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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan

perkembangan pendidikan, dimana pendidikan memiliki peranan yang

strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pendidikan. Hal

ini bisa dirasakan ketika sebuah lembaga pendidikan dalam

menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar baik, sehingga dapat

dibuktikan hasilnya. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan

pendidikan yang hanya dengan sekedarnya maka hasilnya tidak optimal.

Menurut Hasbullah tujuan pendidikan nasional adalah untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia

seutuhnya, dengan ciri-ciri sebagai berikut: beriman dan bertakwa kepada

Tuhan  Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan dan

keterampilan, sehat rohani dan jasmani, kepribadian yang mantap dan

mandiri, bertanggungjawab terhadap masyarakat dan bangsa.1 Oleh karena

itu, merealisasikan tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang tidak boleh

tidak karena mansifestasi pendidikan erat kaitannya dengan kualitas sumber

daya manusia suatu bangsa.

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan, banyak cara yang dilakukan

guru sebagai suksesor pendidikan anak terkait dengan pemanfaatan sumber

belajar siswa. Di samping buku pokok belajar, ada sebagian guru

1 Hasbullah, Dasar-dasar Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.
11.
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memanfaatkan buku-buku yang terdapat di perpustakaan sebagai sumber

belajar, ada juga yang memanfaatkan radio, majalah, koran, komik-komik,

televisi dan tidak sedikit pula dari guru memanfaatkan fasilitas internet

sebagai sumber informasi komunikasi pembelajaran siswa. Adapun yang

dimaksud dengan internet adalah kumpulan luas dari jaringan komputer yang

saling menghubungkan jaringan (tele) komunikasi yang ada di seluruh dunia

atau seluruh manusia yang secara aktif berpartisipasi  sehingga internet

menjadi sumber informasi komunikasi yang sangat berharga.2

Pendidikan melalui internet merupakan fenomena baru dalam dunia

pendidikan. Dengan menggunakan internet, seseorang dapat mencari berbagai

informasi yang ia butuhkan, misalnya informasi tentang sekolah, beasiswa,

bisnis, pemerintah, berita baru, film terbaru, dan permainan game. Tidak

hanya itu, banyak hal lain yang dapat dilakukan melalui internet. Bahkan,

berbelanja pun dapat dilakukan  melalui internet.

Internet memungkinkan mengakses informasi 24 jam sehari tanpa

libur kapanpun dan dimanapun keberadaannya. Dengan melakukan koneksi

dapat berbagi informasi gambar dan suara sehingga membuat internet sebagai

sarana informasi tidak membosankan justru sangat dibutuhkan, bahkan

metode mencapai tujuan pendidikan melalui teknologi informasi merupakan

postmodernis dalam dunia pendidikan. Adapaun fungsi internet dalam dunia

pendidikan sebagai berikut:

1. Sarana interaktif dan multi media didukung dengan basis data  yang
akurat dan lengkap akan menjadikan intelligent cybere education

2 Daryanto, Memahami Kerja Internet, Yrama Widya, Bandung, 2004, h. 9.
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menjadi alat strategis memenangkan persaiangan belajar jarak jauh
dengan perkembangan teleconferencing internet phone, perkembangan
intranet dalam organisasi pendidikan, semakin menyamankan batas
waktu dan tempat.

2. Siswa dapat dengan mudah berguru pada para pakar di bidang yang
diminatinya.

3. Sebagai alat distribusi dan pertukaran informasi dan kolaborasi antara
siswa atau mahasiswa, surat menyurat, saling memberikan informasi dan
lain sebagainya.

4. Sebagai sarana pemasaran jasa pendidikan.
5. Koneksi internet dalam organisasi dapat digunakan alat komunikasi

antara pembuat keputusan dalam dunia akademik.3

Dilihat dari fungsi internet dalam pendidikan baik pendidikan bersifat

umum dan agama sangatlah penting dalam menunjang pencapaian tujuan

pendidikan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Khoe bahwa setelah

internet akan menjadi suplemen dan komplemen dalam menjadi wakil-wakil

guru yang mewakili sumber-sumber penting di dunia.4

Dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan ke profesionalan

seorang guru dalam mendesain suatu pembelajaran, kesesuaian materi

terhadap media sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pembelajaran.

Belajar memang tidak bisa dipisahkan dari manusia, Belajar adalah

suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk melakukan suatu tingkah

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri

dalam intaraksinya dengan lingkungan.5 Dalam keseluruhan proses pendidikan

di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan pokok. Artinya bahwa

berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada

3 Khoe Yau Tung, Pendidikan dan Riset di Internet, Dinastindo Adi Perkasa
Internasional, Jakarta, 2000, h. 21-22.

4 Ibid, h. 15.
5 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta,

2003, h. 2
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proses pembelajaran yang dialami oleh siswa. Perubahan dan kemampuan

merupakan makna yang terkandung dalam belajar, maka manusia dapat

berkembang lebih jauh dari pada mahluk-mahluk lainnya, sehingga ia terbebas

dari kemandegan fungsinya sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Skiner

berpendapat bahwa; belajar adalah suatu prilaku. Pada saat orang belajar

responnya menjadi lebih baik, sebaliknya bila ia tidak belajar maka responnya

menurun.6

Adapun hubungan yang erat antara internet dan mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam, dimana internet terdapat berbagai informasi seperti

sejarah islam, perkembangan Islam, hukum-hukum islam, akidah akhlak, dan

ada juga berita-berita islam yang hangat dibicarakan pada saat ini. Dengan

adanya informasi atau situs-situs yang berhubungan dengan Pendidikan

Agama Islam membuat siswa lebih mudah mendapatkan informasi terbaru

khususnya yang berhubungan dengan Pendidikan Agama Islam.

Media internet tidak hanya berdampak positif bagi siswa, dampak

negatif pun terdapat dalam penggunaan internet. Tidak sedikit siswa yang

buruk akhlaknya, malas belajar, karena hampir semua waktunya untuk

keperluan hura-hura melalui internet. Lebih-lebih remaja atau pelajar yang

tanpa malu atau takut membuka situs-situs porno.

Di samping itu, media internet juga menyajikan game online yang

banyak diminati oleh siswa. Apabila penggunaan internet telah memberikan

efek candu bagi siswa, maka keperluan yang lebih penting akan terabaikan.

6 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 9
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Hal ini juga akan menyebabkan sedikitnya waktu yang digunakan untuk

belajar. Jika hal ini terus berlanjut, disiplin belajar siswa baik di rumah

ataupun di sekolah akan sulit terealisasi.

Sekolah Menengah Pertama Al-Ishlah merupakan sebuah lembaga

pendidikan yang terletak di Kota Pekanbaru. Berdasarkan studi pendahuluan

yang penulis lakukan di sekolah tersebut, penulis menemukan beberapa

kejanggalan terhadap intensitas siswa  yang menggunakan media internet

cukup tinggi. Hal itu dapat diketahui dari banyak siswa yang sehabis pulang

sekolah mengunjungi warnet (warung internet), tanpa pulang ke rumah

terlebih dahulu. Dengan intensitas siswa yang cukup tinggi terhadap media

internet, tidak diimbangi dengan disiplin belajar siswa baik itu di sekolah atau

di rumah. Selain itu, guru Pendidikan Agama Islam juga sering memberikan

tugas kepada siswa untuk mencari informasi melalui internet, namun siswa

tersebut menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi sehingga

fokus pencarian bahan sering terlupakan. Adapun gejala-gejala yang penulis

temukan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Sebagian siswa masih mengunjungi warnet sehabis pulang sekolah.

2. Sebagian siswa ditemukan membicarakan tentang ”Game Online” saat

guru Pendidikan Agama Islam menerangkan pelajaran.

3. Sebagian siswa memanfaatkan fasilitas internet bukan untuk menambah

pengetahuan Pendidikan Agama Islam melainkan membuka situs-situs

porno.
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4. Masih ada siswa memanfaatkan internet tidak sesuai  dengan tujuan

pendidikan misalnya sering bermain game.

Melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, penulis tertarik untuk

meneliti permasalahan ini dengan judul: “Pemanfaatan Internet Sebagai

Sumber Belajar Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Al-

Ishlah Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul

tulisan ini, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut ini:

1. Internet adalah kumpulan luas dari jaringan komputer yang saling

menghubungkan jaringan (tele) komunikasi yang ada di seluruh dunia

atau seluruh manusia yang secara aktif berpartisipasi  sehingga internet

menjadi sumber informasi komunikasi yang sangat berharga.7 Dalam

dunia pendidikan hususnya pendidikan agama Islam sangat bermanfaat

sekali internet untuk menambah ilmu dan pengetahuan siswa.

2. Sumber belajar adalah menurut Sudjana menuliskan bahwa pengertian

sumber belajar bisa diartikan secara sempit dan luas. Pengertian

diarahkan pada bahan-bahan cetak. Sedangkan secara luas tidak lain

adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses

belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

7 Daryanto, Op.Cit, h. 9.
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3. Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta

didik dalam menyakini, menghayati, memahami, dan mengamalkan

ajaran-ajaran Islam yang telah dinyakininya secara menyeluruh, serta

menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidup demi

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.8

4. Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar Pendidikan Agama Islam

adalah salah satu sumber belajar atau media dalam pembelajaran

pendidikan agama Islam.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dan telah

diuraikan pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan internet sebagai sumber informasi pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMP Al-Ishlah Kecamatan Lima Puluh

Pekanbaru  masih jauh dari yang diharapkan.

b. Ada siswa yang memanfaatkan internet tidak untuk mencari tugas

yang diberikan guru.

c. Internet berdampak pada belajar siswa, yaitu tidak fokusnya siswa

mendengarkan pelajaran.

8 Zakiyah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.
86.
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2. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya peneltian ini maka penulis membatasi

permasalahan yang akan diteliti  hanya pada masalah pemanfaatan

internet sebagai sumber belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Al-Ishlah Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dilakukan,

maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan internet sebagai sumber belajar di Sekolah

Menengah Pertama Al-Ishlah Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru?

2. Apakah faktor yang mempengaruhi memanfaatkan internet tidak

untuk mencari tugas yang diberikan guru.

3. Bagaimana dampak internet pada belajar siswa?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini  adalah untuk

mengetahui bagaimana pemanfaatan internet sebagai sumber informasi

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Al-Ishlah Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Pihak Sekolah
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Dapat digunakan oleh lembaga sekolah yang bersangkutan

sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam

memecahkan persoalan-persoalan yang mungkin dialami guru dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sekaligus guru dapat

melakukan controling dilapangan jika memang terjadi

penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pengunaan fasilitas

internet.

b. Pihak Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan memberikan kesempatan

untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa

perkuliahan sehubungan dengan permasalahan yang ada dalam

praktek nyata.

c. Orang Tua

Sebagai bahan pertimbangan agar lebih koperatif mengontrol

kegiatan anak dalam menggunakan fasilitas internet.

d. Siswa

Siswa memahami manfaat internet dalam pembelajaran

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan mencegah timbulnya

penyalahgunaan fasilitas pinternet di kemudian hari.


