusia.  

5) Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas 

yang berkaitan dengan fisik dan mental. Contoh kemampuan 

fisik adalah keterampilan programer komputer untuk menyusun 

data secara beraturan. Sedangkan kemampuan berfikir analitas 

dan konseptual adalah berkaitan dengan kemampuan mental 

atau kognitif seseorang.
38

 

 

Dari berbagai pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa 

kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang 

baik pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap yang 

                                                             
38
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harus dimiliki ,dihayati, dikuasai dalam melakukan suatu pekerjaan 

yang tergambar dalam suatu tindakan atau perilaku. 

b. Profesional  

Dibawah ini ada beberapa pengertian mengenai profesional 

adalah sebagai berikut: 

1) Menurut UU RI No. 14/2005 Pasal 1ayat 4, profesional 

adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

sesorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 

memuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan 

pendidikan profesi.  

2) Menurut Iwan amatir profesional adalah sesuatu yang 

bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian 

khusus untuk menjalankan, dan mengharuskan adanya 

pembayaran untuk melakukannya. 

3) Menurut Tilar profesional diartikan sebagai usaha untuk 

menjalankan salah satu profesi berdasarkan keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki seseorang dan berdasarkan 

profesi itulah seseoran mendapatkan suatu imbalan 

pembayaran berdasarkan standar profesinya.  

4) Menurut supardi profesional berasal dari kata sifat yang 

berarti sangat mampu melakukan suatu pekerjaan. Sabagai 

kata benda, profesional kurang lebih berarti oarang yang 
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melaksanakan sebuah profesi menggunakan profesiensi 

seperti pencaharian. Supardi menyatakan bahwa profesional 

menunjuk pada dua hal. Pertama, penampilan sesorang yang 

sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Kedua, kinerja 

yang dituntut sesuai standar yang telah di tetapkan. Supardi 

dalam Jamil Suprihatiningrum membagi tujuh tahapan 

menuju status profesional : 

a) Penentuan spesialisasi bidang pekerjaan. 

b) Penentuan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan. 

c) Penentuan pedoman kerja sebagai landasan kerja. 

d) Peningkatan kreativitas kerja sebagai usaha untuk 

menciptakan sesuatu yang lebih baik 

e) Penentuan tanggung jawab kerja. 

f) Pembentukan organisasi kerja untuk mengatur tenaga 

kerja. 

g) Pemberian pelayanan yang ketat dan penilaian dari 

masyarakat pengguana jasa profesi. 
39

 

Profesional mempunyai makna yang mengacu kepada 

sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan 

tentang penampilan sesorang daalam mewujudkan unjuk kerja 

sesuai dengan profesinya, penyandangan dan penampilan 

                                                             
39

Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 50-51 
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“profesional” ini telah mendapatkan pengakuan, baik secara formal 

maupun informal. 

Guru profesional adalah guru yang telah mendapatkan 

pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik 

dalam kaitan dengan jabatan ataupun latarbelakang pendidikan 

formalnya.
40

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan 

profesional adalah orang yang melaksanakan tugas profesi 

keguruan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi 

dengan sarana penunjang berupa bekal pengetahuan yang 

dimilikinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

c. Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan guru membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Guru 

harus memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang 

koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar 

mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga diharapkan 

                                                             
40

Muhammad Surya dkk, Landasan Pendidikan menjadi guru yang baik,(Bogor: 

GhaliaIndonesia, 2010) h. 76 
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dapat menguasai langkah-langkah penelitian, dan kajian kritis 

untuk memperdalam pengetahuan dan materi bidang studi.
41

 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru menyatakan kompetensi 

professional yaitu: 

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu 

b. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu 

secara kreatif 

c. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan tindakan reflektif 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri
42

 

Kompetensi profesional menurut pakar pendidikan 

seperti Soediarto dalam Hamzah B. Uno menyatakan bahwa 

sebagai seorang guru mampu menganalisis, mendiagnosis, dan 

memprognosis situasi pendidikan. Guru yang memiliki 

kompetensi profesional perlu menguasai antara lain: 
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Husna Asmara, Profesi Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 24 
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(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 136-137 
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1) Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan 

pelajaran 

2) Bahan ajar yang diajarkan 

3) Pengetahuan tentang karakteristik siswa 

4) Pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan 

5) Pengetahuan serta penguasaan metode dan model 

mengajar 

6) Penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi 

pembelajaran 

7) Pengetahuan terhadap penilaian dan mampu 

merencanakan, memimpin, guna kelancaran proses 

pendidikan.
43

 

Tuntutan atas berbagai kompetensi ini mendorong 

guru untuk memperoleh informasi yang dapat memperkaya 

kemampuan agar tidak mengalami ketinggalan dalam 

kompetensi professional. 

Selanjutnya menurut Soetjipto, dkk dalam Husna 

Asmara bahwa kompetensi profesional memiliki 

kemampuan untuk menguasai diantaranya: 

1) Menguasai landasan kependidikan, meliputi: 

a) Mengenal tujuan pendidikan  
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b) Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat 

c) Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan 

yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar-

mengajar 

2) Menguasai bahan pengajaran, meliputi: 

a) Menguasai bahan pengajaran kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah 

b) Menguasai bahan pengayaan 

3) Menyusun program pengajaran, meliputi: 

a) Menetapkan tujuan pembelajaran 

b) Memilih dan mengembangkan bahan 

pembelajaran 

c) Memilih dan mengembangkan strategi belajar 

mengajar 

d) Memilih dan mengembangkan media pengajaran 

yang sesuai 

e) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar 

4) Melaksanakan program pengajaran, meliputi:  

a) Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat 

b) Mengatur ruangan belajar 

c) Mengelola interaksi belajar mengajar 

5) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang 

telah dilaksanakan, meliputi: 
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a) Menilai prestasi murid untuk kepentingan 

pengajaran 

b) Menilai proses belajar mengajar yang telag 

dilaksankan
44

 

Sedangkan menurut Ramayulis kompetensi 

profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang 

berhubungan dengan keahlian yang dimilikinya diantara 

kompetensi tersebut adalah: 

1) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran 

sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya, secara 

mendalam. 

2) Kemampuan dalam menguasai ilmu-ilmu lain secara 

generalis yang berhubungan dengan keahlianya. 

3) Kemampuan dalam mengembangkan kurikulum 

mata pelajaran
45

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa kompetensi profesional guru 

menyangkut kemampuan guru dalam penguasaan terhadap 

landasan pendidikan. Menguasai bahan ajar, struktur dan 

metode keilmuan bidang studi yang diajarkannya serta 

materi yang memayunginya untuk melaksanakan tugas 

profesionalnya dan dapat menyusun program pengajaran 

dan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dalam 

proses pembelajaran. 

 

                                                             
44

Husna, Op.cit, h. 25 
45

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 131 
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3. Indikator Penggunaan Internet oleh Guru 

Menurut Rediana internet bermanfaat bagi para pengajar dalam 

mengembangkan profesinya, karena dengan internet dapat:  

a. Meningkatkan pengetahuan 

b. Berbagi sumber diantara rekan sejawat 

c. Bekerjasama dengan pengajar di luar negeri 

d. Kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung 

e. Mengatur komunikasi secara teratur, dan  

f. Berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun 

internasional.
46

 

Menurut Auzar Juliandi pengajar dapat memanfaatkan internet 

sebagai sumber bahan mengajar dengan mengakses: 

a. Mengakses rencana belajar mengajar & metodologi baru 

b. Bahan baku & bahan jadi cocok untuk segala bidang 

pelajaran 

c. Mengumumkan dan berbagi sumber. Sangat tingginya 

popularitas/sangat tingginya minat untuk meningkatkan 

siswa lebih terfokus belajar.
47

 

 

Menurut Ondi saondi dan Aris Suherman internet merupakan 

sumber data utama dan pengetahuan, melalui teknologi ini dapat 

digunakan diantaranya untuk: 

a. Penelusuran dan pencarian bahan pustaka 

b. Membangun program artificial intelligence (kecerdasan 

buatan) untuk memodelkan sebuah rencana pembelajaran 

c. Memberi kemudahan untuk mengakses apa yang disebut 

dengan virtual classroom ataupun virtual university 

d. Pemasaran dan promosi hasil karya penilitian
48
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B. Penelitian Relevan 

  Adapun judul-judul yang relevan dengan penelitian ini penulis 

temukan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar Pendidikan Agama 

Islam Di Sekolah Menengah Pertama Al-Ishlah Kecamatan Lima 

Puluh Pekanbaru oleh Ramansah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin 

Suska Riau, tahun 2014.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar pendidikan agama islam di sekolah 

menengah pertama Al-Islah Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru. 

Dengan kesimpulan bahwa pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar pendidikan agama islam di sekolah menengah pertama al-ishlah 

kecamatan lima puluh pekanbaru “baik”., karena persentase nilai 

terakhir 92,98% berada pada angka 75-100.
49

 Persamaan penelitian di 

atas dengan peneliatan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama 

mengupas tentang penggunaan internet sebagai sumber belajar. 

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

adalah terletak dari segi judulnya yaitu penggunaan internet sebagai 

sumber belajar dalam mengembangkan kompetensi professional guru 

mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Ukui 

2. Pengaruh penggunaan media internet terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran ekonomi kelas x madrasah aliyah negeri kampar kecamatan 
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kampar kabupaten Kampar oleh Aprida, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Uin Suska Riau tahun 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

penggunaan media internet terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran 

ekonomi kelas x madrasah aliyah negeri Kampar, Kecamatan Kampar. 

Dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan media internet sebagai media pembelajaran terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di kelas x madrasyah aliyah 

negeri kampar kecamatan kampar kabupaten kampar, dengan 

kontribusi penggunaan media internet terhadap hasil belajar siswa 

adalah 0.483 x 100% = 48,3% dan selebihnya dipengaruhi oleh 

variabel lain. di mana ro (observasi) = 0,695, lebih besar dari rt (tabel) 

pada taraf signifikan 5% maupun 1% yaitu 0,273 <0,695> 0,354, ini 

berarti ha diterima dan ho ditolak.
50

 Persamaan penelitian di atas 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama 

mengupas tentang penggunaan internet. Sedangkan perbedaan dengan 

yang akan penulis lakukan adalah terletak dari segi judulnya, yaitu 

penggunaan internet sebagai sumber belajar dalam mengembangkan 

kompetensi professional guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 

1 Ukui. 
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3. Pemanfaatan Internet Sebagai Salah Satu Sumber Belajar Siswa dan 

Guru di Jurusan Teknik Elektronika SMK Negeri 2 Depok Sleman 

oleh A.A Gde Ekayana, Univeristas Negeri Yogyakarta tahun 2011. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakan pemanfaatan 

internet sebagai salah satu sumber belajar siswa dan guru di jurusan 

teknik elektronika SMK Negeri 2 Depok Sleman. Dengan kesimpulan 

hasil analisa deskriptif menunjukkan bahwa pemanfaatan internet 

sebagai salah satu sumber belajar siswa dan guru yang ditinjau dari 

segi guru secara umum dapat dikatakan tinggi penggunaan internet 

sebagai salah satu sumber belajar dengan pencapaian sebesar 66.66%. 

Artinya fasilitas yang disediakan sekolah untuk dewan guru sudah 

optimal penggunaanya sebagai salah satu sumber belajar guru, yang 

mana bisa digunakan untuk meningkatkan dan menambah wawasan 

ilmu pengetahuan untuk diberikan kepada para siswa.
51

 Persamaan 

penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

sama-sama mengupas tentang penggunaan internet sebagai sumber 

belajar guru. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah terletak dari segi judulnya, yaitu penggunaan 

internet sebagai sumber belajar dalam mengembangkan kompetensi 

professional guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Ukui. 
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C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah penjabaran dalam bentuk konkret bagi 

konsep teoritis agar mudah dipahami dan sebagai acuan 

dilapangan.Berdasarkan kajian di atas, maka dapat dirumuskan fokus 

penelitian dari penggunaan internet sebagai sumber belajar dalam 

mengembangkan kompetensi profesional guru mata pelajaran ekonomi 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ukui, merujuk pada teori Rusman dapat 

dilihat pada halaman 11 dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengetahuan 

a. Guru mengembangkan materi pelajaran melalui web ke dalam 

rencana pembelajaran 

b. Guru mengembangkan materi pelajaran melalui web sesuai 

dengan kemampuan siswa 

c. Guru mengembangkan materi pelajaran melalui web sesuai 

dengan karakteristik siswa 

d. Guru mengembangkan materi pelajaran melalui web sesuai 

dengan kurikulum 

e. Guru mengembangkan kurikulum mata pelajaran melalui web 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 

f. Guru mengembangkan kurikulum mata pelajaran melalui web 

sesuai dengan perkembangan peserta didik 

g. Guru mengembangkan metode dan model mengajar melalui web 

sesuai dengan materi yang diajarkan 
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h. Guru mengembangkan metode dan model mengajar melalui web 

sesuai dengan karakteristik siswa 

2. Berbagi sumber diantara rekan sejawat 

a. Guru memanfaatkan web dalam bekerja sama dengan rekan 

sejawat untuk menyelaraskan mata pelajaran yang diampu 

dengan ilmu pengetahuan lainnya. 

b. Guru memanfaatkan web dalam berdiskusi ilmu-ilmu 

pengetahuan dengan rekan sejawat yang berkaitan dengan 

keahliannya  

c. Guru memanfaatkan web dalam bertukar informasi dengan 

sesama guru mata pelajaran 

3. Kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung 

a. Guru memanfaatkan web dalam mempublikasikan hasil 

karyanya seperti blog 

b. Guru memanfaatkan web dalam mempublikasikan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan silabus 

4. Berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional 

a. Guru memanfaatkan web untuk berpartisipasi dalam forum 

lokal seperti perkumpulan musyawarah guru mata pelajaran 

(MGMP) 

 


