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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Relevan 

Penelitian mengenai pemanfaatan internet dan buku teks sebagai sumber 

belajar terhadap hasil belajar sudah pernah dilakukan oleh sebelumnya diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggoro Dwi Listyanto dan Sudji Munadi. 

Penelitian tersebut termuat dalam Jurnal Pendidikan Vokasi, Volume 3, Nomor 3 

pada Tahun 2013 mengenai pengaruh pemanfaatan internet, lingkungan dan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar siswa SMK. Penelitian Anggoro dan Sudji 

dilaksanakan di SMK Negeri se-Kabupaten Gunung Kidul pada siswa kelas X 

(sepuluh). Metode yang digunakan yakni deskriptif dan analisis regresi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Terdapat pengaruh antara pemanfaatan internet 

terhadap prestasi belajar siswa sebesar 36,6%; 2) Terdapat pengaruh antara 

lingkungan terhadap prestasi belajar siswa sebesar 32,6%; 3) terdapat pengaruh 

antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa sebesar 23,8%; 4) terdapat 

pengaruh secara bersama-sama (simultan) sebesar 36,8%.  

 Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang variabel pengaruh. 

Di dalam variabel bebas (dependent) yang sama dengan penelitian ini mengenai 

pemanfaatan internet. Selain itu dalam metode penelitian menggunakan ex post facto. 

Pada penelitian ini juga menggunakan instumen yang berupa angket sebagai alat 

pengumpulan data. Uji yang digunakan yakni memakai uji deskriptif dan analisis 

regresi. 
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 Perbedaannya yaitu tempat penelitian di SMK se-provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta sedangkan peneliti di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Variabel 

yang digunakan oleh Anggoro Dwi Listyanto dan Sudji Munadi pemanfaatan 

internet, lingkungan, dan motivasi terhadap prestasi belajar siswa kompetensi 

keahlian teknik audio video, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel 

pemanfaatan internet dan buku teks sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar 

bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data yang telah dilakukan oleh Anggoro Dwi 

Listyanto dan Sudji Munadi untuk variabel pemanfaatan internet (X1), lingkungan 

(X2) dan motivasi (X3) menggunakan kuesioner dan sedangkan variabel Y 

menggunakan tes, sedangkan teknik pengumpulan yang akan peneliti lakukan adalah 

angket pemanfaatan internet (X1) dan buku teks sebagai sumber belajar (X2) dan 

dokumentasi hasil belajar bahasa Indonesia. 

2. Penelitian dilakukan oleh Aan Anisah dan Ezi Nur Azizah. Penelitian tersebut 

termuat dalam Jurnal Logika volume 18 nomor 3 Desember 2016 mengenai 

pengaruh penggunaan buku teks pelajaran dan internet sebagai sumber belajar 

terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS (eksperimen kuasi pada kelas VII 

di SMP Negeri 1 Palimanan Kabupaten Cirebon). Hasil penelitian yang dilakukan 

Aan Anisah dan Ezi Nur Azizah adalah 1) Siswa memanfaatkan sumber belajar yaitu 

buku teks pelajaran dalam menemukan jawaban dari pertanyaan guru, sedangkan 

sumber belajar internet siswa gunakan untuk mencari informasi dan jawaban lainya 

selain yang tertera di dalam buku teks pelajaran; 2) Adanya perbedaan hasil belajar 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil tes akhir setelah kegiatan belajar, 

diperoleh rata-rata pada kelas eksperimen sebesar 82,71 dan untuk kelas kontrol 
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sebesar 74,91; 3) Terdapat pengaruh signifikan sumber belajar yaitu buku teks 

pelajaran dan internet terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VII 

di SMP Negeri 1 Palimanan Kabupaten Cirebon.  

 Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti buku teks pelajaran dan 

internet, akan tetapi peneliti menggunakan pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar bahasa Indonesia sebagai (X1) dan pemanfaatan buku teks sebagai sumber 

belajar bahasa Indonesia sebagai (X2), sedangkan penelitian Aan Anisah dan Ezi Nur 

Azizah variabel pengaruh penggunaan buku teks pelajaran dan internet digabung 

menjadi satu variabel yaitu (X1). Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Aan 

Anisah dan Ezi Nur Azizah adalah hasil belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 1 

Palimanan Kabupaten Cirebon, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah hasil belajar siswa kelas VIII  SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

Pengambilan sampel yang telah dilakukan oleh Aan Anisah dan Ezi Nur Azizah 

menggunakan teknik sampling purposive (sampel bertujuan), sedangkan 

pengambilan sampel yang akan peneliti lakukan dengan teknik propotional random 

sampling. Metode penelitian yang telah dilakukan oleh Aan Anisah dan Ezi Nur 

Azizah menggunakan eksperimen kuasi, sedangkan metode penelitian yang akan 

peneliti lakukan dengan ex post facto. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gustini Rahmawati. Termuat di dalam jurnal 

Edulib volume 5 nomor 1 tahun 2015 mengenai buku teks pelajaran sebagai sumber 

belajar siswa di perpustakaan sekolah di SMA N 3 Bandung. Tujuan penelitian 

Gustini Rahmawati mengenai penliaian siswa tentang kualitas buku teks pelajaran di 

Perpustakaan. Penelitian tersebut secara khusus mendeskripsikan penilaian pada 
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aspek materi, penyajian materi, dan kebahasaan buku teks pelajaran. Hasil penelitian 

bahwa: 1) penilaian siswa pada kualitas buku teks pelajaran berada pada kategori 

baik; 2) penilaian siswa pada aspek materi buku teks pelajaran pada kategori baik; 3) 

penilaian siswa pada aspek penyajian materi buku teks pelajaran berada pada 

kategori baik; 4) penilaian siswa pada aspek kebahasaan buku teks pelajaran berada 

pada kategori cukup baik.  

 Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang variabel buku teks 

pelajaran sebagai sumber belajar siswa. Perbedaannya yaitu Gustini Rahmawati 

meneliti penilaian siswa tentang kualitas buku teks pelajaran di perpustakaan SMA N 

3 Bandung, sedangkan dalam penelitian ini meneliti pengaruh dari pemanfaatan buku 

teks dan internet terhadap hasil belajar bahasa Indonesia. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh siswa SMA N 3 Bandung, sedangkan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah siswa kelas VIII  SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

4. Penelitian oleh Dian Rara Sita FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

2018 mengenai pengaruh motivasi belajar bahasa Indonesia terhadap hasil belajar 

bahasa Indonesia siswa kelas VIII SMP PGRI Wangon Kabupaten Banyumas 

semester genap tahun pelajaran 2017-2018. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 

menunjukkan bahwa rata-rata hasil motivasi belajar bahasa Indonesia siswa SMP 

PGRI Wangon sebesar 63,2 tergolong rendah. Hasil penelitian terdapat pengaruh 

antara motivasi belajar bahasa Indonesia terhadap hasil belajar bahasa Indonesia 

sebesar 10,2 %. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan variabel terikat hasil 

belajar bahasa Indonesia. Adapun perbedaannya penelitian yang telah dilakukan oleh 

Dian Rara Sita meneliti tentang motivasi belajar sedangkan penelitian ini sumber 

belajar internet dan buku teks. 
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B. Kajian Teori 

1. Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan sesorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2015: 2). 

Sejalan dengan itu belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu 

dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan, pengalaman yang menyangkut 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu 

(Aunurrahman, 2010:35). Jadi dapat disimpulkan di dalam belajar yang belum tahu 

menjadi tahu. Siswa memanfaatan sumber belajar berkaitan segala sesuatu yang ada 

di sekitar lingkungan kegiatan belajar. Tujuan tersebut dapat digunakan untuk 

membantu hasil belajar.  

Menurut Sukmadinata (2009 :102) hasil belajar atau achievement adalah 

realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang 

dimiliki seseorang. Suprijono (2013:5) menjelaskan hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Menurut Dimyati & Mudjiono (2009:3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar merupakan pencapaian 

tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar (Purwanto, 

2016: 46). Benyamin Bloom (dalam Sudjana, 2010: 22) secara garis besar klasifikasi 

hasil belajar menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif (intelektual), ranah afektif 

(sikap), dan ranah psikomotor (keterampilan). Pada dasarnya hasil belajar gambaran 
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dari usaha belajar siswa itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan hasil belajar yakni 

capaian setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran.   

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya. Menurut Slameto 

(2015: 54) membagi menjadi dua faktor yaitu intern dan ekstern. Faktor intern adalah 

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor ekstern adalah faktor 

yang ada di luar individu. Berikut penjelasan dari faktor tersebut yaitu : 

1) Faktor faktor intern 

a. Faktor Jasmaniah : faktor kesehatan, cacat tubuh. 

b. Faktor Psikologis : inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, 

kesiapan. 

c. Faktor Kelelahan : kelelahan dibagi menjadi dua jasmani dan rohani (psikis). 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul 

kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan rohani (psikis) dapat 

dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan. 

2) Faktor faktor ekstern 

a. Faktor Keluarga : siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa cara orang tua mendidik, relasi antaranggota keluarga, suasana rumah, 

keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan.  

b. Faktor Sekolah : faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 
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siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, 

keadaaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

c. Faktor Masyarakat : masyarakat merupakan faktor ekstern juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam 

masyarakat. Di dalam faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 

c. Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

Hasil belajar bahasa Indonesia dalam penelitian ini mengambil Penilaian 

Tengah Semester (PTS) dari guru. Di dalam soal Penilaian Tengah Semester (PTS) 

mencakup dua materi. Materi tersebut meliputi teks ulasan dan drama. Hasil belajar 

bahasa Indonesia dalam Penilaian Tengah Semester (PTS) meliputi kompetensi 

dasar. Berikut penjelasan kompetensi dasar teks ulasan yaitu : 

1. KD 3.11 Mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya 

(film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah) yang dibaca atau diperdengarkan. 

2. KD 4.11 Menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya (film, 

cerpen, puisi, novel, karya seni daerah) yang dibaca atau didengar. 

3. KD 3.12 Menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan (film, cerpen, puisi, 

novel, karya seni daerah) yang diperdengarkan dan dibaca. 

4. KD 4.12 Menyajikan tanggapan tentang kualitas karya (film, cerpen, puisi, 

novel, karya seni daerah, dll.) dalam bentuk teks ulasan  secara lisan dan 

tulisdengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. 
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Sedangkan kompetensi dasar dalam teks drama yaitu : 

1. KD 3.15 Mengidentifikasi unsur-unsur drama (tradisional dan modern) yang 

disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. 

2. KD 4.15 Menginterprestasi drama (tradisional dan modern) yang dibaca dan 

ditonton/ didengar. 

3. KD 3.16 Menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama 

yang berbentuk naskah atau pentas. 

4. KD 4.16 Menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar bahasa Indonesia meliputi aspek 

membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Setiap siswa mempunyai faktor 

hal belajar yang mendukung bergantung masing-masing individu. Dari sekian 

banyak faktor, bahwa faktor hasil belajar difokuskan terhadap faktor ekstern yakni 

alat pelajaran yang meliputi buku dan internet. Hasil belajar diwujudkan dalam 

bentuk angka yang dicapai oleh siswa. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

siswa mempunyai tujuan yaitu mendapatkan hasil belajar dengan nilai yang baik. 

Penelitian ini dalam mengukur hasil belajar menggunakan Penilaian Tengah 

Semester (PTS) genap mata pelajaran bahasa Indonesia. Adapun hasil belajar dari 

nilai Penilaian Tengah Semester (PTS) dari aspek kognitif dan psikomotor. 

 

2. Sumber Belajar 

Pendidikan menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntutan atau pimpinan yang 

di dalamnya  mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan 

sebagainya (Hasbullah, 2015:5). Sejalan dengan itu pada hakikatnya pendidikan 
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adalah proses pematangan kualitas hidup (Mulyasana: 2012:2). Di sekolah siswa 

mendapatkan pendidikan melalui pembelajaran. Siswa seharusnya sudah 

memanfaatkan semaksimal mungkin sumber belajar. Dengan begitu dapat 

menciptakan pengalaman yang didapatkan dalam belajar. Sumber belajar yang 

melimpah dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga memberikan pengetahuan 

yang luas bagi siswa. 

 

a. Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar pada dasarnya adalah segala sesuatu (bisa berupa benda, data, 

fakta, ide, orang, dan lain sebagainya) yang bisa menimbulkan proses belajar 

(Prastowo, 2012 : 21). Sejalan dengan itu sumber belajar adalah bahan-bahan yang 

dapat dimanfaatkan dan diperlukan untuk membantu pengajar maupun peserta didik 

dalam proses pembelajaran (Munir, 2010: 131). Sitepu (2017: 18) mengungkapkan 

sumber belajar merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar yang 

memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, 

emosi, dan perasaan. Jadi dapat disimpulkan sumber belajar penting sebagai bahan 

siswa di dalam belajar. Dengan memanfaatkan sumber belajar siswa akan menambah 

wawasan. 

Menurut Sanjaya (2015: 12-13) sumber belajar di dalamnya meliputi 

lingkungan fisik seperti tempat belajar, bahan dan alat yang dapat digunakan, 

personal seperti guru, petugas perpustakaan dan ahli media, dan siapa saja yang 

berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung untuk keberhasilan dalam 

pengalaman belajar. Dengan demikian sebenarnya sumber belajar sangatlah banyak. 

Bergantung siswa dalam memanfaatkannya untuk belajar mereka. Siswa dalam 
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mendapatkan sumber belajar sangatlah mudah dan dapat dilakukan kapanpun. Tidak 

keseluruhan belajar itu mendapat materi dari guru saja, tetapi bisa mendapatkanya di 

mana saja. 

 

b. Bentuk Sumber Belajar 

Prastowo (2012: 34-35) menjelaskan ada lima sumber belajar menurut 

bentuk/isinya. Sumber belajar yang pertama adalah tempat atau lingkungan alam 

sekitar. Sumber belajar yang kedua adalah benda. Sumber belajar yang ketiga adalah 

orang. Sumber belajar yang keempat adalah buku. Sumber belajar yang kelima 

adalah peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Berikut penjelasan dari bentuk 

sumber belajar yakni : 

a. Tempat atau lingkungan alam sekitar di sini adalah di mana saja seseorang bisa 

melakukan proses belajar atau perubahan tingkah laku, maka tempat tersebut 

dapat dikelompokkan sebagai tempat belajar. Contohnya: perpustakaan, pasar, 

dan sebaginya. 

b. Benda adalah segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah 

laku bagi peserta didik, maka benda itu dapat dikategorikan sebagai sumber 

belajar. Contohnya : situs, candi, benda peninggalan lainnya. 

c. Orang adalah siapa saja yang memiliki keahlian dan kemampuan tertentu di 

mana peserta didik dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan dapat 

dikategorikan sebagai sumber belajar. Contohnya : guru, ahli, dan sebaginya. 

d. Buku adalah segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta 

didik dapat dikelompokkan sebagai sumber belajar. Contohnya : buku 

pelajaran, kamus, dan sebagainya. 
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e. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. contohnya : peristiwa kerusuhan, 

peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya yang dapat menjadikan peristiwa atau 

fakta itu sebagai sumber belajar. 

Sedangkan menurut Munir (2010: 132-134) membagi jenis dan klasifikasi 

sumber belajar menjadi sembilan. Sumber belajar yang pertama yaitu buku 

kurikulum. Sumber belajar yang kedua yaitu buku teks. Sumber belajar yang ketiga 

yaitu media elektronik hasil rekayasa teknologi. Sumber belajar yang keempat yaitu 

internet. Sumber belajar yang kelima yaitu penerbitan berkala. Sumber belajar yang 

keenam yaitu laporan hasil penelitian. Sumber belajar yang ketujuh yaitu jurnal. 

Sumber belajar yang kedelapan yaitu narasumber. Sumber belajar yang kesembilan 

yaitu lingkungan. Penjelasan dari jenis dan klasifikasi sumber belajar yaitu : 

a. Buku kurikulum, sangat penting sebagai pedoman untuk menentukan standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran. Pengajar harus 

menjabarkan materi pokok menjadi bahan ajar yang terperinci.  

b. Buku teks, digunakan sebagai sumber bahan belajar yang bervariasi agar 

mendapatkan materi pembelajaran yang luas  

c. Sumber belajar media elektronik hasil rekayasa teknologi. Media elektronik 

adalah komputer, televisi, VCD/DVD, radio, kaset. Media elektronik ini yang 

dimanfaatkan adalah program-programnya yang berkaitan dengan bahan 

belajar suatu mata pelajaran. 

d. Internet, dengan jaringan kerjanya (network) merupakan sumber untuk 

mendapatkan segala macam bahan ajar. Bahan ajar tersebut dapat dicetak atau 

disalin.  
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e. Penerbitan berkala, seperti surat kabar harian atau majalah yang terbit 

mingguan atau bulanan yang berisikan informasi yang berkenaan dengan bahan 

ajar.   

f. Laporan hasil penelitian, biasanya diterbitkan oleh lembaga penelitian, 

perguruan tinggi atau para peneliti. Laporan hasil penelitian ini bisa dijadikan 

bahan belajar yang aktual dan mutakhir.   

g. Jurnal, yakni penerbitan hasil penelitan dan pemikiran ilmiah. Hasil penelitian 

ini kebenarannya telah dikaji dan diuji sehingga sangat bermanfaat sebagai 

bahan sumber belajar. 

h. Narasumber (human resources), adalah orang-orang yang mempunyai keahlian 

pada suatu bidang.   

i. Lingkungan, dapat seperti lingkungan alam, ekonomi, sosial seni, budaya, 

teknologi, atau industri. Lingkungan dapat menjadi sumber belajar pada mata 

pelajaran terkait dengan penjelasan topik tertentu yang memerlukan 

pemanfaatan lingkungan. Misalnya, mempelajari materi pembelajaran tentang 

pertanian, maka peserta didik dibawa ke lingkungan sekitar persawahan. 

 

c. Fungsi Sumber Belajar 

Abdulhak dan Darmawan (2017: 154-155) menjelaskan fungsi sumber belajar 

menjadi enam. Fungsi yang pertama dapat meningkatkan produktivitas 

pembelajaran. Fungsi yang kedua dapat memberikan kemungkinan pembelajaran 

yang sifatnya individual. Fungsi yang ketiga dapat memberikan dasar yang lebih 

ilmiah terhadap pembelajaran. Fungsi yang keempat dapat lebih memantapkan 

pembelajaran. Fungsi yang kelima dapat memungkinkan belajar secara seketika. 
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Fungsi yang keenam dapat memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. 

Berikut penjelasan dari fungsi sumber belajar yang meliputi: 

a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. 

1) Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu 

secara lebih baik. 

2) Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih 

banyak membina dan mengembangkan gairah belajar siswa. 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual. 

1) Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional 

2) Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 

1) Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. 

2) Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

d. Lebih memantapkan pembelajaran. 

1) Meningkatkan kemampuan sumber belajar. 

2) Penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. 

e. Memungkinkan belajar secara seketika. 

1) Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak 

dengan relitas yang sifatnya konkret. 

2) Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 

f. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. 
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Berdasarkan uraian di atas banyak sekali sumber belajar yang dapat 

dimanfaatkan. Jadi dapat disimpulkan pemanfaatan sumber belajar akan menunjang 

terhadap pelaksanaan pembelajaran. Di dalam pembelajaran, guru menetapkan 

sumber belajar yang dimanfaatkan oleh siswa. Sumber belajar memiliki manfaat 

yang baik bagi pemakainya, tak terkecuali siswa. Sumber belajar memudahkan 

tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai. Dengan demikian pemilihan sumber 

belajar yang tepat akan mempengaruhi pembelajaran menjadi efektif. Berdasarkan 

sumber belajar menurut para ahli di atas, peneliti memfokuskan penelitian pada dua 

sumber belajar yaitu internet dan buku teks pelajaran. 

 

3. Internet 

a. Pengertian Internet 

Internet singkatan dari interconection and networking, adalah jaringan 

informasi global (Rusman dkk., 2013 :277). Sejalan dengan hal itu masing-masing 

jaringan yang terhubung satu dengan lainnya berkomunikasi dengan menggunakan 

protokol-protokol tertentu (Sarwono, 2006 :1). Internet merupakan kumpulan luas 

dari jaringan komputer yang saling terhubung di seluruh dunia, mulai dari komputer 

kecil (Personal Computer/PC) di rumah-rumah sampai komputer besar di 

perusahaan-perusahaan (Darmawan, 2013:97). Menurut Sanjaya (2012 :216) internet 

merupakan sistem yang menghubungkan jaringan komputer menjadi satu kesatuan. 

Jadi dapat disimpulkan internet menjadi penghubung guna mencari suatu 

kepentingan bergantung masing-masing individu. 
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b. Manfaat Internet 

Menurut Zainiyati (2017:156) manfaat internet untuk kepentingan 

pembelajaran ada empat. Manfaat yang pertama yaitu pengembangan profesional. 

Manfaat yang kedua yaitu sumber belajar/pusat informasi. Manfaat yang ketiga 

belajar secara cepat. Manfaat yang keempat yaitu menambah wawasan, pergaulan, 

pengetahuan, dan pengembangan karier. Berikut penjelasan dari manfaat internet 

yakni : 

a. Pengembangan profesional 

1) Meningkatkan pengetahuan 

2) Berbagai sumber informasi di antara rekan sejawat/sedepartemen 

3) Berkomunikasi ke seluruh belahan dunia 

4) Kesempatan untuk menerbitkan/mengumumkan secara langsung 

5) Mengatur komunikasi secara teratur 

6) Berpartisipasi dalam forum dengan rekan sejawat, baik lokal maupun 

internasional 

b. Sumber belajar/pusat informasi 

1) Informasi media dan metodologi pembelajaran 

2) Bahan baku dan bahan ajar untuk segala bidang pelajaran 

3) Akses informasi IPTEK 

4) Bahan pustaka/referensi 

c. Belajar secara cepat 

1) Meningkatkan pengetahuan 

2) Belajar berpembelajaran aktif 
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3) Mengembangkan kemampuan di bidang penelitian 

d. Menambah wawasan, pergaulan, pengetahuan, dan pengembangan karier 

1) Meningkatkan komunikasi dengan seluruh masyarakat lain 

2) Meningkatkan kepekaan antara permasalahan yang ada di seluruh dunia 

3) Informasi beasiswa, lowongan pekerjaan, pelatihan. 

4) Hiburan, dan sebagainya. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui banyak sekali manfaat dari internet di 

dalam pembelajaran. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat yang diperoleh jika 

siswa dengan memanfaatkan internet sebagai sumber belajar secara optimal. Akan 

tetapi, efek positif atau negatif dari internet tentunya harus diwaspadai oleh siswa. 

Belakangan ini marak beredar hoax atau berita bohong. Umumnya siswa dalam 

memanfaatkan internet di dalam pembelajaran asal mengutip tanpa mempedulikan 

sumber yang gunakan. Sudah sewajarnya siswa dalam memanfaatkan internet 

melihat sumber yang dipakai. Sumber yang digunakan di dalam pembelajaran 

pastinya yang sudah terpercaya agar lebih akurat dalam mencari informasi. 

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Internet 

Rusman dkk., (2013 :278) menyatakan pemanfaatan internet memiliki enam 

kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu dimungkinkan terjadi distribusi pendidikan 

ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena 

tidak memerlukan ruang kelas. Kelebihan yang kedua yaitu proses pembelajaran 

tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Kelebihan yang ketiga 

pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan 
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kebutuhan masing-masing. Kelebihan yang keempat lama waktu belajar juga 

tergantung pada kemampuan masing-masing siswa. Kelebihan yang kelima adanya 

keakuratan dan kekinian materi pelajaran. Kelebihan yang keenam yaitu 

pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif, sehingga menarik siswa, dan 

memungkinkan pihak berkepentingan (orang tua siswa maupun guru) dapat turut 

serta menyukseskan proses pembelajaran, dengan cara mengecek tugas-tugas yang 

dikerjakan siswa secara online. 

Menurut Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2014:61) ada faktor utama 

dalam distance learning dianggap masalah adalah tidak adanya interaksi antara 

dosen/guru dan mahasiswa/siswa. Kekurangan interaksi tersebut dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran dalam memanfaatkan internet. Jadi dapat 

disimpulkan penggunaan internet dalam pembelajaran sangat penting. Internet 

menjadi alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar siswa lebih aktif dan menjadi 

mandiri. akan tetapi dalam penggunaan internet siswa tetap berada di dalam 

pengawasan baik dari orang tua maupun guru. Internet dapat diakses menggunakan 

perangkat elektronik seperti handphone atau gawai, komputer, dan laptop. Zaman 

sekarang siswa sudah memiliki dan difasilitasi orang tua dengan gadget. Di dalam 

gadget sudah dilengkapi dengan layanan internet dengan mengisi paket kartu 

berbayar atau dengan menghubungkan ke wifi. Hal ini memudahkan siswa untuk 

mencari materi dengan praktis.  

 

d. Fasilitas Internet 

Fasilitas yang ada di internet cukup banyak dimanfaatkan orang. Baik di 

kalangan pendidikan, bisnis dan sebagainya. Menurut Zainiyati (2018:152) fasilitas 
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tersebut seperti Telnet, Gopher, WAIS, e-mail, Maliling List (milis), Newsgroup, file 

Transfer Protocol (FTP), Internet Relay Chat, World Wide Web (WWW). Sedangkan 

menurut Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2014:173) macam-macam layanan 

internet yaitu : 

a. WWW (World Wide Web) : Sistem yang memungkinkan pengaksesan 

informasi dalam Internet melalui pendekatan hypertext. 

b. E-mail : Digunakan untuk pertukaran surat elektronik. 

c. Newsgroup : Forum diskusi 

d. Mailing List : Kelompok diskusi dengan menggunakan surat eletronik 

e. IRC (Internet Relay Chat) : Fasilitas yang memungkinkan pemakai melakukan 

dialog dalam bentuk bahasa tertulis secara interaktif 

f. Telnet : Fasilitas yang memungkinkan pemakai melakukan koneksi (login) ke 

suatu sistem komputer. 

g. FTP (File Transfer Protocol) : Sarana untuk melakukan transfer berkas dari 

komputer lokal ke komputer lain atau sebaliknya. 

h. Gopher : Perangkat yang memungkinkan pemakai untuk menemukan informasi 

yang terdapat pada server gopher melalui menu yang bersifat hierarkis. 

i. Archie : Perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian berkas 

pada situs FTP. 

j. Veronica (Very Easy rodent-Oriented Netwide index to Computer Archieves) : 

Merupakan kemampuan tambahan yang dipakai untuk melakukan pencarian 

pada situs-situs ghoper. 

k. WAIS ( Wide Area Information Servers ) : Perangkat yang digunakan untuk 

melakukan pencarian data pada internet yang dilaksanakan dengan 

menyebutkan nama basis data dan kata kunci yang dicari. 

Pengaruh Pemanfaatan Internet..., Imelda Novera Astagini, FKIP UMP, 2019



25 

 

 

 

Dengan adanya fasilitas internet memudahkan dalam mengakses berbagai hal. 

Di dalam dunia pendidikan salah satunya sudah banyak dimanfaatkan. Kemudahan 

yang disajikan oleh teknologi internet berupa kecepatan dalam memperoleh berbagai 

informasi. Fasilitas yang ada di internet membantu siswa dalam mencari yang 

berhubungan dengan pembelajaran. Internet juga dapat memberikan informasi guna 

mendukung referensi di dalam pembelajaran. Siswa dapat memilih secara bebas 

macam layanan yang ada di internet bergantung dengan kebutuhannya masing-

masing. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menghasilkan jenis dan 

tampilan media yang dapat juga dipergunakan untuk keperluan pembelajaran, 

membuat guru dan buku pelajaran atau media cetak, serta alam bukan lagi 

merupakan sumber belajar yang mendominasi (Sitepu, 2017: 28). 

 

e. Fungsi Internet 

Kenji Kitao 1998 (dalam Munir, 2008: 196) menjelaskan enam fungsi internet. 

Fungsi internet yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Fungsi internet yang 

kedua yaitu sebagai akses informasi. Fungsi internet yang ketiga yaitu sebagai 

pendidikan dan pembelajaran. Fungsi internet yang keempat yaitu sebagai tambahan. 

Fungsi internet yang kelima sebagai pelengkap. Fungsi internet yang keenam yaitu 

sebagai pengganti. Berikut penjelasan fungsi internet yang meliputi : 

1) Fungsi alat komunikasi, internet dapat kita gunakan sebagai sarana komunikasi 

ke mana saja secara cepat. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa e-mail, 

atau berdiskusi melalui chatting maupun mailing list.  
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2) Fungsi akses informasi, melalui internet kita dapat mengakses berbagai 

informasi yang disajikan oleh berbagai surat kabar atau majalah tanpa harus 

berlangganan. Informasi sederhana sampai hal-hal yang berkaitan dengan 

perekonomian, sosial, politik dapat diakses melalui internet.   

3) Fungsi pendidikan dan pembelajaran, perkembangan teknologi internet yang 

sangat pesat dimanfaatkan oleh para ahli untuk mengembangkan perangkat 

lunak yang dapat menunjang upaya peningkatan mutu 

pendidikan/pembelajaran. Langkah selanjutnya yaitu mensosialisasikan 

ketersediaan program tersebut baik terhadap peserta didik maupun masyarakat 

luas. Para guru juga perlu diberikan pelatihan agar mereka mampu mengelola 

dengan baik penyelenggaraan kegiatan pembelajaran melalui internet.  

4) Fungsi tambahan, artinya yaitu apabila peserta didik mempunyai kebebasan 

memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau 

tidak. Dalam hal ini tidak ada keharusan/kewajiban bagi peserta didik untuk 

mengakses materi pembelajaran elektronik, namun bagi peserta didik yang 

memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan dan wawasan.  

5) Fungsi pelengkap, artinya apabila materi pembelajaran elektronik 

diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta 

didik di dalam kelas.  

6) Fungsi pengganti, dapat dimanfaatakan siswa apabila mereka tidak berangkat 

sekolah. Siswa dapat mengakses internet untuk mencari materi sebagai 

pengganti materi yang disampaikan oleh guru. 
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Berbagai fungsi internet di atas dapat dimanfaatkan siswa dalam menunjang 

kegiatan pembelajaran. Keberagaman fungsi internet dapat memberikan hal positif 

dalam pemanfaatannya. Internet dapat digunakan sebagai alat komunikasi, akses 

mencari informasi, pendidikan dan pembelajaran, tambahan, pelengkap, serta 

pengganti apabila tidak terdapat dalam sumber belajar yang lainnya. Siswa memiliki 

kebiasaan dalam memanfaatkan internet masing-masing. Internet juga dapat 

memberikan informasi secara up to date guna mencari materi oleh siswa. 

  

4. Buku Teks Pelajaran 

a. Pengertian Buku Teks Pelajaran 

Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib yang dipakai di sekolah yang 

memuat materi pembelajaran dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, budi 

pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesahatan yang disusun 

berdasarkan standar nasional pendidikan (Sitepu, 2012: 8). Nasution (2010: 102) 

menyatakan bahwa buku teks pelajaran adalah bahan pengajaran yang paling banyak 

digunakan di antara semua bahan pengajar lainnya. Menurut Yaumi (2018:110) buku 

teks adalah suatu buku petunjuk untuk pembelajaran yang mencakup berbagai topik 

dari bidang-bidang tertentu yang biasa dihubungkan dengan kurikulum. Di dalam 

Kurikulum 2013, buku teks pelajaran sudah diterbitkan oleh pemerintah dalam 

Permendikbud. Oleh karena itu, baik guru dan siswa dapat menggunakannya dalam 

pembelajaran. 
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Hal ini telah diatur dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2016 tentang buku 

yang digunakan oleh satuan pendidikan pasal 1 dan 2 bahwa : 

Buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai 

kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Buku 

non teks pelajaran adalah buku pengayaan untuk mendukung proses 

pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang 

tersedia di perpustakaan sekolah. 

 

 

b. Kategorisasi Buku di Sekolah 

Sitepu (2012: 17-18) membagi empat kategorisasi buku yang dipakai di 

sekolah. Kategorisasi pertama buku yang dipakai di sekolah yaitu buku teks 

pelajaran. Kategorisasi kedua buku yang dipakai di sekolah yaitu buku panduan 

pendidik. Kategorisasi ketiga buku yang dipakai di sekolah yaitu buku pengayaan. 

Kategorisasi keempat buku yang dipakai di sekolah yaitu buku referensi. Penjelasan 

kategorisasi buku yang digunakan di sekolah yaitu : 

a. Buku teks pelajaran, adalah buku acuan wajib yang digunakan yang memuat 

meteri pembelajaran. 

b. Buku panduan pendidik adalah buku yang memuat prinsip prosedur, deskripsi 

materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik. 

c. Buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya 

buku teks. 

d. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

secara dalam dan luas. 
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c. Fungsi Buku Teks Pelajaran 

Sitepu (2012: 21) menjelaskan empat fungsi buku teks pelajaran bagi siswa. 

Fungsi buku teks pelajaran yang pertama yaitu untuk mempersiapkan diri secara 

individu atau kelompok sebelum kegiatan belajar di kelas. Fungsi buku teks 

pelajaran yang kedua untuk berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas. Fungsi 

buku teks pelajaran yang ketiga untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. 

Fungsi buku teks pelajaran yang keempat untuk mempersiapkan diri untuk tes atau 

ujian formatif dan sumatif. 

 

d. Tujuan Buku Teks Pelajaran 

Menurut Prastowo (2012: 169-170) tujuan buku teks pelajaran terbagi menjadi 

tiga. Tujuan yang pertama yakni untuk memudahkan pendidik dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. Tujuan yang kedua yakni untuk memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengulangi pelajaran. Tujuan yang ketiga yakni untuk 

menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Dengan 

demikian dapat disimpulkan buku teks berguna bagi siswa memperlancar 

pembelajaran di sekolah. 

 

e. Keuntungan dan Keterbatasan Buku Teks Pelajaran 

Nasution (2010:103) mengungkapkan ada tujuh keuntungan buku pelajaran. 

Keuntungan yang pertama buku pelajaran membantu guru melaksanakan kurikulum 

karena di susun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Keuntungan yang kedua buku 
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pelajaran juga merupakan pegangan dalam menentukan metode pengajaran. 

Keuntungan yang ketiga buku pelajaran memberi kesempatan bagi siswa untuk 

mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. Keuntungan yang keempat 

buku pelajaran dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya dan bila direvisi dapat 

bertahan dalam waktu yang lama. Keuntungan yang kelima buku pelajaran yang 

unifrorm memberi kesamaan mengenai bahan dan standar pengajaran. Keuntungan 

yang keenam buku pelajaran memberikan kontinuitas pelajaran di kelas yang 

berurutan, sekalipun guru berganti. Keuntungan yang ketujuh buku pelajaran 

memberi pengetahuan dan metode mengajar yang lebih mantap bila guru 

menggunakannya dari tahun ke tahun. 

Sedangkan menurut Yaumi (2018:111-112) buku teks memiliki keunggulan 

dan keterbatasan. Kelebihan buku teks antara lain kesediaan, fleksibel, mudah 

digunakan, ekonomis. Sedangkan keterbatasan buku teks seperti keterbacaan, 

hafalan, kosakata, presentasi satu arah, berorientasi kurikulum, dan penilaian 

sepintas. Berikut dijelaskan keunggulan dan keteratasan yakni : 

a. Ketersediaan : mudah di dapatkan, baik melalui toko maupun dapat diunduh 

dari situs-situs tertentu seperti toko buku pelajaran. 

b. Fleksibel : penulisannya sangat mudah untuk diadaptasikan dengan kebutuhan 

dan tujuan tertentu, serta dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. 

c. Mudah digunakan : jika tersedia langsung dapat digunakan dalam ruang kelas 

baik untuk membaca dan mengerjakan tugas dengan buku tersebut. 

d. Ekonomis : buku cetak lebih murah dibandingkan dengan sumber belajar 

online yang setiap saat harus diakses. 
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Selain memiliki keunggulan, buku teks juga mempunyai keterbatasan yaitu : 

a. Keterbacaan : banyak peserta didik tidak terbiasa membaca sehingga 

mengalami hambatan untuk memahami isi buku tersebut. 

b. Hafalan : banyak guru, dosen, atau instruktur yang menerapkan sistem hafalan 

untuk menguasai konsep dan definisi. Selain itu tidak ada cara yang digunakan 

oleh penulis buku teks untuk menguasai konsep tanpa melalui hafalan. Bagitu 

pula kekurangan alat bantu untuk mempermudahkan peserta didik dalam 

menghafal konsep-konsep yang dimaksud. 

c. Kosakata : penggunaan kosakata kadang-kadang menyulitkan jika 

menggunakan bahasa Indonesia baku yang mungkin belum pernah diperoleh 

peserta didik. 

d. Presentasi satu arah : buku teks hanya menyediakan informasi satu arah, bukan 

interaktif. 

e. Berorientsi kurikulum : akibatnya terjadi ketidaksinkronan antara konten yang 

terdapat pada buku teks dengan perlakuan yang dialami dalam proses 

pembelajaran, bahkan cenderung asal kurikulum selesai tanpa memedulikan 

penguasaan tuntas oleh peserta didik. 

f. Penilaian sepintas : buku teks kadang kala tidak melalui proses seleksi secara 

hati-hati. Di sekolah penggunaan buku teks cenderung didominasi oleh 

intensitas pendekatan yang dilakukan oleh agen buku terhadap guru sekolah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan buku teks sebagai pegangan di dalam 

pembelajaran. Buku teks merupakan acuan utama siswa sebagai sumber belajar. Oleh 
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karena itu buku teks pelajaran dapat dimanfaatkan secara efektif oleh siswa. Selain 

buku teks perlu juga diperlengkap dengan sumber-sumber belajar lainnya seperti 

internet, perpustakaan, dan sebagainya. Sebab ilmu pengetahuan terus berkembang 

secara pesat sehingga perlu referensi yang terbaru.   

 

C.      Kerangka Pikir 

Pemanfaatan sumber belajar sangat mendukung dalam pemerolehan hasil 

belajar siswa. Berdasarkan penelitian relevan di zaman sekarang internet dan buku 

teks menjadi acuan. Sumber belajar utama di sekolah yaitu buku teks, apalagi di 

dalam kurikulum 2013 mewajibkan di dalam pembelajaran. Selain buku yang 

dimanfaatkan yaitu internet guna mendukung dalam pembelajaran. Siswa dituntut 

lebih aktif dalam memanfaatkan sumber belajar. Dengan demikian, materi pelajaran 

bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru dapat diserap siswa dengan baik. Hal ini 

dapat dirumuskan dengan bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2015:96). Karena sifatnya masih sementara, maka perlu 

dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul atau penelitian ilmiah 

(Riduwan, 2013: 9). Jadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

1. Ha : Ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-2019. 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-2019. 

2. Ha :  Ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan buku teks sebagai sumber 

belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-2019. 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan buku teks sebagai 

sumber belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia siswa 

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

3. Ha :  Ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan internet dan buku teks 

sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia 

siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-

2019. 
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H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan internet dan buku teks 

sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia 

siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto tahun pelajaran 2018-

2019. 
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