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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan mempunyai peranan penting di dalam kehidupan. Pendidikan juga 

mempengaruhi dalam membentuk kepribadian seseorang. Upaya yang dilakukan 

salah satunya siswa belajar di sekolah. Ada pun di sekolah, siswa didampingi oleh 

pendidik dalam menunjang proses pembelajaran. Dengan begitu, sebagai seorang 

pendidik sudah merencanakan secara matang dalam belajar siswa. Di sisi lain, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Oleh sebab itu guru 

maupun siswa dituntut agar mampu memanfaatkan segala sesuatu yang digunakan 

dalam pembelajaran. 

Kurikulum 2013 merupakan kebijakan baru yang diselenggarakan oleh 

pemerintah. Kurikulum 2013 menuntut di dalam pembelajaran kelas terjadi aktivitas 

aktif. Pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, 

melainkan pembelajaran lebih banyak berpusat pada siswa. Guru sebagai fasilitator 

dalam pembelajaran dapat merancang pembelajaran agar siswa mampu 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nyata. Tujuan dari kegiatan 

pembelajaran atau tujuan akhir yang diharapkan sehingga dapat dikuasai oleh siswa.  

Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan berbagi cara. 

Seiring dengan zaman, banyak sumber belajar yang digunakan untuk memperoleh 

informasi. Sumber digunakan untuk membantu pembelajaran. Dengan beragamnya 

sumber belajar akan semakin kaya wawasan yang dikuasai. Jenis sumber belajar 

yang beragam akan membantu siswa dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Akan 

tetapi bergantung kepada siswa dalam memanfaatkannya.  
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Siswa memanfaatkan sumber belajar yakni buku teks guna menambah 

wawasan. Di sekolah buku teks pelajaran digunakan sebagai salah satu sumber 

belajar yang utama. Tujuan buku teks untuk membantu siswa belajar dalam 

mencapai tujuan dari pembelajaran. Untuk memahami isi buku teks tentunya harus 

sering membaca. Dengan begitu, buku teks sendiri dapat membantu siswa dalam 

memahami materi pembelajaran sebagai penunjang prestasinya. 

Selain buku, banyak sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. 

Salah satunya yaitu internet yang menjadi sasaran khalayak umum untuk mencari 

berbagai informasi. Segala teknologi informasi semakin maju sehingga dapat 

memperoleh secara mudah dan cepat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi 

ini membawa dampak bagi kehidupan manusia, terutama di ranah pendidikan. Di 

dalam berita kompas.com pengguna internet menurut survei Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII) responden 2.500 seluruh wilayah di Indonesia 

sebanyak 89,35% layanan yang diakses adalah chatting, setelah itu 87,13% untuk 

sosial media dan 74,84% untuk pencarian atau search engine. Dapat disimpulkan 

internet akan membawa dampak positif dan dampak negatif bergantung terhadap 

siswa dalam memanfaatkannya. Kemudahan akses internet dimanfaatkan oleh siswa 

di mesin pencari google dan sebagainya untuk mencari tugas yang diberikan guru. 

Bahkan tanpa guru siswa dapat mengetahui banyak informasi melalui internet.  

Bahasa Indonesia salah satu mata pelajaran yang dapat memberikan 

pengalaman nyata kepada siswa. Terlebih pembelajaran saat ini berbasis saintifik. 

Dalam pembelajaran diperlukan sumber belajar yang memadai. Tinggi rendahnya 

hasil belajar bahasa Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber 
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belajar yang ada. Hal itu akan berdampak terhadap hasil belajar siswa. Dengan 

demikian keberagaman sumber belajar sebagai referensi sangat diperlukan. Oleh 

karena itu, baik siswa maupun guru dituntut untuk mengikuti teknologi. 

Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian di SMP Muhammadiyah 1 

Purwokerto. Letak geografis SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto berada di 

perkotaan. SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto merupakan sekolah swasta satu-

satunya yang ada di Purwokerto yang membedakan kelas. Perbedaan tersebut 

digolongkan menjadi tiga yakni kelas Reguler, kelas Intensif dan kelas Informmation 

and Communication Technology (ICT). Peneliti melakukan observasi 20 Februari 

2019 kepada siswa di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Pihak sekolah 

memperbolehkan siswa membawa gawai atau handphone dan laptop sebagai 

penunjang belajar. Kegiatan mengakses internet juga dilakukan di dalam 

pembelajaran. Fakta yang peneliti temukan di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto 

masih ada siswa yang belum memaksimalkan internet dan buku teks sebagai sumber 

belajar. Di saat pembelajaran masih ada siswa yang membuka sosial media atau 

membuka chatting walaupun guru sudah mengawasi. Selain itu kendala yang dialami 

siswa saat menghubungkan internet juga tidak bisa dikarenakan koneksi jaringan wifi 

yang kadang tidak terhubung serta tidak ada paket data internet karena memakai 

gawai atau handphone. Saat observasi masih ada siswa yang mengerjakan tugas juga 

di sekolah sehingga dalam memanfaatkan buku teks masih minim. Buku teks yang 

digunakan sebagai sumber belajar merupakan implementasi kurikulum 2013 salah 

satunya berupa penyusunan buku teks pelajaran yang disiapkan langsung dari 

Kemendikbud. Selain buku pokok, ada pula buku pendamping yaitu Lembar Kerja 

Siswa.  
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Dengan fenomena tersebut peneliti melakukan wawancara kembali kepada 

guru bahasa Indonesia kelas VIII yaitu Arie Wigati, S.Pd. dan Timbang Viga 

Khoirunnisa, S.Pd. mengenai nilai belajar siswa. Ternyata masih ada siswa yang nilai 

bahasa Indonesia di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Nilai KKM mata 

pelajaran bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto yaitu 70. Peneliti 

menduga siswa masih kurang dalam memaksimalkan sumber belajar baik internet 

maupun buku teks. Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan supaya didapatkan 

informasi tentang pengaruh pemanfaatan internet dan buku teks sebagai sumber 

belajar terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas VIII tahun pelajaran 

2018-2019 di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah penelitian 

yaitu : 

1. Bagaimana pemanfaatan internet sebagai sumber belajar siswa kelas VIII di 

SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-2019? 

2. Bagaimana pemanfaatan buku teks sebagai sumber belajar siswa kelas VIII di 

SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-2019? 

3. Bagaimana hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-2019? 

4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil 

belajar bahasa Indonesia siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto 

tahun pelajaran 2018-2019? 
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5. Bagaimana pengaruh buku teks sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar 

bahasa Indonesia siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun 

pelajaran 2018-2019? 

6. Bagaimana pengaruh pemanfaatan internet dan buku teks sebagai sumber belajar 

terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-2019? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka dalam 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar siswa kelas VIII 

di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-2019. 

2. Mendeskripsikan pemanfaatan buku teks sebagai sumber belajar siswa kelas 

VIII di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-2019. 

3. Mendeskripsikan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-2019. 

4. Mendeskripsikan pengaruh pemanfaatan internet sebagai sumber belajar 

terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-2019. 

5. Mendeskripsikan pengaruh buku teks sebagai sumber belajar terhadap hasil 

belajar bahasa Indonesia siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto 

tahun pelajaran 2018-2019. 

6. Mendeskripsikan pengaruh pemanfaatan internet dan buku teks sebagai sumber 

belajar terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-2019. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Sebagai bahan informasi di dalam dunia pendidikan mengenai pengaruh 

pemanfaatan internet dan buku teks sebagai sumber belajar terhadap hasil 

belajar bahasa Indonesia. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan rujukan bagi 

penelitian selanjutnya.  

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti : untuk menambah wawasan bagaimana meneliti pengaruh 

pemanfaatan internet dan buku teks sebagai sumber belajar terhadap hasil 

belajar bahasa Indonesia. 

b. Bagi siswa : dapat mengembangkan serta memanfaatkan sumber belajar secara 

positif sehingga hasil belajar bahasa Indonesia lebih meningkat. 

c. Bagi guru: menjadikan evaluasi bagi guru mengenai pemanfaatan internet dan 

buku teks sebagai sumber belajar yang lebih efektif di dalam pembelajaran.  

d. Bagi sekolah : menjadi bahan masukan bagi SMP Muhammadiyah 1 

Purwokerto dalam mengarahkan pemanfaatan internet dan buku teks sebagai 

sumber belajar secara optimal. 
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