
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teknologi Informasi dan Komunikasi  

 

Internet atau interconnection networking merupakan sistem global dari seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan 

standar protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) 

(Eko, 2013:1). Quarterman dan Mitchell (dalam Herring, 1996: 26), membagi 

manfaat internet dalam empat kategori, yaitu:  

1). Internet sebagai media komunikasi: merupakan manfaat internet yang 

paling banyak digunakan dimana setiap pengguna internet dapat 

berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia,  

2). Media pertukaran data: dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan 

www (Word Wide Web – jaringan situs web) para pengguna internet dapat 

saling bertukar informasi dengan cepat dan murah,  

3). Media untuk mencari informasi atau data, perkembangan internet yang 

pesat, menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang paling 

penting dan akurat,  
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4). Manfaat komunitas: internet membentuk masyarakat baru yang 

beranggotakan para pengguna internet dari seluruh dunia. 

Menurut Horrigan (Novianti , 2011: 26) : 

” Intensitas penggunaan internet seseorang  terdapat dua hal mendasar yang 

perlu diamati, yakni frekuensi internet yang sering digunakan dan lama 

menggunakan tiap kali mengakses internet yang dilakukan oleh pengguna 

internet”. 

 

Herring  (dalam Novianti, 2011: 26), menggolongkan pengguna internet 

menjadi tiga kategori dengan berdasarkan intensitas internet yang digunakan :  

1) Heavy users : pengguna internet menghabiskan waktu lebih dari 40 jam 

kerja/ bulan.  Jenis pengguna internet ini adalah salah  satu ciri – ciri 

pengguna internet yang addicted. 

2) Medium users : pengguna internet yang menghabiskan waktu antara 10-40 

jam/bulan.  

3) Light users : pengguna internet yang menghabiskan waktu kurang dari 10 

jam/ bulan. 

 

Pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi cenderung menggunakan 

media yang dibutuhkan secara pribadi seperti pemenuhan kebutuhan dengan 

membuka situs situs yang diangapnya memiliki kontribusi dan kesenangan 

tersendiri dengan frekuensi penggunaan yang beragam. Contohnya situs 

jejaring sosial (Artikel, Facebook, Forum, Games online, Chatting atau 

Bloging). Jadi penguna internet menggunakan media tersebut sesuai dengan 

manfaat, kemudahan, kebutuhan, kesenangan hingga frekuensi penggunaan 

yang semakin bertambah. Jika dipadukan dengan keempat unsur tersebut 

dengan sebuah media mengacu perilaku menggunakan media secara terus 
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menerus. Kecenderungan frekuensi dan intensitas penggunaan internet itulah 

yang akan menjadi sebuah perilaku kecanduan karena media telah memberikan 

kebutuhan dan kesenangan tersendiri bagi penggunanya. Kebutuhan persepsi 

pengguna diterpa kepercayaan untuk menggunakan media tertentu. Faktor 

akhir penggunaan internet dapat mempengaruhi pengguna dan mengakibatkan 

kepuasan dan kesenangan serta menggunakan media yang intensitasnya 

berulang ulang dan berindikasi terhadap kecanduan (Ahmadhi, 2010: 12). 

 

Menurut Effendi (dalam Ahmadhi, 2010: 14) “ Perilaku yang tidak 

mendatangkan kesenangan tidak diulangi” yang artinya tidak menggunakan 

media massa bila media massa tidak memberikan pemuasan pada kebutuhan 

kita (Effendy, 2004: 207). Oleh karena itulah faktor manfaat dan pemenuhan 

diri dalam kemudahan menggunakan internet bisa menjadikan asumsi jika 

pengguna internet merasa nyaman bisa mengaktualisasikan dirinya serta 

memenuhi keinginannya dalam menggunakan media tersebut . 

 

Pengakses internet sangat beragam, salah satunya para pelajar. Internet bisa 

diakses dari warnet (warung internet), wifi, handphone, dan lainnya. Intensitas 

mengakses internet  diharapkan bukan hanya sebagai hiburan, bertukar 

informasi, dan komunikasi saja tetapi juga dimanfaatkan guru dalam membantu 

proses belajar mengajar di sekolah. 

 

Guru memberikan topik atau tugas tertentu pada siswa, kemudian siswa 

mencari hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut dengan mencari dan 

mengakses (mendownload) dari internet. Guru juga dapat memberikan tugas-

tugas ringan yang mengharuskan siswa mengakses dari internet. Kemudian 
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siswa-siswa mendiskusikan dan menyusun laporan dari hasil diskusi tersebut  

(Eko, 2013: 3-4). 

 

Menurut Zaenal (Pranatha, 2013: 26) : 

“Internet dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran seperti sebagai sumber 

informasi dalam penyusunan makalah, diskusi, penilaian portifolio, bahkan 

aktivitas tanya jawab dengan guru, dosen, atau expert lainnya”. 

 

Internet dapat dimanfaatkan untuk mengakses informasi atau data yang 

berkaitan dengan materi pelajaran biologi sehingga siswa akan selalu 

mengetahui perkembangan dari biologi dan dapat dijadikan sumber informasi 

dalam penyusun makalah atau tugas lain yang membutuhkan banyak sumber 

referensi.  

 

B. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan suatu proses terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya 

peningkatan dan pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang tidak tahu 

menjadi tahu. Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang 

disampaikan (Hamalik, 2008: 123) . 

 

Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil jika hasil belajar yang diperoleh 

siswa dapat meningkatkan atau mengalami perubahan. Diungkapkan oleh 

Abdurrahman (1999: 37) bahwa: “Hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar”. 
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Berbeda dengan yang dikemukakan Sukmadinata (dalam Winarno, 2012: 7) 

dalam tulisannya yang berjudul Landasan Psikologi Proses Pendidikan 

menyatakan bahwa: “Hasil belajar merupakan realisasi pemekaran dari 

kecakapan atau kapasitas yang dimiliki seseorang”.  

 

Penguasaan hasil belajar seseorang menurut Sukmadinata (dalam Winarno, 

2012: 13) dapat dilihat dari perilakunya. Baik perilaku dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan, berpikir, maupun motorik. Menurut Winarno, 

menyatakan hasil belajar merupakan hasil pencapaian dari tujuan belajar. 

Sardiman juga mengemukakan tentang hasil belajar yang meliputi kemampuan 

berfikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, rnemahami, 

mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan kemampuan mengevaluasi. 

(kognitif), mencakup watak perilaku seperti sikap, minat, konsep diri, nilai dan 

moral (afektif), yang berhubungan aktivitas fisik, misalnya; menulis, memukul, 

melompat dan lain sebagainya (psikomotorik).  

 

Hasil belajar berkenaan juga dengan hasil belajar intelektual yang terdiri atas 

enam aspek, yakni: pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

evaluasi dan kreasi. Berdasarkan rumusan Anderson aspek kognitif terdiri dari 

6 jenis perilaku sebagai berikut : 

1. Remember,  mencakup ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan 

tersimpan dalam ingatan. 

2. Understand, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang 

dipelajari. 
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3. Apply, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk 

menghadapi masalah yang nyata dan baru. 

4. Analyze, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

5. Evaluate, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu. 

6. Create, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru (Anderson, 

2000: 12). 

Suparno (dalam Sardiman, 2009: 2) menyatakan “Hasil belajar dipengaruhi 

oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. Hasil 

belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si subjek belajar, 

tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang 

sedang dipelajari.” Sardiman (dalam Winarno, 2012: 9). 

Dalam mengetahui hasil belajar, guru memberikan kegiatan belajar kepada 

siswa yang diharapkan dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa melalui 

proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran maka dapat dilihat penguasaan 

hasilnya dengan perilaku keaktifan saat merespon proses pembelajaran dengan 

memberikan semacam tugas atau soal latihan. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran dapat dilihat secara langsung, sedangkan untuk memperoleh hasil 

belajar dengan tugas atau soal latihan dapat dilihat setelah proses pembelajaran 

pada materi tersebut selesai dilaksana atau saat proses pembelajaran 

berlangsung. Siswa mengerjakan tugas atau soal latihan yang telah dibuat oleh 

guru, kemudian guru mengoreksi hasil belajar dari masing-masing siswa dan 
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menyimpulkan hasil dari proses pembelajaran maka diperoleh hasil belajarnya. 

Bila hasil yang diperoleh baik maka hasil belajarnya baik (Winarno, 2012: 21). 

Amir (dalam Arikunto, 2007: 32) menyatakan bahwa tes adalah suatu alat atau 

prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau 

keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang 

boleh dikatakan tepat dan cepat. Untuk mengetahui keberhasilan dalam belajar 

diperlukan adanya suatu pengukuran hasil belajar yaitu melalui suatu evaluasi 

atau tes dan dinyatakan dalam bentuk angka.  

Prestasi belajar seseorang siswa merupakan sebuah tingkat keberhasilan 

sesuatu,  dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk 

nilai atau raport setiap bidang studi pelajaran yang telah mengalami proses 

belaja rmengajar. Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan 

evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat memperlihatkan tentang tinggi atau 

rendahnya prestasi belajar siswa. Terdapat faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar, yakni dapat digolongkan sebagai berikut: 

1) Faktor internal : Faktor yang timbul dari dalam anak itu sendiri. Seperti: 

kesehatan, rasa aman, kemampuan dan sebagainya. 

2)  Faktor eksternal : faktor yang datang dari luar anak. Seperti kondisi rumah, 

udara yang panas, IT (Informasi dan Teknologi) dan sebagainya 

(Roestiyah, 1982:159). 

 

 


