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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pemanfaatan Akses Internet  

 

1.1 Belajar dan Pengaruhnya 

 

Belajar merupakan proses yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup. 

Belajar adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. 

Wiknel dalam Darsono (2008: 4) mengatakan belajar adalah suatu aktivitas 

mental/ psikis yang berlangsung dalam interaktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan 

nilai sikap.   

 

Perubahan yang terjadi pada diri individu banyak sekali baik sifat maupun 

jenisnya, karena itu tidak setiap perubahan dalam dri individu merupakan 

perubahan dalam arti belajar. Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam 

pengertian belajar menurut Slameto (2003: 3-4) antara lain : 

1) Perubahan yang terjadi secara sadar 

2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu dan fungsional 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

5) Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah 

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 
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1.2 Pemanfaatan Akses Internet sebagai Sumber Belajar 

 

Seiring perkembangan zaman terjadilah perubahan pola interaksi dalam 

belajar. Belajar merupakan proses pribadi yang tidak harus dan atau selalu 

merupakan akibat kegiatan belajar. Guru melakukan kegiatan mengajar tidak 

selalu diikuti terjadinya kegiatan belajar mengajar pada peserta didik. 

Sebaliknya, peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar tanpa harus ada 

guru yang mengajar. Namun dalam kegiatan belajar peserta didik ini ada 

kegiatan membelajarkan, yaitu misalnya yang dilakukan oleh penulis buku 

ajar, atau pengembangan paket belajar, dan sebaliknya. Dengan demikian, 

belajar yang sesungguhnya perlu adanya sumber belajar (Yusufhadi Miarso, 

2004: 553-554). 

 

Menurut Mulyasa (2006: 48), sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah 

informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalm proses belajar 

mengajar. Ada beberapa sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam 

proses pembelajaran yaitu : 

1. Manusia, yaitu orang yang menyampaikan pesan secara langsung ataupun 

tidak langsung untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti guru dan 

konselor, penyuluh, pemimpin perusahaan, dan lainnya. 

2. Bahan, yaitu suatu yang mengandung pesan pembelajaran baik yang 

diminati secara khusus baik seperti film pendidikan, peta, buku paket, dan 

lainnya. 

3. Lingkungan, yaitu ruang atau tempat dimana sumber-sumber dapat 

berinteraksi dengan peserta didik misalnya perpustakaan, laboratorium, 

museum, kebun binatang, dan lainnya. 

4. Alat dan peralatan, yaitu sumber belajar untuk produksi dan atau 

memainkan sumber-sumber lain seperti kamera, slide, dan lainnya. 

5. Aktifitas, yaitu sumber belajar yang biasanya merupakan kombinasi atara 

suatu teknik dengan sumber belajar lain untuk memudahkan belajar, 

misalnya simulasi karyawisata. 
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Sumber belajar sebagai komponen sistem pembelajaran perlu dikembangkan 

keberadaannya maupun pemanfaatannya dalam kegiatan pembelajaran 

(Yusufhadi Miarso, 2004: 77). Dalam perkembangannya, pengaruh teknologi 

informasi dalam pendidikan dikembangkan dengan harapan meningkatkan 

kualitas pendidikan. Menurut Lantip Diat P (2011: 5), teknologi informasi 

pendidikan adalah ilmu pengetahuan dalam bidang informasi berbasis 

komputer yang digunakan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dalam 

bidang pendidikan pemanfaatan teknologi informasi difokuskan pada 

peningkatan kualitas pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan. Teknologi informasi pada pendidikan juga dapat dimanfaatkan 

pada berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Adapun 

sumber belajar yang telah menerapkan teknologi pendidikan adalah internet. 

 

1.3 Internet sebagai Media Pembelajaran 

 

Menurut Yudi Munadi (2008:7), media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara 

terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

Menurut Rusman (2012: 161), hakikatnya media pembelajaran sebagai 

wahana untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber pesan 

diteruskan pada penerima. Pesan atau bahan ajar yang disampaikan adalah 

materi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran atau sejumlah 

kompetensi yang telah dirumuskan sehingga dalam prosesnya memerlukan 

media sebagai sub sistem pembelajaran. Dalam usaha memanfaatkan media 
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sebagai alat bantu, Edgar Dale mengklasifikasi menurut tingkat dari yang 

paling kongkrit ke yang paling abstrak. 

 

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Belajar Edgar Dale 

 

Menurut Rusman (2012: 162), ada beberapa fungsi dari media pembelajaran 

dalam pembelajaran, yakni: 

1. Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. 

2. Sebagai komponen dari sub sistem pembelajaran. 

3. Sebagai pengarah dalam pembelajaran. 

4. Sebagai permainan atau pembangkit perhatian dan motivasi siswa . 

5. Meningkatkan hasil dan proses pembelajaran. 

6. Mengurangi terjadinya verbalisme. 

7. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. 

 

Dalam perkembangannya pula, menurut Rusman (2012:178) komputer 

sebagai penyedia fasilitas internet dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran dikarenakan kontribusi dalam pendidikan seperti : 
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1. Dapat mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran dengan 

memberikan iklim yang afektif dengan lebih individual, tidak pernah lupa 

dan bosan, dan sabar dalam menjalankan instruksi program komputer.  

2. Dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan kegiatan 

laboratorium dikarenakan animasi, grafik, warna, dan music yang realism. 

3. Kendali berada di tangan siswa sehingga tingkat kecepatan belajar siswa 

dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaan. 

 

Internet merupakan kependekan dari inteconnected networking atau 

international networking yaitu kumpulan yang sangat luas dari jaringan 

komputer besar dan kecil yang saling terhubung dengan menggunakan 

jaringan komunikasi yang ada di seluruh dunia. Internet juga merupakan 

gabungan dari beberapa network dengan tata cara yang universal. Menurut 

Wikipedia, rangkaian pusat yang membentuk internet diawali pada tahun 1969 

sebagai ARPANET yang dibangun oleh ARPA (United States Department of 

Defense Advanced Research Project Agency). Beberapa penyelidikan awal 

yang disumbang oleh ARPANET berupa kaidah rangkaian tanpa pusat 

(Decentralized Network), teori queueing, dan kaidah pertukaran paket (Packet 

Switching). Paket perkembangannya semakin lama titik yang menghubungkan 

memiliki jumlah yang semakin besar sehingga pada 1 Januari 1983 

ARPANET menukar protocol rangkaian pusatnya dari NCP (Network 

Communication Protokol) ke TCP/IP. Ini merupakan awal dari internet yang 

dikenal hari in. Pada sekitar 1990-an internet telah berkembang dan 

menyambungkan berbagai pengguna jaringan-jaringan komputer yang ada. 

 

Dalam penggunaannya, internet membutuhkan sebuah komputer (memori 

minimal 4 Megabyte), harddisk yang cukup, Modem (kecepatan minimum 

14.400), sambungan telepon (multifungsi; telepon, faksimil, dan internet), 
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program Windows atau Sistem Operasi, dan sedikit banyak tahu cara 

mengoperasionalkannya. Kemudian menghubungkan provider (sebagai 

fasilitator). Andaikan semua prasyarat tadi tidak dimiliki cukup mendatangi 

warung internet (Warnet) terdekat yang banyak terdapat di kota-kota besar, 

maka kita dapat mengakses situs-situs apa saja sesuai dengan kebutuhan kita. 

 

Fasilitas aplikasi internet sangat banyak sehingga mampu memberikan 

dukungan bagi keperluan militer, kalangan akademisi, kalangan media massa, 

maupun kalangan bisnis. Fasilitas internet tersebut antara lain World Wide 

Web (WWW), Mesin Pencari (Search Engine), e-mail, Blog, Telenetworking 

(Telnet), File Transfer Protocol (FTP), Newsgroup, Mailing List (milis), 

UseNet (User’s Network), dan sebagainya. Menurut Hardjito (2005), diantara 

zkeseluruhan fasilitas internet tersebut terdapat lima aplikasi standar internet 

yang dapat dipergunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu e-mail, mailing 

List (milis), Newsgroup, FTP, dan WWW. Adapun kegunaan dari masing-

masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1) E-mail 

E-mail atau surat elektronik merupakan fasilitas yang paling sederhana, 

paling mudah penggunaannya dan dipergunakan secara luas oleh 

pengguna komputer. E-mail merupakan fasilitas yang memungkinkan dua 

orang atau lebih melakukan komunikasi yang bersifat tidak sinkron 

(asynchronous communication mode) atau bersifat un-real time. Namun, 

dengan karakteristik seperti itulah yang menjadikan e-mail menjadi sarana 

komunikasi paling murah.  

2) Mailing List (milis) 

Mailing List merupakan perluasan penggunaan e-mail, dengan fasilitas ini 

pengguna yang telah memiliki alamat e-mail bisa bergabung dalam suatu 

kelompok diskusi dan melalui milis ini bisa dilakukan diskusi untuk 

memecahkan suatu masalah secara bersama-sama dengan saling 

memberikan saran pemecahan (brainstorming). Komunitas ini melalui 

milis memiliki sifat yang sama dengan e-mail yaitu bersifat tidak sinkron 

(asynchronous communication mode) atau bersifat un-real time. 



17 
 

3) Newsgroup 

Newsgroup dalam internet adalah fasilitas untuk melakukan komunikasi 

antara dua orang atau lebih secara serempak dalam pengertian waktu yang 

sama (real time). Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan adalah 

komunikasi yang sinkron (synchronous communication mode). Bentuk 

pertemuan ini lazim disebut sebagai konferensi, dan fasilitas yang 

digunakan bisa sepenuhnya multimedia (audio-visual) dengan 

menggunakan fasilitas video conferencing ataupun text saja dan audio 

dengan menggunakan fasilitas chat (IRC). 

4) FTP 

FTP merupakan layanan transfer file dari satu sistem ke sistem lain. 

Dalam internet, pengguna dapat mentransfer file dari host local ke remote 

host. Proses ini disebut mengunggah (uploading), dan sebaliknya jika 

pengguna mentransfer file dari host remove ke host local disebut dengan 

mengunduh (downloading). 

5) WWW 

WWW adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global 

yang disebut URL untuk mengidentifikasi sumber daya-sumber daya yang 

berguna. Melalui web ini pengguna tidak hanya menggunakan aplikasi 

yang berbasis teks namun juga dalam berbagai bentuk. Infomasi yang bisa 

dihasilkan dalam web dapat berupa teks, gambar, audio visual, model 

grafis, animasi, film, dan lainnya. Pada saat pengguna menentukan 

informasi di internet yang memiliki link (lokasi web server tertentu), 

secara otomatis pengguna dibawa menuju lokasi informasi yang dipilih. 

 

 

Untuk bisa memanfaatkan seluruh fasilitas internet tersebut, peserta didik 

seyogyanya cukup mahir dalam menggunakan program browser seperti 

Microsoft Internet Explorer. Peserta didik juga hendaknya memiliki 

kemampuan dalam menggunakan program pencarian atau dikenal dengan 

nama search engine. Disamping itu, peserta didik juga sebaiknya menguasai 

program untuk chat dalam rangka melakukan komuniasi real time  dengan 

orang lain dan File Transfer Protocol (FTP) yang berguna untuk men-

download dan meng-upload sumber-sumber informasi atau bahan belajar, dan 

program-program pendukung lainnya (Bambang Warsita, 2008: 146). 

 

Seiring perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan informasi 

(Information and Communication Technologies/ ICT), guru lebih banyak 
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memposisikan dirinya sebagai fasilitator, yang bertugas menfasiltasi siswa 

agar dapat belajar setiap saat, di mana saja, dan kapan saja melalui berbagai 

macam sumber. Melalui kemajuan di bidang ICT, proses pembelajaran 

tersebut memungkinkan terjadi dengan menyediakan sarana pembelajaran on-

line melalui internet dan media kelompok. Konsep pembelajaran berbasis ICT 

seperti ini dikenal dengan e-learning.  

 

Menurut Lantip Diat P. (2011: 208), e-learning adalah pembelajaran berbasis 

teknologi mencakup sejumlah aplikasi dan proses termasuk pembelajaran 

berbasis komputer, pembelajaran berbasis web, virtual classroom, dan digital 

collaboration.  Secara filosofis e-learning digambarkan oleh Kamarga dalam 

Lantip Diat P. 2010: 209) adalah sebagai berikut: 

1) E-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, 

dan pelatihan secara on-line. 

2) E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai 

belajar secara konvensional sehingga menjawab tantangan perkembangan 

globalisasi. 

3) E-learning tidak menggantikan model belajar konvensional dalam kelas 

tetapi memperkuat model tersebut melalui pengayaan konten dan 

pengembangan teknologi pendidikan. 

4) Kapasitas peserta didik amat bervariasi tergantung pada penyampaiannya. 

 

Sistem e-learning diharapkan bukan sekedar menggantikan tetapi diharapkan 

pula untuk dapat menambahkan metode dan materi pengajaran tradisional 

seperi diskusi di kelas, buku, CD-R, dan pelatihan komputer non internet. 

Adapun elemen yang ada dalam sistem e-learning sebagai berikut : 

 

1) Soal-soal.  

Materi yang disediakan dalam bentuk modul, adanya soal-soal yang 

disediakan dan hasil pengerjaannya dapat ditampilkan. Hal tersebut dapat 

dijadikan tolak ukur dan pelajar mendapatkan apa yang dibutuhkannya. 
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2) Komunitas.  

Para pelajar dapat mengembangan komunitas on-line untuk memperoleh 

dukungan dan berbagai informasi yang saling menguntungkan. 

3) Pengajar on-line.  

Para pengajar selalu on-line untuk memberikan arahan kepada para 

pelajar, menjawab pertanyaan, dan membantu dalam diskusi. 

4) Kesempatan bekerja sama.  

Adanya perangkat lunak yang dapat mengatur pertemuan on-line sehingga 

belajar dapat dilakukan secara bersamaan (real time) tanpa kendala jarak. 

5) Multimedia.  

Penggunaan teknologi audio dan video dalam penyampaian materi 

sehingga menarik minat dalam belajar. 

 

Internet serta e-learning didalamnya menawarkan beberapa kesempatan untuk 

diraih (Purnomo: 1999 dalam Muhammad Nurrochim 2009: 25-26), antara 

lain : 

1) Bagi peserta didik, internet menawarkan kesempatan untuk: 

a. Belajar sendiri secara cepat untuk: 

 Meningkatkan pengetahuan 

 Belajar berinteraksi 

 Mengembangkan kemampuan di bidang penelitian 

b. Memperkaya diri dalam hal: 

 Meningkatkan komunikasi dengan siswa lain 

 Meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada di seluruh 

dunia 

2) Bagi para staf pengajar, internet menawarkan kesempatan untuk: 

a. Pengembangan professional dalam hal: 

 Meningkatkan pengetahuan 

 Berbagi sumber diantara teman sejawat 

 Bekerja sama dengan staf-staf pengajar di luar negeri 

 Mengatur komunikasi secara teratur. 

b. Sumber bahan mengajar dalam hal: 

 Mengakses rencana-rencana belajar mengajar dan metodologi baru 

 Bahan baku dan bahan jadi yang cocok untuk segala bidang 

pengajaran 

 Mengumumkan dan berbagi sumber. 

 

 

 

 



20 
 

1.4. Kelebihan-kelebihan Internet sebagai Media Pembelajaran 

 

Pemanfaatan akses internet dalam peningkatan prestasi siswa memiliki 

beberapa aspek yang terkandung di dalamnya. Rusman (2012: 292) 

menyatakan bahwa internet dalam pembelajaran memiliki karakteristik-

karakteristik seperti : 

1. Keinteraktivan materi internet berupa tersedianya jalur komunikasi yang 

lebih banyak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Kemudahan informasi sumber belajar melalui internet berupa sumber-

sumber belajar menjadi lebih mudah di akses melalui pendistribusian di 

jaringan internet dengan akses yang lebih luas daripada pembelajaran 

konvensional. 

 

Selanjutnya Rusman (2012: 300) menjelaskan bahwa pembelajaran web 

internet memiliki kelebihan seperti : 

1. Biaya operasional setiap siswa melakukan kegiatan pembelajaran internet 

menjadi lebih terjangkau 

2. Relevansi materi internet lebih menempatkan konten yang relevan dalam 

konteks yang tepat untuk memperoleh kemudahan dan ketepatan dalam 

meningkatkan pembelajaran dan menghindari bias. 

 

Lantip Diat P (2012: 232) mengatakan bahwa pembelajaran elektronik seperti 

internet memiliki manfaat seperti : 

1. Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan 

guru atau instruktur 

2. Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan 

saja 

3. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas 

4. Mempemudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. 

 

Internet menurut Onno W. Purbo, 1998 dalam Ririn Marcelia (2010, 51) 

paling tidak ada tiga dampak positif penggunaan internet bagi pendidikan 

yaitu : 
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1) Peserta didik dapat dengan mudah mengambil mata pelajaran dimanapun 

di seluruh dunia tanpa batas institusi atau batas negara. 

2) Peserta didik dapat dengan mudah belajar pada para ahli di bidang yang 

diminatinya. 

3) Belajar dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia tanpa 

bergantung pada sekolah tempat siswa belajar. Disamping itu hadir 

perpustakaan internet yang lebih dinamis dan bisa digunakan di seluruh 

jagat raya. 

 

Walaupun demikian pemanfaatan internet dalam pembelajaran atau e-learning 

juga tidak terlepas pada kekurangan. Menurut Bullen (2001), dalam Ririn 

Marcelia (2010: 52) kekurangan internet antara lain kurangnya interaksi 

antara guru dan siswa atau antar siswa itu sendiri, kecenderungan 

mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong 

tumbuhnya aspek komersil, proses belajar dan mengajarnya cenderung kearah 

pelatihan daripada pendidikan, perubahan peran guru dari yang semula 

menguasai teknik pembelajaran konvensional juga dituntut menggunakan 

ICT, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar cenderung gagal, tidak 

semua tempat tersedia internet, kurangnya tenaga yang mengetahui dan 

memiliki keahlian internet, dan kurangnya pembahasaan komputer. 

 

Penggunaan internet sebagai sumber belajar dapat memberikan pengaruh 

yang positif dalam peningkatan kualitas belajar siswa seperti pada 

pemanfaatan : 

 

1. Kerelevansian materi  

Kerelevansian dapat berarti kesesuaian yang diperoleh melalui ketepatan 

dan kemudahan didalamnya. Menurut Rusman (2012:305) menyatakan 

bahwa setiap informasi yang diberikan dalam internet diprogramkan 
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untuk lebih spesifik untuk menghindari bias. Kesesuaian ini menurut 

Yusuf Hari Miarso (2004:105) memiliki ciri-ciri yaitu: 

a. Kesepadanan dengan karakteristik peserta didik perorangan maupun 

kelompok yaitu aspek-aspek sepert bakat, motivasi, dan kemampuna 

yang telah dimiliki 

b. Keserasian dengan aspirasi perorangan maupun masyarakat 

c. Kecocokan dengan kebutuhan masyarakat baik yang sifatnya 

normative, proyektif, ekspresif, maupun komparatif 

d. Kesesuaian dengan kondisi lingkungan yang dapat meliputi budaya, 

sosial, politik, ekonomi, dan wilayah 

e. Keselarasan dengan tuntutan zaman 

f. Ketepatan dengan teori, prinsip, dan atau nilai baru dalam bidang 

pendidikan 

 

Kesesuaian materi ini digunakan sebagai hal yang memberikan daya tarik 

bagi pembelajaran dengan menggunakan internet. 

  

2. Kemudahan informasi  internet 

Menurut Lantip Diat P (2010:233), fasilitas yang tersedia dalam teknologi 

internet dan berbagai perangkat lunak yang ada dalamnya terus 

mempermudah pengembangan bahan ajar elektronik serta penyempurnaan 

bahan belajar sesuai dengan tuntutan perkembangan materi keilmuan 

yang dapat dilakukan secara periodik dan mudah. Kemudahan dalam 

penggunaan internet ini diciri-cirikan dengan kemudahan menemukan 
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informasi, mudah digunakan, tidak memusingkan, digunakan setiap saat 

dan dimana saja. 

 

3. Intensitas internet. 

Menurut Lantip Diat P (2010:222), penggunaan internet dapat 

menghilangkan dan mempermudahan biaya perjalanan dalam pelatihan, 

menghilangkan biaya pembangunan sebuah kelas dan mengurangi waktu 

oleh pelajar untuk pergi ke sekolah. Pawit M. Yusuf (2012:326) 

menyatakan bahwa durasi penggunaan internet dapat dijadikan sebagai 

salah satu kriteria untuk memahami suatu prilaku dalam menentukan 

apakah seseorang itu menganggap internet sebagai sumber informasi yang 

penting atau tidak. Penggunaan ini bisa menggambarkan ketergantungan 

seseorang terhadap media internet sebagai sumber belajar. 

 

1.5.Karakteristik Pembelajaran Geografi 

 

Menurut Seminar dan Lokakarya IGI tahun 1988, Geografi didefinisikan 

sebagai ilmu yang mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer 

dalam sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. 

Sedangkan Geografi Modern diartikan sebagai geografi terpadu (Integrated 

Geography) yang memiliki ciri menggunakan tiga pendekatan yaitu 

pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleksitas wilayah. 

 

Menurut Nursid Sumaatmadja (2001: 12), pembelajaran geografi hakikatnya 

adalah pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang 
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merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan 

variasi kewilayahannya. Studi geografi berkenaan dengan 1) permukaan bumi 

(geosfer); 2) alam lingkungan (atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer); 3) 

umat manusia dengan kehidupannya (antroposfer); 4) penyebaran keruangan 

gejala alam dan kehidupan termasuk persamaan dan perbedan; dan 5) analisis 

hubungan gejala-gejala geografi dipermukaan bumi.  

 

Pengajaran geografi di sekolah mengandung dua tujuan, yaitu 1) tujuan 

materil artinya mempelajari hal-hal untuk diketahui belaka sebagai sehingga 

untuk jenis ini dibutuhkan latihan mengingat; 2) tujuan formal yang 

mengandung pengembangan daya cipta, latihan sikap pribadi dan kesedian 

melayani masyarakat. Hal ini semua bertalian erat dengan didaktik dan 

metodik khusus geografi yang perlu diketahui oleh para guru geografi. Dalam 

pengajaran geografi yang baru, pengajaran geografi lama yang banyak 

berorientasi pada hafalan tidak dipentingkan lagi. Setiap gejala alam atau 

sosial yang dibahas guru menerangkan mengapa ada fenomena itu dan 

bagaimana sampai terjadi demikian (Daljoeni, 1982: 5-6). 

 

Belajar geografi juga memerlukan sumber belajar yang sebenarnya dapat 

digunakan oleh peserta didik untuk memperoleh informasi, pengetahuan 

pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam proses pembelajaran 

mata pelajaran geografi. Suharyono dalam Zuhud Purbahukama (2012: 21) 

menyarankan sumber belajar geografi yang baik di sekolah atau di rumah 

harus setidaknya memiliki empat sumber belajar utama yakni: 
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1. Peta 

Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam suatu 

bidang datar. Peta menggambarkan kenampakan fisik dan atau 

kenampakan sosial dan fenomena lainnya yang terkandung didalamnya. 

2. Atlas 

Atlas adalah kumpulan dari peta dan ilustrasi teks atau deskripsi. Atlas 

mutlak perlu dipakai dalam proses pembelajaran geografi, meskipun tidak 

untuk setiap pokok bahasn atau sub pokok bahasan. 

3. Buku Pelajaran 

Pemanfaatan buku pelajaran (materi) termasuk lembar kerja siswa (LKS) 

dilakukan mengingat kenyataan apa yang ditulis dalam buku pelajaran 

yang menjadi pegangan siswa maupun guru tidak selalu memuat 

informasi secara akurat dan mutahir, meski dalam penulisan dan 

penerbitan telah melewati tahap-tahap seleksi dan evaluasi. 

4. Globe 

Melalui globe bisa didapat sejumlah informasi, pengertian, pengetahuan 

yang menunjang tercapainya pemahaman, keterampilan atau kompetensi 

lainnya. 

 

2. Prestasi Belajar  

 

Menurut Oemar Hamalik (1995: 159), prestasi belajar adalah tingkat hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam 

upaya memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan 

menurut Winkel (1996: 162) menyatakan bahwa prestasi belajar adalah bukti 

keberhasilan dari suatu usaha yang dicapai dan diukur. Berdasarkan pendapat 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah penilaian hasil 

usaha yang diperoleh siswa berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

setelah menyelesaikan proses belajar yang ditetapkan dari hasil yang telah 

dicapai dalam periode tertentu.  

 

Keberhasilan belajar siswa yang tercermin dari prestasi yang diraihnya 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu: 
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1) Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor intern dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu 

faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. 

2) Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern 

dapat digolongkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor 

sekolah, faktor masyarakat. Slameto (2003: 54-60) 

 

Dari faktor eksternal tersebut, faktor sekolah terkadang memberikan dampak 

yang lebih dinamik terhadap pelaksanaan belajar. Faktor sekolah yang berupa 

kelengkapan sarana prasarana mampu merubah jati diri dan sikap kecintaan 

siswa terhadap suasana belajar yang lebih baik. Qorina Tacibana (2011) dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa ada hubungan positif yang kuat dan 

signifikan antara kesedian sarana belajar dengan minat belajar geografi siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Hal ini diperkuat oleh Tulus 

(2003:81-83) yang mengungkapkan bahwa sarana belajar biasanya menjadi 

penunjang prestasi belajar bila kelengkapan fasilitas belajar sebagai sarana 

penunjang belajar di sekolah memadai, sebaliknya dapat menjadi faktor 

penghambat apabila kelengkapan fasilitas belajar di sekolah kurang memadai.  

http://economicsjurnal.blogspot.com/2011/12/pengaruh-fasilitas-belajar-di  

sekolah.html diakses pada 6 juli 2012 pukul 13.35 WIB. 

 

Fasilitas belajar yang baik tentunya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar yang baik mengarahkan seperti kualitas keilmuan, 

perkembangan interaksi sosial, serta pertumbuhan kemandirian dan kreativitas 

diri yang lebih baik. Mike (1996) mengatakankan bahwa penggunaan Internet 

dapat menghasilkan kemajuan berpikir yang lebih tinggi tingkatannya. 

Penggunaan internet membawa pada petualangan hal-hal baru tanpa disengaja 

menemukan banyaknya informasi dengan keragaman yang tak terduga. Prinsip 

http://economicsjurnal.blogspot.com/2011/12/pengaruh-fasilitas-belajar-di%20%20sekolah.html
http://economicsjurnal.blogspot.com/2011/12/pengaruh-fasilitas-belajar-di%20%20sekolah.html
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ini yang mampu menyentuh kawasan efektif, suatu kawasan yang sering tak 

tersentuh dalam kelas-kelas konvensional. Dengan demikian kegiatan belajar 

akan selalu mendapatkan pembaruan setiap waktu sehingga membawa pada 

prestasi belajar siswa. 

 

3. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian yang sejenis dengan pokok masalah yang ada dalam skripsi ini telah 

banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Oleh karena itu pada bagian 

ini dilengkapi dengan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan 

pokok masalah ini, antara lain: 

a. Eka Widya Hastuti (2007) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa 

ada pengaruh pemanfaatan media belajar lewat internet di sekolah 

terhadap peningkatan kompetensi siswa tentang HAM mata pelajaran 

PKn di kelas X SMAN 5 Bandar Lampung. 

b. Edi Sofyan (2011) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa ada 

pengaruh pada penggunaan media internet pada motif kreatif dan motif 

hiburan terhadap karakter peserta didik SMA Negeri di Kota Bandung. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Belajar merupakan perilaku kompleks yang disengaja untuk mendapatkan 

perubahan perilaku yang lebih baik dalam sifat yang relatif permanen. Banyak 

faktor yang mempengaruhi proses belajar, seperti kemauan diri sendiri, 

lingkungan keluarga, kehidupan sosial dan segala sesuatu yang menyangkut 
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sistem belajar sekolah seperti sarana prasarana belajar yang lebih baik dan 

inovatif.  

 

Pada pembelajaran geografi setiap gejala alam atau sosial akan diterangkan 

bagaimana fenomena itu muncul dan apakah fenomena apakah itu. Belajar 

geografi juga memerlukan sumber belajar yang sebenarnya dapat digunakan 

oleh peserta didik untuk memperoleh informasi, pengetahuan pengalaman dan 

keterampilan yang diperlukan dalam proses pembelajaran geografi. Oleh 

karena kebutuhan yang menyesuaikan pada kondisi, mempelajari geografi 

sangat memerlukan sumber belajar. 

 

Pemilihan sumber belajar yang tepat dapat mendatangkan efektivitas 

penambahan wawasan dan pengetahuan siswa. Pemilihan sumber belajar 

banyak yang menyesuaikan pada perkembangan zaman dan keefektivitas 

kebermanfaatan secara langsung. Salah satu sumber belajar yang lebih efektif 

dan menyenangkan adalah internet. Melalui internet pembelajaran geografi 

diprediksi lebih terasa mudah diterima dan menarik dalam penyajiannya 

melalui peta ataupun kenampakan lainnya seperti format baru dalam bentuk 

digital web. Selain dapat memberikan bentuk baru dalam pembelajaran, 

internet juga digunakan sebagai perpustakaan variatif baru yang memuat 

laporan, video multimedia, informasi, data, sejarah, proses, atau kutipan-

kutipan yang berkaitan dengan geografi. 

 

Dengan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar geografi yang tepat, akan 

cenderung memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas prestasi dari segi 

nilai keilmuan, kerjasama, kreativitas, dan kemandirian siswa di SMAN 1 
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Talang Padang. Pengaruh yang ada dapat terlihat berupa prestasi belajar siswa 

yang tercermin pada nilai geografi siswa. Berdasarkan uraian diatas, maka 

kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan seperti pada diagram alir 

berikut ini. 

 

 

Gambar 2. Diagram alir Pengaruh Pemanfaatan Akses Internet terhadap Prestasi  

Belajar Geografi Siswa kelas X SMAN 1 Talangpadang Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

 

C. Hipotesis 

 

Menurut Sugiyono (2010: 224), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Karena sifatnya masih sementara maka perlu 

pembuktian kebenaran melalui data empirik yang terkumpul. Berdasarkan 

kerangka pikir dan beberapa hasil penelitian yang relevan diatas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Terdapat pengaruh dari kerelevansian internet sebagai sumber belajar 

terhadap prestasi belajar geografi siswa Kelas X di SMA Negeri 1 

Talangpadang tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Terdapat pengaruh dari kemudahan informasi dari internet sebagai sumber 

belajar terhadap prestasi belajar geografi siswa Kelas X di SMA Negeri 1 

Talangpadang tahun pelajaran 2011/2012. 
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3. Terdapat pengaruh dari intensitas internet terhadap prestasi belajar 

geografi siswa Kelas X di SMA Negeri 1 Talangpadang tahun pelajaran 

2011/2012. 


