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ABSTRAK 

BENTUK PEMANFAATAN INTERNET DALAM PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 1  

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh  

APIP AVERO WIRATAMA 

Proses pembelajaran  Pendidikan Agama Islam selama ini masih konvensional 

yang berdampak pada kurangnya pemahaman dan pengamalan siswa terhadap 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Maka dengan memanfaatkan internet dalam 

proses pembelajaran merupakan cara untuk mengatasinya dan diharapkan guru dan 

siswa tidak sukar lagi dalam mendapatkan materi pelajaran yang sedang berlangsung, 

karena dengan searching dan browsing di internet guru dan siswa dapat menemukan 

banyak materi pelajaran. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana 

bentuk pemanfaatan internet dan apa faktor pendukung dan penghambat dari 

pemanfaatan internet dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis tentang bentuk pemanfaatan internet dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta faktor pendukung dan faktor 

penghambatnya.   

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dilakukan di SMP Negeri 

1 Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan  metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif. Uji keabsahan data 

dilakukan dengan menggunakan triangulasi data yaitu membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara dan dengan dokumentasi. 

Hasil penelitian adalah Bentuk pemanfaatan internet dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar Lampung adalah web enhanced 

course, yaitu pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Disini internet dimanfaatkan sebagai media pembelajaran 

untuk mencari bahan pelajaran. Fasilitas internet yang digunakan dalam pembelajaran 

adalah world wide web (www) dan e-mail. Faktor pendukung dari pemanfaatan 

internet dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar 

Lampung adalah Kebijakan sekolah dalam membuat dan melaksanakan program 

pembelajaran menggunakan internet, kemauan siswa yang tinggi untuk mencari 

pengetahuan dari berbagai sumber yang didapat melalui browsing dan searching, 

kooperatifnya semua pihak untuk membantu kelancaran belajar, ide dan kemauan 

siswa dan guru yang saling mendukung untuk berfikir kreatif dan kritis. Faktor 

penghambatnya adalah minimnya kecepatan akses internet yang dipakai untuk sekian 

orang di dalam kelas dan terbatasnya guru yang menguasai internet. 

 

Kata kunci: Internet dan Pembelajaran 
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MOTTO 

 

 
ۡق
ِبكَر   ٱۡق ِب  ِب   ٱۡق َر  ب  ِبيرَر لَرقَر   َّلذ لَرقَر   ١خَر ِب نَر  َر خَر

لَرٍق   ٱۡق    ٢مِب ۡق عَر
ۡق
بُّكَر   ٱۡق َر  رَر  ۡق َر ُم وَر

َر   ٱۡق

ِبي  ٣ لذ َر  ِب   َّلذ لَر ِب عَر لذ َر  ٤  ٱۡق َر ِب نَر  َر  عَر
لَر ۡق   ٱۡق عۡق َر ۡق يَر ا ل   ٥مَر

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan (1) Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah  (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Mulia (3) Yang mengajar (manusia) dengan pena (4) Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahuinya (5). (Q.S. Al-‘Alaq: 1-5)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Do’a Ibu, 

2006), h. 1172. 
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يِب  ٱل

  ِب ۡس
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul 

 Penegasan judul perlu diberikan guna menghindari kesalahan dalam 

memahami judul tersebut, dimana uraian pengertian tiap-tiap istilah dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Bentuk 

 Bentuk adalah gambaran, rupa atau wujud yang di tampilkan.
1
 Jadi  

bentuk yang dimaksud penulis  adalah gambaran tentang pemakaian internet 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. 

2. Pemanfaatan 

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berimbuhan pe- an. 

Pemanfaatan adalah “penggunaan, pemakaian, mengenakan sesuatu sesuai dengan 

kepentingannya”.
2
 Jadi yang di maksud penulis pemanfaatan disini adalah cara 

penggunaan atau pemakaian internet dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

 

 

                                                             
1 http://kbbi.co.id/arti-kata/bentuk di akses pada tanggal 06 juni 2017. 
2 Anton Moeliono, et. al. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 

234. 

http://kbbi.co.id/arti-kata/bentuk
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3. Internet 

Internet adalah gabungan dari jaringan-jaringan komputer (LAN) di 

seluruh dunia yang saling terhubung dan merupakan sumber informasi global 

yang memanfaatkan kumpulan jaringan jaringan komputer tersebut sebagai 

medianya. Dengan demikian, internet adalah jaringan global yang 

menghubungkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta jaringan komputer (local/wide 

areal network) dan komputer pribadi (stand alone), memungkinkan setiap 

komputer yang terhubung kepadanya dapat menghubungi banyak komputer kapan 

saja, dan dari mana saja di belahan bumi ini untuk mengirim berita, memperoleh 

informasi ataupun mentransfer data.
3
 

4. Pembelajaran 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi komunikasi 

antara sumber belajar, pendidik, dan peserta didik. Interaksi komunikasi itu 

dilakukan baik secara langsung dalam kegiatan tatap muka maupun secara tidak 

langsung menggunakan media dimana sebelumnya telah menentukan model 

pembelajaran yang akan di terapkan tentunya.
4
 

5. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

                                                             
3 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran landasan & aplikasinya (Jakarta : Rineka Cipta, 

2008), h. 143. 
4 Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Pembelajaran berbasis Teknologi dan komunikasi: 

Mengembangkan Profesionalitas Guru (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.16. 
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mengimani, ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati 

penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama 

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
5
 

6. SMP Negeri 1 Bandar Lampung 

SMP Negeri 1 Bandar Lampung adalah lembaga pendidikan formal di 

jenjang menengah pertama yang berada di Jl. Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut, 

Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, 

Lampung - Indonesia. 

B. Alasan Memilih Judul 

Untuk memperoleh hasil yang bersifat ilmiah didalam sebuah penelitian, 

penulis memilih judul Skripsi tersebut dengan alasan sebagai berikut: 

1. Kurangnya pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

memanfaatkan media yang disediakan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. 

2. Keterbatasan materi yang ada di dalam buku paket atau LKS mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. 

3. Ingin mengetahui pemanfaatan Internet dalam Pembelajaran PAI di SMP 

Negeri 1 Bandar Lampung. 

 

 

                                                             
5 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan 

Implementasi Kurikulum 2004 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 130. 
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C. Latar Belakang Masalah  

 Saat ini dunia telah berada dalam era globalisasi baik itu negara-negara maju 

maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia. Teknologi sudah semakin pesat 

perkembangannya serta kemajuannya. Hal tersebut ditandai dengan pesatnya 

perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), seperti televisi, 

komputer, internet, parabola, Smartphone dan lain sebagainya. Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) mengakibatkan perkembangan teknologi yang berbasis 

jaringan makin canggih. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-

Anbiyaa’ ayat 80 dan 81: 

ٍُه  نَّلىۡم َو  ُه ۡم   َوغَو هۡم  ُتِل ُهِوٖس مَّل ُه ٌۡمػَو َو  َو ًتُههۡم  َو
َو
لۡم أ َُو ۖۡ فَو هۡم سُتِل ُه

ۡم
ُتِلۢي بَوأ ه و  ٌَو ُه  ُتِل

نَو ۡم َو يَو  ٨٠شَو كُتِلرُه نَو  ُتِل ُه ُتِل  َو   َو  ُتِل    ر  رُتِل   ۡم
َو
ُتِلأ ۡمرُتِل  ب  ۡرُتِل إُتِلَلَو   ٓۦ  َو ُتِل َو ٗة  َو

َو   مَّل ُتِل   ٱۡم
ٍء عَو نُتِلىُتِلنيَو  ۡم ُتِل َشَو

ل  ٌَّلا بُتِل ُه
كُه اۚ  َو َُو ٌَوا فُتِل  كۡم   ٨١بَو رَو

Artinya: dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk 

kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu 

bersyukur (kepada Allah) (80) dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman 

angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya 

ke negeri yang Kami telah memberkatinya. dan adalah Kami Maha 

mengetahui segala sesuatu.(81) (Q.S. Al-Anbiyaa’: 80-81) 

 Ayat tersebut erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang berawal dari perkembangan logam besi. Perkembangan ini juga 

sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi telah menunjukkan jati dirinya dalam peradaban 

manusia dewasa ini. Sudah tentu tidak dapat diingkari dan dipandang sebelah mata, 
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peran perkembangan teknologi informasi telah memberikan share yang signifikan 

terhadap nilai tambah ekonomi. Efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam 

masalah waktu, tenaga dan biaya melalui kecepatan dan ketepatan informasi, serta 

performa fisik telah dapat ditingkatkan dengan sangat drastis, sekaligus berarti telah 

mampu mengefisienkan penggunaan tempat dalam artian kapasitas ruang.
6
 

 Hampir semua bidang kehidupan di dunia teknologi digunakan dan 

dimanfaatkan manusia, seperti teknologi pertanian, teknologi kesehatan, teknologi 

industri, teknologi pengairan, teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi 

pangan, teknologi persenjataan dan sebagainya, yang dari tahun ke tahun semakin 

meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas.
7
 

 Teknologi informasi mutkhir yang saat ini banyak dikenal, bahkan sudah 

menjadi salah satu kebutuhan manusia adalah internet. Kehadiran internet mampu 

merubah sebagian besar cara hidup serta aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-

hari. Teknologi internet telah memperluas jangkauan informasi dan komunikasi yang 

dilakukan manusia, yang perkembangannya semakin merambah sampai kepelosok-

pelosok kota. Akses informasi kini menjadi lebih mudah dan cepat, seakan dunia tak 

berjarak. 

 Teknologi internet telah hadir dan berkembang di tanah air dalam sepuluh 

tahun terakhir ini. Kehadiran internet ternyata cukup menarik minat berbagai 

                                                             
6http://septians09.student.ipb.ac.id/2010/05/15/implementasi–kandungan–ayat–al–

qur%E2%80%99an–terhadap–aktifitas–situs–social–networking–facebook–sebagai–alternatif–sarana–

dakwah–efektif–melalui–internet/, di akses pada tanggal 15 Januari 2017. 
7 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 218. 

http://septians09.student.ipb.ac.id/2010/05/15/implementasi-kandungan-ayat-al-qur%E2%80%99an-terhadap-aktifitas-situs-social-networking-facebook-sebagai-alternatif-sarana-dakwah-efektif-melalui-internet/
http://septians09.student.ipb.ac.id/2010/05/15/implementasi-kandungan-ayat-al-qur%E2%80%99an-terhadap-aktifitas-situs-social-networking-facebook-sebagai-alternatif-sarana-dakwah-efektif-melalui-internet/
http://septians09.student.ipb.ac.id/2010/05/15/implementasi-kandungan-ayat-al-qur%E2%80%99an-terhadap-aktifitas-situs-social-networking-facebook-sebagai-alternatif-sarana-dakwah-efektif-melalui-internet/
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kalangan masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah pertumbuhan pengguna internet 

yang secara mengesankan terus meningkat dari waktu ke waktu. Demikian juga, jasa 

layanan internet bagi publik hadir secara meluas.
8
 

 Kata internet sendiri terkandung sebuah kata “net” yang berarti sambungan. 

Oleh sebab itu internet dapat diartikan sebagai suatu sambungan-sambungan atau 

hubungan antar Personal Computer (PC) baik dirumah, perusahaan, maupun lembaga 

pemerintah.
9
 Internet adalah gabungan dari jaringan-jaringan komputer (LAN) di 

seluruh dunia yang saling terhubung. Sedangkan di sisi lain internet juga merupakan 

sumber informasi global yang memanfaatkan kumpulan jaringan jaringan komputer 

tersebut sebagai medianya. Dengan demikian, internet adalah jaringan global yang 

menghubungkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta jaringan komputer (local/wide areal 

network) dan komputer pribadi (stand alone), memungkinkan setiap komputer yang 

terhubung kepadanya dapat menghubungi banyak komputer kapan saja, dan dari 

mana saja di belahan bumi ini untuk mengirim berita, memperoleh informasi ataupun 

mentransfer data.
10

 

 Perkembangan internet kini telah merambat kesegala aspek kehidupan 

termasuk dunia pendidikan, baik yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan 

pendidikan maupun dari kemudahan dalam mendapatkan sumber-sumber belajar atau 

pengetahuan. Eric Asbhy menyatakan bahwa dunia pendidikan telah memasuki 

                                                             
8 Jasmadi, Panduan Praktis Menggunakan Fasilitas Internet (Yogyakarta: Andi, 2004),  h. 1. 
9 Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran 

(Jakarta:  Bumi Aksara, 2010), h. 169. 
10 Bambang Warsita, Op. Cit.  h.143. 
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revolusinya yang kelima. Yaitu seperti saat ini, dengan pengemasan dan pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan pembelajaran, khususnya 

teknologi komputer dan internet untuk kepentingan peningkatan kegiatan 

pembelajaran.
11

 

 Studi yang dilakukan Means menunjukkan kebutuhan masyarakat 

persekolahan untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sebagai upaya 

reformasi pembelajaran. Perkembangan teknologi canggih dianggap sebagai alat dan 

media pembelajaran yang sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan 

reformasi pembelajaran.
12

 

 Saat ini, pendidikan di Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah, 

berbagai hal dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, 

dari penyediaan fasilitas pendidikan, menyejahterakan  para pendidik dan sampai 

proses meninggikan standar kelulusan. Hal ini memang benar sesuai dengan fungsi 

dan tujuan pendidikan Nasional yang tercantum dalam undang-undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan indonesia sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan, bertujuan untuk memperkembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
13

 

                                                             
11 Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Op. Cit.  h. 6. 
12 Mohammad Ali,  Pendidikan untuk Pembanguna Nasional (Bandung: Imperial Bhakti 

Utama, 2009), h. 176. 
13 Rusmin Tumanggor, et. al. Modul Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah 

(Kementrian Agama RI, 2010), h. 8–9. 
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 Pendidikan merupakan pendewasaan peserta didik agar dapat 

mengembangkan bakat, potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam menjalani 

kehidupan, oleh karena itu sudah seharunya pendidikan didesain guna memberikan 

pemahaman serta meningkatkan pretasi belajar peserta didik.
14

 Pentingnya 

pendidikan dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia, pemerintah telah 

menyadari bahwa pendidikan harus terus menerus ditingkatkan baik kualitas maupun 

kuantitas.  

 Hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya kurikulum baru yaitu Kurikulum 

2013 pengganti kurikulum lama yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau 

lebih sering dikenal dengan sebutan KTSP. Pertimbangan utama pemberlakuan 

Kurikulum 2013 adalah faktor psikologis (penyesuaian materi pelajaran dengan teori 

perkembangan anak, pentingnya penguatan aspek afeksi), dan faktor sosial-budaya 

(masalah yang dihadapi masyarakat makin kompleks yang membutuhkan manusia 

yang kreatif-inovatif).
15

 

 Menurut Mendikbud Mohammad Nuh, implementasi kurikulum 2013 akan 

menekankan pada pengembangan kreativitas siswa dan penguatan karakter. 

Kurikulum ini akan memenuhi tiga komponen utama dalam pendidikan secara 

berimbang: pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
16

 

                                                             
14 Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan 

Pembelajaran (cet ke–2) (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 1. 
15 Mulyoto, Strategi Pembelajran di Era Kurikulum 2013 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013), h. 

104. 
16 Ibid. h. 115. 
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 Pendidikan tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis dan terus menerus 

mengikuti perkembangan zaman. Para pendidik dituntut agar mampu menggunakan 

alat-alat yang disediakan oleh sekolah dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-

alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
17

  

 Terdapat dua unsur yang amat penting dalam suatu proses belajar mengajar 

adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini sangat erat 

kaitannya, karena salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis 

media pembelajaran yang sesuai. Di masa lalu, pendidik mengajar sebagai pemberi 

informasi tunggal. Pendidik mengajar tanpa menggunakan media ”kecuali dirinya 

sendiri” adalah hal yang biasa. Pendidik berceramah mengungkapkan pengetahuan 

untuk dipindahkan ke peserta didik dengan kata-kata.
18

     

 Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat  membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Penggunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan 

proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pembelajaran pada saat itu. 

Selain membangkitkan motivasi  dan minat peserta didik, media pembelajaran juga 

                                                             
17 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (cet. 16) (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 2. 
18 Endang Sadbudhy, Made Nuryata, Pembelajaran Masa Kini (Jakarta: Sekarmita, 2010), h. 

61. 
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dapat membantu peserta didik meningkatkan pemahaman, dan penyajian data dengan 

menarik serta terpecaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi.
19

 

 Pada proses pembelajaran, seorang pendidik memiliki peranan penting demi 

tercapainya kegiatan pembelajaran di sekolah. Pendidik menjadi ujung tombak 

terciptanya proses pembelajaran. Meskipun pendidik mempunyai kecerdasan, tanpa 

di dukung dengan media pembelajaran yang baik maka proses pembelajaran itu akan 

menjenuhkan dan kurang menarik minat peserta didik. Dengan demikian dengan 

adanya teknologi yang canggih saat ini yaitu internet maka seharusnya proses 

pembelajaran akan lebih menarik minat peserta didik dan tidak ada suatu kesukaran 

lagi bagi para pendidik atau peserta didik dalam mencari informasi-informasi terbaru 

tentang pelajaran dan pengetahuan.  

 Selain menggunakan alat-alat yang tersedia, pendidik juga dituntut untuk  

mengembangkan keterampilan dalam memilih dan membuat media pembelajaran 

secara cepat, tepat dan menarik seperti halnya penggunaan internet dalam 

pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan. Salah satu tujuan pemanfaatan 

internet dalam dunia pendidikan yaitu mengatasi keterbatasan sumber belajar yang 

selama ini hanya disediakan oleh sekolah dan perpustakaan dapat dilengkapi dengan 

berselancar didunia maya. Menurut Budi Raharjo, manfaat internet bagi pendidikan 

                                                             
19 Azhar Arsyad, Op. Cit. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 15–16. 
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adalah dapat menjadi akses sumber informasi, akses kepada narasumber, dan sebagai 

media kerjasama.
20

 

 Hal tersebut mendorong dan diharapkan memberi arah yang baik kepada 

peserta didik untuk belajar memecahkan masalah pada setiap pembelajaran. Masalah 

dalam setiap pembelajaran  disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dalam 

RPP.  Pemanfaatan internet di kelas disesuaikan dengan materi pembelajaran yang 

diberikan oleh pendidik, namun dalam hal ini diperlukan peran pendidik untuk 

mengarahkan peserta didik memanfaatkan internet di kelas sesuai dengan tujuan 

pembelajaran pada RPP sehingga, peserta didik tidak dengan leluasa menggunakan 

internet di luar dari pemanfaatannya dalam pembelajaran. 

 Kecenderungan pemanfaatan internet terhadap peserta didik, bukan hanya 

dituntut pada perilaku peserta didik tersebut menggunakan internet tanpa 

menyalahgunakan situs di dalamnya, tetapi mengenai keaktifan peserta didik untuk 

mengakses internet sesuai kebutuhan kreatifitas pembelajaran. Internet merupakan 

media yang di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang 

statis hingga yang dinamis dan interaktif sehingga penggunaan buku-buku pelajaran 

menjadi kurang diminati oleh setiap peserta didik. Sulitnya mencari buku rujukan 

untuk mencari materi mempengaruhi peserta didik  untuk memanfaatkan internet, 

karena peserta didik merasa dengan men-download situs internet merasa lebih mudah 

dan efisien. 

                                                             
20 Zainal Aqib,  Model–Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (inovatif) 

(Bandung : Yrama Widya, 2013), h. 61. 
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 Berkaitan dengan hal tersebut, sesungguhnya proses belajar mengajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Bandar Lampung telah menerapkan 

internet dalam pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan oleh guru pendidikan Agama 

Islam Ibu Dra. Maryani di SMPN 1 Bandar lampung adalah sebagai berikut: 

“Pada proses belajar mengajar mata pelajaran Agama Islam di sekolah ini 

(SMPN 1 Bandar Lampung) telah menggunakan internet sebagai media 

pembelajaran. Para siswa dapat menggunakan internet melalui laptop dan 

ponsel yang dimilikinya. Hal tersebut di lakukan agar dapat menarik minat 

peserta didik dan sebagai motivasi mereka untuk semangat belajar. Kemudian 

dengan internet dapat mempermudah siswa dalam memperoleh bahan 

pelajaran yang sedang berlangsung. Biasanya siswa mencari bahan pelajaran 

di google.”  

 Dalam hal tersebut, dengan pemanfaatan internet dalam pembelajaran 

pendidikan Agama Islam akan lebih efektif. Karena peserta didik tidak hanya 

memperoleh materi pelajaran dari guru saja, tetapi peserta didik dapat dengan 

mudahnya mencari informasi yang ingin diketahui tentang materi pelajaran yang 

sedang berlangsung. Hanya dengan mengetik kata di sebuah mesin pencari (search 

engine), terdapat banyak web-web atau situs-situs yang merujuk tentang informasi 

yang diinginkan tersebut.   

 Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mencoba meneliti sejauh mana 

pemanfaatan internet dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, 

penulis  tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi. Penelitian tersebut akan dituangkan 

dalam sebuah skripsi yang berjudul “Bentuk Pemanfaatan Internet Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar Lampung”. 
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D. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Dalam mengakses internet sering terjadinya gangguan jaringan internet. 

2. Masih kurangnya minat peserta didik untuk mengakses materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

3. Kebebasan dalam mengakses internet, memberikan peluang peserta didik 

untuk membuka situs-situs yang kurang bermoral jika tidak adanya 

pengawasan dari pendidik. 

4. Adanya sebagian orang yang belum dapat menggunakan internet dengan baik. 

5. Penguasaan bahasa asing yang kurang menjadi kendala dalam menggunakan 

internet 

E. Batasan Masalah 

 Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu, dan supaya hasil 

penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap 

keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan 

fokus.
21

 Dalam penelitian ini, maka penulis akan memfokuskan penelitian seputar 

“Bentuk Pemanfaatan internet dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 01 Bandar Lampung”.  

                                                             
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h. 290. 
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F. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan internet dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar Lampung? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pemanfaatan internet dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar Lampung? 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Peneletian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan bentuk pemanfaatan internet dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. 

b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari bentuk pemanfaatan 

internet dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 

Bandar Lampung. 

2. Manfaat Peneletian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan bagi IAIN Raden Intan Lampung pada 

khususnya serta memberikan wawasan bagi masyarakat pada umumnya 
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mengenai bentuk pemanfaatan internet dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti Sebagai calon pendidik,  

Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman 

penulis tentang hubungan antara pemanfaatan internet terhadap 

pembelajaran peserta didik 

2) Bagi Lembaga  

Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan, dalam 

peningkatan sumber belajar mengajar sehingga dapat tercapai tujuan yang 

lebih baik. 

3) Bagi peserta didik  

Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam ilmu pendidikan, terutama yang berkenaan dengan 

pemanfaatan internet dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Internet 

1. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

“tengah”, “perantara”, atau “pengantar”. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara (wasaa’ila) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan.
1
 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima (Heinich et.al., 2002; Ibrahim, 1997; Ibrahim et.al., 

2001). Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai 

pembawa pesan dan komunikator menuju komunikan (Criticos, 1996). 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran 

merupakan sarana pelantara dalam proses pembelajaran.
2
 

Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Menurut 

Briggs(1970) media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

                                                             
1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (cet. 14) (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3. 
2 Daryanto, Media Pembelajaran (Cet– I) (Bandung: Satu Nusa, 2010), h. 4. 
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merangsang siswa untuk belajar.
3
 Sedangkan menurut Robert Hanick, Dkk (1986) 

mendefinisikan media adalah sesuatu yang membawa informasi antara sumber 

(source) dan penerima (receiver) informasi.
4
 

Dari semua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa media adalah alat 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim informasi ke penerima informasi 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dalam hal ini, penulis akan 

membatasi pengertian media yang di gunakan dalam dunia pendidikan saja, yakni 

media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Media 

sangat penting keberadaannya dalam dunia pendidikan. Karena pada hakekatnya 

proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, penyampaian pesan dari 

pengantar ke penerima. 

Media pembelajaran meliputi segala sesuatu yang dapat membantu 

pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan motivasi, daya pikir, dan pemahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran yang sedang dibahas atau mempertahankan peserta terhadap materi 

yang sedang dibahas (Munir, 2008: 138).
5
 Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar 

demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di 

sekolah pada khususnya. 

                                                             
3 Arief S. Sadiman dkk, Media Pendidikan : Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya  (cet ke–16) (Jakarta : Pustekkom Dikbud dan PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 6. 
4 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran (edisi pertama) (Jakarta : Kencana Prenada 

Media Group, 2012), h. 57.  
5 Endang Sadbudhy Rahayu, Nade Nuryata, Pembelajaran Masa Kini (Jakarta: Sekarmita, 

2010), h. 61. 
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Pada akhirnya , dapat dipahami bahwa media adalah segala alat bantu 

yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapainya tujuan 

pembelajaran.  

2. Pengertian Internet 

Internet (kependekan dari Interconnection-networking) adalah seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol 

pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani 

milyaran pengguna di seluruh dunia.
6
  

Mungkin agak sulit dipercaya bahwa cikal bakal Internet sesungguhnya 

diawali dari Unisovyet, ketika pada tahun 1957 mereka meluncurkan sebuah 

satelit bernama Sputnik. Peluncuran Sputnik ini dirasakan sebagai “ancaman” oleh 

musuh besar mereka, yaitu Amerika Serikat. Presiden Dwight D. Eisenhower 

menyatakan perlunya membangun sebuah teknologi yang membuat AS tetap 

sebagai negara superior. Kemudian dibentuklah sebuah badan yang disebut 

Advanced Research Projects Agency (ARPA). ARPA bernaung di bawah 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Department of Defense (DoD). 

Pada tahun 1969, DoD memberi tugas kepada ARPA untuk membangun sebuah 

                                                             
6 http://wikipedia.org, diakses pada18 Januari 2017. 

http://wikipedia.org/
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mata rantai komunikasi antara DoD dengan militer yang tidak dapat disabot oleh 

musuh mereka. Jaringan komunikasi yang diciptakan ini disebut ARPANET.7 

Melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (Advanced Research 

Project Agency Network), dimana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan 

hardware dan software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan 

komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek 

ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi 

dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi 

cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/internet protokol).
8
 Protokol TCP/IP inilah yang 

berkembang terus hingga sekarang dan menjadi protokol standar dalam Internet. 

Banyak pakar yang memandang arti dari internet seperti halnya Turban 

yang mengatakan bahwa internet merupakan jaringan komputer yang besar di 

dunia yang secara aktual merupakan jaringan dari jaringan.
9
. Di samping itu, 

Williams  mengatakan bahwa internet adalah kumpulan jaringan komputer 

sehingga pemakai dapat berbagi informasi dengan sumber-sumber yang lebih 

luas.
10

 

                                                             
7 Triono, Apliklasi komputer Panduan Dasar Belajar Komputer (MS. Office 2007), (Fakultas 

Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h. 138. 
8 Nur Elfi Husda, Yvonne Wangdra, Pengantar Informasi Teknologi, (Jakarta: Baduose 

Media, 2016), h. 127. 
9 Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 147. 
10 Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.104. 
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Sedangkan pengertian internet menurut segi ilmu pengetahuan, internet 

adalah sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan (bahkan 

milyaran) informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun 

animasi dan lain-lain dalam bentuk media elektronik. Semua orang bisa 

berkunjung ke perpustakaan tersebut kapan saja serta dari mana saja, jika dilihat 

dari segi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efektif dan efesien untuk 

melakukan pertukaran informasi jarak jauh maupun jarak dekat, seperti di dalam 

lingkungan perkantoran, tempat pendidikan, atapun instansi terkait.
11

 

Internet adalah gabungan dari jaringan jaringan komputer (LAN) di 

seluruh dunia yang saling terhubung. Sedangkan di sisi lain internet juga 

merupakan sumber informasi global yang memanfaatkan kumpulan jaringan 

jaringan komputer tersebut sebagai medianya. Dengan demikian, internet adalah 

jaringan global yang menghubungkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta jaringan 

komputer (local/wide areal network) dan komputer pribadi (stand alone), 

memungkinkan setiap komputer yang terhubung kepadanya dapat menghubungi 

banyak komputer kapan saja, dan dari mana saja di belahan bumi ini untuk 

mengirim berita, memperoleh informasi ataupun mentransfer data.  

Jaringan ini bukan merupakan suatu organisasi atau institusi karena tidak 

satu pihak pun yang mengatur dan memilikinya. Dari beberapa definisi diatas 

dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan komputer secara global di 

dunia yang saling berhubungan untuk saling bertukar informasi dari komputer 

                                                             
11 Vicky, http://belajar–komputer–mu.com/, diakses pada18 Januari 2017. 
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satu kekomputer lainnya diseluruh dunia yang didalamnya terdapat jutaan bahkan 

milyaran informasi dan data yang tersedia. Internet tidak terbatas ruang dan 

waktu, setiap komputer yang terhubung kepadanya dapat menghubungi banyak 

komputer kapan saja, dan dari mana saja di belahan bumi ini untuk mengirim 

berita, memperoleh informasi ataupun mentransfer data.
12

 

Peranan dan penggunaan internet telah mulai dikenal pasti dapat 

membantu pengurusan dalam sistem pendidikan negara khususnya dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas yang secara langsung 

melibatkan peserta didik, tenaga pengajar dan orang tua serta masyarakat yang 

peduli dengan pendidikan. Internet sebagai sumber serta media informasi yang 

dapat membantu peserta didik dalam mencari informasi yang artinya peserta didik 

mendapatkan bahan tambahan pelajaran disekolah maupun diluar sekolah. 

Sesungguhnya kehadiran internet dalam dunia pendidikan mempunyai 

arti yang sangat luas. Internet telah mengubah cara pendidikan tradisional menuju 

arah yang lebih modern. Keaktifan seorang peserta didik dituntut lebih dalam 

memahami sesuatu karena keterbatasan jarak dan sumber informasi telah teratasi 

dengan kemunculan internet. Internet yang dimaksud dalam penelitian kali ini 

adalah internet yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, 

yang membantu pendidik maupun peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas maupun diluar kelas. 

                                                             
12 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2008), h. 143. 



22 

 

 

3. Internet Sebagai Sumber Belajar 

Peran internet dalam sebuah organisasi sangatlah menguntungkan, sebab 

kemampuannya yang mampu mengolah data dalam jumlah yang sangat besar. 

Dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di internet akan 

memberikan kemudahan untuk mengakses segala informasi untuk pendidikan 

serta dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik, karena internet merupakan 

sumber data dan sumber pengetahuan. Melalui teknologi ini kita dapat melakukan 

diantaranya untuk:  

a. Penelusuran dan pencarian bahan pustaka; 

b. Membangun program Artificial Intelligence (kecerdasan buatan) untuk 

memodelkan sebuah rencana pembelajaran; 

c. Memberi kemudahan untuk mengakses apa yang disebut dengan virtual 

clasroom ataupun virtual university; 

d. Pemasaran dan promosi hasil karya penelitian.
13

 

Pembelajaran dengan menggunakan internet akan lebih menarik minat 

peserta didik. Pendidik tidak hanya menyampaikan materi pelajaran 

menggunakan metode ceramah saja dan menjadikan guru sebagai sumber utama 

dalam pembelajaran. Tetapi dengan adanya internet pembelajaran lebih bervariasi 

dan dalam menerima pelajaran peserta didik tidak merasa bosan.  Disinilah 

                                                             
13 Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi informasi dan 

Komunikasi: Mengembangkan Profesionaiitas Guru (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 281. 
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pendidik diwajibkan untuk dapat menguasai bagaimana menggunakan dan 

mengakses internet.  

Fungsi yang seharusnya dimanfaatkan dari internet adalah sebgai sumber 

data yang sangat besar. Dapat dibayangkan bahwa internet berfungsi sebagai 

sebuah perpustakaan yang sangat luas, yang dapat diakses kapan saja. Sumber 

data atau perpustakaan bagi sebuah sekolah adalah bagian yang sangat utama. 

Dan ini dapat dipenuhi sebagian dari penggunaan internet.
14

 

Sejalan dengan berkembangnya internet saat ini, terdapat banyak fasilitas-

fasilitas internet yang mampu memberikan dukungan bagi keperluan militer, 

kalangan akademisi, kalangan media massa, maupun kalangan bisnis. Fasilitas 

internet dapat digunakan untuk kebutuhan internal organisasi seperti memberikan 

informasi dan komunikasi yang terorganisasi.  

Fasilitas-fasilitas internet yang dapat diperoleh oleh para penggunanya, 

diantaranya: Telnet, E-mail, Mailing List, Newsgroup, File Transfer Protocol 

(FTP), Internet Relay Chat (IRC), Archie, World Wide Web (WWW), Ghoper, 

Wide Area Information Service (WAIS) dan lain-lain.  

Di antara keseluruhan fasilitas internet tersebut terdapat lima aplikasi 

standar yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran, yaitu E-mail, 

Mailing List, Newsgroup, File Transfer Protocol (FTP) dan World Wide Web 

                                                             
14 Ibid. h. 376. 



24 

 

 

(WWW). Adapun kegunaan masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai 

berikut:
15

 

a. E-mail  

E-mail merupakan singkatan elektronik mail yang artinya surat elektronik. 

E-mail adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna Internet untuk 

saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di Internet.
16

 

Electronic-mail sering disebut juga dengan surat elektronik adalah fasilitas 

di internet untuk keperluan surat-menyurat yang sederhana dan gampang 

digunakan. Sebagaimana layaknya kegiatan surat-menyurat melalui jasa pos, 

e-mail mampu menangani jasa pengiriman berita dan dokumen dalam bentuk 

data elektronik (file). Untuk memanfaatkan fasilitas e-mail siswa harus 

mempunyai alamat e-mail yang lazim disebut e-mail addres atau e-mail 

account. Account e-mail dapar diperoleh dari sebuah situs penyedia e-mail. 

Hingga saat ini fasilitas e-mail banyak disediakan secara gratis oleh situs-situs 

internet lokal dan interlokal (tidak dibedakan fungsi).
17

 

E-mail sering digunakan saat ini, karena mudah dalam pengiriman serta 

cepat dalam penyampaiannya. Ditambah lagi E-mail ini tidak memerlukan 

kertas apapun, amplop bahkan perangko. Pemakai cukup mengetik melalui 

keyboard dan dalam hitungan detik setelah dikirimkan, surat akan sampai ke 

                                                             
15 Bambang Warsita, Op. Cit, h. 144. 
16 Janner Simarmata, Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi (Yogyakarta: Andi, 

2006), h. 302. 
17 Jasmadi, Panduan Praktis Menggunakan Fasilitas Internet  (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 

85.   
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tujuan meskipun jarak antara pengirim dan penerima mencapai ribuan 

kilometer.
18

 

Dalam pembelajaran, E-mail sering digunakan peserta didik untuk 

mengirim tugas pelajaran kepada pendidik maupun peserta didik lainnya, 

dengan catatan peserta didik tersebut haruslah memiliki akun E-mail terlebih 

dahulu. 

b. Mailing List  

Milis atau mailing list adalah layanan di dalam internet yang digunakan 

untuk berdiskusi melalui E-mail. Diskusi dalam milis bisa dikelompok-

kelompokkan berdasarkan kategori atau topik dan kelompok tertentu. 

Misalnya topik tentang pekerjaan, bisnis, pendidikan, hobi dan lain-lain. Atau 

kelompok organisasi kesiswaan seperti: OSIS, Himpunan Mahasiswa, BEM, 

dan sebagainya.
19

 

Mailing List (Milis) adalah grup diskusi di internet dimana setiap orang 

bisa berlangganan dan berperan serta didalalamnya. Anggota milis dapat 

membaca surat dari orang lain dan kemudian mengirimkan balasannya. Secara 

sederhana, milis adalah sebuah daftar alamat surat elektronik yang 

mempunyai kesukaan/kepentingan yang sama.
20

 

 

                                                             
18 Abdul Kadir & Terra Ch. Triwahyuni, Pengenalan Teknologi Informasi (Yogyakarta: Andi, 

2005), h.450. 
19 Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Op.Cit. h. 408. 
20 Anang, Seven Simple Steps: Internet For Student (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 

h. 106. 
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c. Newsgroup 

Newsgroup merupakan suatu kelompok diskusi yang tidak menggunakan 

E-mail. Diskusi dilakukan dengan melakukan koneksi langsung ke lokasi 

newsgroup. Dalam hal ini tidak ada mekanisme untuk menjadi anggota 

terlebih dulu untuk mengakses suatu newsgroup.
21

 

Newsgroup adalah fasilitas internet yang dapat dilakukan untuk 

komunikasi antar dua orang atau lebih secara serentak (waktu bersamaan) atau 

bersifat langsung (synchronous). Bentuk pertemuan ini sering disebut 

konferensi dengan fasilitas video conferencing atau teks saja, atau bisa audio 

dengan menggunakan fasilitas chat (IRC). 
22

 

d. File Transfer Protocol (FTP) 

File Transfer Protocol (FTP) adalah fasilitas untuk melakukan 

pengambilan arsip file secara elektronik. Berbagai laporan penelitian dapat 

diambil dan disebar luaskan menggunakan fasilitas ini. Banyak sekali mesin 

di Internet yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip elektronik.
23

 

Proses mengirimkan berkas dinamakan upload, sedangkan proses 

mengambil berkas dinamakan download. Berkas ini biasanya berupa hasil 

penelitian, artikel-artikel, jurnal, dan lain-lain. 

 

                                                             
21 Bambang Warsita, Op. Cit. h. 144. 
22 Zainal Aqib,  Op. Cit. h. 61. 
23 Daryanto, Pengetahuan dasar Ilmu Komputer (Bandung: Yrama Widya, 2003), h. 178. 
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e. World Wide Web (WWW) 

World Wide Web (WWW) atau sering disebut web adalah aplikasi yang 

paling banyak digunakan atau sangat populer kalangan masyarakat. WWW 

merupakan kumpulan koleksi besar tentang berbagai macam dokumentasi 

yang tersimpan dalam berbagai server di seluruh dunia, dan dokumentasi 

tersebut dikembangkan dalam format hypertext dan hypermedia, dengan 

menggunakan Hypertext Markup Language (HTML) yang memungkinkan 

terjadinya koneksi (link) dokumen yang satu dengan yang lainnya, baik dalam 

bentuk teks, visual, dan lain-lainnya.
24

 

 Dengan kata lain WWW atau web merupakan kumpulan berbagai macam 

bentuk dokumen yang disimpan dari berbagai belahan dunia. Melalui WWW 

peserta didik dapat mencari berbagai informasi sumber belajar yang sesuai 

dan yang diinginkan. 

Dari beberapa fasilitas internet yang dikemukakakan diatas, hanya E-mail 

dan web saja yang masih digunakan dalam pembelajaran. Saat ini E-mail 

digunakan hanya untuk mengirim tugas pelajaran saja, sedangkan web digantikan 

perannya dengan search engine (google) karena dengan google terdapat banyak 

rujukan web yang tersedia hanya dengan mengetikkan sebuah kata. Kita dapat 

memilih web mana yang berisi sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan.    

                                                             
24 Abdul Kadir & Terra Ch. Triwahyuni, Op. Cit, h.459. 
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Seiring berkembangnya zaman dari tahun ketahun fasilitas-fasilitas 

tersebut  lambat laun akan tertutupi oleh fasilitas-fasillitas baru saat ini atau sering 

disebut dengan situs jejaring sosial seperti facebook, twitter, BBM (BlackBerry 

Messenger, Line, Google, dan lain sebagainya. Penggunaannya pun mudah, 

bahkan di sekolah dasar pun peserta didik mampu menggunakan situs jejaring 

sosial tersebut. 

Facebook merupakan situs jejaring familiar keberadaannya. Lantas apa 

kegunaan facebook sebagai sumber belajar? Dapat dikatakan facebook 

merupakan gabungan dari E-mail, Mailing List, news group, dan File Transfer 

Protokol (FTP). Didalam facebook peserta didik dapat mengirim pesan baik 

secara pribadi maupun secara berkelompok, berdiskusi dengan teman sekelas 

maupun dengan pendidik, serta dapat mengirim berkas dan mengambil berkas. 

 Ada tiga bentuk sistem pembelajaran melalui internet yang layak 

dipertimbangkan sebagai dasar pengembangan sistem pembelajaran dengan 

mendayagunakan, yaitu: 

a. Web Course 

 Web Course adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, 

dimana seluruh bagian bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, pelatihan dan 

ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Siswa dan guru sepenuhnya 

terpisah, namun hubungan atau komunikasi antara peserta didik dengan pengajar 

bisa dilakukan setiap saat. Komunikasi lebih banyak dilakukan secara 
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ansynchronous daripada secara synchronous. Bentuk web course ini tidak 

memerlukan adanya kegiatan tatap muka baik untuk keperluan pembelajaran 

maupun evaluasi dan ujian, karena semua proses pembelajaran sepenuhnya 

menggunakan fasilitas internet seperti email, chat rooms, bulletin board dan 

online conference.  

b. Web Centric Course 

 Sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan di 

sampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi dan 

latihan dilakukan secara tatap muka, walaupun dalam proses belajarnya sebagaian 

dilakukan dengan tatap muka yang biasanya berupa tutorial, tetapi prosentase 

tatap muka lebih kecil dibandingkan dengan prosentase proses pembelajran 

melalui internet. Bentuk ini memberikan makna bahwa kegiatan belajar bergeser 

kegiatan dikelas menjadi kegiatan melalui internet sama dengan bentuk web 

course, siswa dan guru sepenuhnya terpisah tetapi pada waktu-waktu yang telah 

ditetapkan mereka bertatap muka, baik di sekolah maupun di tempat-tempat yang 

telah ditentukan seperti diruang perpustakaan, taman bacaan, ataupun di balai 

pertemuan. 

c. Web Enhanced Course 

web enhanced course merupakan pemanfaatan internet untuk pendidikan, 

untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar dikelas. Bentuk ini juga 

dikenal dengan nama web lite course, karena kegiatan pembelajaran utama adalah 

tatap muka dikelas. Peranan internet disini adalah untuk menyediakan sumber-
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sumber belajar yang sangat kaya akan informasi dengan cara memberikan atau 

membuat link ke berbagai sumber belajar yang sesuai dan bisa diakses secara 

online, untuk meningkatkan kuantitas dan memperluas kesempatan 

berkomunikasi antara pengajar dan peserta didik secara timbal balik. Dialog atau 

komunikasi dua arah tersebut dimaksudkan untuk keperluan diskusi, 

berkonsultasi, maupun untuk bekerja secara kelompok. Pada bentuk web 

enhanced course ini prosentase pembelajaran melalui internet justru lebih sedikit 

dibandingkan dengan prosentase pembelajaran tatap muka, karena penggunaan 

internet adalah hanya untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara tatap 

muka.
25

 

4. Manfaaat dan Fungsi Internet dalam Pembelajaran 

Kemajuan dibidang teknologi khususnya bidang internet, memudahkan 

untuk berkomunikasi jarak jauh dan dapat mengirimkan data dalam waktu yang 

singkat dan cepat, serta mempermudah mendapatkan informasi apa saja, darimana 

saja, dan kapan saja. Tanpa harus datang ke suatu tempat untuk mendapatkan 

berita atau informasi, karena setiap saat ribuan bahkan jutaan orang mengunggah 

atau mengupload data dan informasi dari berbagai belahan dunia yang dapat 

dinikmati atau dibaca langsung oleh seluruh manusia yang memiliki koneksi ke 

internet. 

                                                             
 25 Udin Syaefudin Sa’ud, Inovasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 201-203. 
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Beberapa manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan internet secara umum 

adalah sebagai berikut:
 26

 

a. Menambah Wawasan dan Pengetahuan 

Dengan adanya internet, kita jadi lebih tahu mengenai berbagai wawasan 

dan pengetahuan dari berbagai bidang dari seluruh dunia. Terutama bagi 

pelajar, internet mempermudah mereka dalam mencari informasi yang 

berkaitan dengan pelajaran mereka. Pelajar juga dapat melihat berbagai 

macam video di Youtube yang tentunya akan menunjang pendidikan mereka. 

Banyak video edukasi yang bertebaran di Youtube, anda pun juga dapat 

mendownload video-video tersebut. 

b. Komunikasi Menjadi Lebih Cepat 

Perkembangan internet yang semakin menjadi-jadi membuat komunikasi 

antar individu menjadi sangat mudah dan cepat. Kita juga dapat 

berkomunikasi dengan orang luar negri sekalipun dengan biaya yang relatif 

murah. Selain itu, sudah banyak jejaring sosial seperti Facebook yang 

digunakan pengguna internet untuk berkenalan dan menemukan teman baru di 

sana. Tidak sedikit juga dari mereka yang ngobrol/ chatting dengan kerabat 

mereka menggunakan jejaring sosial ini. 

 

                                                             
26 http://www.nesabamedia.com/pengertian–fungsi–dan–manfaat–internet–lengkap/, diakses 

pada tanggal 21 januari 2017. 

http://www.nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap/
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c. Mudahnya Belanja di Internet 

Dengan meledaknya penggunaan internet, semakin banyak orang yang 

tertarik melakukan belanja online. Saat ini, banyak orang yang lebih suka 

belanja online karena sangat mudah dan efisien. Salah satu keuntungan dari 

belanja online adalah kita tidak perlu keluar rumah untuk membeli item yang 

kita butuhkan. Selain itu, ketika jam kerja sangat sibuk atau tidak teratur, 

belanja online merupakan pilihan yang terbaik untuk membeli barang tanpa 

harus menyita banyak waktu. 

d. Internet sebagai Wahana Hiburan 

Internet juga berperan sebagai “Penghibur” bagi anda yang sedang gelisah 

atau galau memikirkan sesuatu. Anda bisa menghibur diri dengan mengakses 

jejaring sosial, mendengarkan musik, streaming video atau main game. 

e. Berbagi Apapun Menjadi Lebih Mudah 

Dengan adanya internet, kita bisa berbagi apapun yang kita punya, seperti 

pengalaman, tutorial, resep, dan lain sebagainya melalui akun media sosial 

atau blog pribadi. Saat ini banyak orang yang lebih suka menggunakan blog 

pribadi untuk berbagi hal yang mereka punya. Terdapat puluhan platform 

yang bisa anda gunakan untuk membuat blog gratis, seperti blogger dan 

wordpress. 

f. Memudahkan Mencari Lowongan Pekerjaan 

Selain mudahnya mencari informasi di internet, anda juga dapat mencari 

lowongan pekerjaan di internet dengan mudah. Internet telah menjadi wadah 
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tersendiri bagi anda untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah melalui 

situs-situs yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan. 

g. Pentingnya Internet dalam Dunia Bisnis 

Mengingat internet dapat dimanfaatkan dalam segala bidang termasuk 

dalam bidang bisnis, maka tak sedikit para pelaku bisnis menggunakan 

internet demi menunjang bisnis mereka. Banyak orang yang telah menemukan 

berbagai manfaat internet untuk bisnis mereka. Bahkan ada yang dinamakan 

bisnis online dimana peran internet sebagai bisnis utama. 

Pemanfaatan internet dalam pembelajaran mengkondisikan peserta didik 

untuk belajar secara mandiri. Para peserta didik dapat mengakses secara online 

dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer 

tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, data statistik. Informasi 

yang diberikan server-computers itu dapat berasal dari commercial businesses 

(.com), goverment services (.gov), nonprofit organization (.org), educational 

institution (.edu), atau artistic and cultural groups (.arts).
27

 

Menurut Budi Raharjo, manfaat internet bagi pendidikan adalah dapat 

menjadi akses sumber informasi, akses kepada narasumber, dan sebagai media 

kerja sama. Akses kepada sumber informasi, yaitu sebagai perpustakaan on-line, 

sumber literatur, akses hasil-hasil penelitian, dan akses kepada materi kuliah. 

Akses kepada nara sumber bisa dilakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara 

                                                             
27 Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Op. Cit. h. 278. 
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fisik. Sedangkan sebagai media kerja sama internet bisa menjadi media untuk 

melakukan  penelitian bersama atau membuat semacam makalah bersama.
28

 

Sedangkan internet dalam pendidikan mampu memberikan beberapa 

manfaat bagi peserta didik, diantaranya :
29

 

a. Mempermudah komunikasi dengan semua orang untuk bertukar pikiran 

dan berdiskusi dalam suatu website. 

b. Menjadi sarana penjawab semua pertanyaan para pelajar yang belum bisa 

mereka temukan jawabannya. 

c. Menemukan teman-teman dari negara-negara luar yang bisa membantu 

mereka dalam kehidupan sosial dan bisa menjadi tempat bertukar 

pengalaman dalam hal pendidikan maupun dalam hal lainnya. 

d. Menambah wawasan tentang segala macam pengetahuan tentang dunia 

luar. 

Internet tidak hanya memberikan manfaat bagi Peserta didik, melainkan 

juga kepada para pendidik. Manfaat internet bagi para pendidik, diantaranya : 

a. Menjadi sumber untuk menambah bahan pelajaran. 

b. Bertukar informasi dengan guru-guru yang lain di berbagai belahan dunia 

yang lebih berpengalaman. 

c. Menambah wawasan pelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. 

                                                             
28 Zainal Aqib,  Model – Model, Media , dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif) 

(Bandung: Yrama Widya, 2003), h. 61. 
29 https://smaksanjose.wordpress.com/2012/03/02/manfaat-internet-sebagai-media-

pendidikan , di akses pada tanggal 21 Januari 2017. 

https://smaksanjose.wordpress.com/2012/03/02/manfaat-internet-sebagai-media-pendidikan/
https://smaksanjose.wordpress.com/2012/03/02/manfaat-internet-sebagai-media-pendidikan/
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d. Mengikuti teknologi dan segala perkembangan zaman yang terjadi. 

e. Menjadi tempat pembelajaran agar bisa menjawab semua pertanyaan yang 

diajukan murid-muridnya. 

Menurut Mougayar internet memiliki lima karakteristik dan fungsi yang 

jelas yaitu: 

a. Sebuah jaringan, menghubungkan berbagai individu dan organisasi. 

b. Sebuah median, menawarkan saluran komunikasi baru. 

c. Sebuah pasar, menawarkan pasar yang terbuka dan sangat luas dengan 

banyak pelanggan potensial. 

d. Sebuah tempat transaksi, memungkinkan orang dan bisnis untuk 

menyelesaikan transaksi online financial. 

e. Sebuah tempat pengembangan aplikasi, memungkinkan pengembang 

piranti lunak untuk menggunakannya sebagai dasar untuk 

mengembangkan banyak aplikasi.
30

 

Menurut pendapat Ega fungsi internet dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Komunikasi 

 Aplikasi dalam internet menyediakan berbagai manfaat. Manfaat utama 

adalah alat komunikasi. Dalam proses pembelajaran, internet merupakan alat 

komunikasi bagi siswa, guru, dan orang tua. Melalui e-mail, ketiga subjek 

                                                             
30 Munir, Op. Cit. h.148. 
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tersebut dapat bertemu dan berhubungan. Aplikasi internet lainnya pun 

memberi kemudahan dalam proses pembelajaran. 

b. Informasi 

 Berbagai informasi dapat ditemukan di internet. Siswa dapat mengakses 

informasi-informasi tersebut sebagai sumber pembelajaran. Internet dapat 

dijadikan sebagai pembelajaran elektronik. Melalui internet, siswa dapat 

mengakses berbagai mata pelajaran yang ditugaskan oleh guru. Guru juga 

dapat memperoleh berbagai pengetahuan tentang bahan pembelajaran dengan 

mengakses aplikasi internet yang tersedia. 

c. Perpustakaan 

 Internet merupakan perpustakaan dalam bentuk jaringan komputer. 

Segala informasi pendidikan tersedia di internet. Internet dalam pendidikan 

dan pembelajaran sangat diperlukan demi tercapainya tujuan pendidikan dan 

pembelajaran. 

d. Tambahan 

 Internet dapat difungsikan sebagai tambahan dalam pembelajaran. 

Tambahan dalam arti yang sebenarnya. Siswa dapat memanfaatkan internet 

untuk mencari materi pembelajaran tambahan selain menuntaskan baca buku. 

e. Pelengkap 

 Internet berfungsi melengkapi materi pembelajaran siswa dikelas. Internet 

berperan membantu kemudahan dalam prosses mengumpulkan materi. 
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f. Pengganti  

 Media pembelajaran internet dapat menggantikan model pembelajaran 

tatap muka jika diperlukan. Pengganti tersebut tentu saja dengan 

mempertimbangkan banyak sisi demi tercapainya tujuan belajar.
31

 

5. Kelebihan dan Kekurangan Internet dalam Pembelajaran 

a. Kelebihan Internet dalam Pembelajaran 

Internet banyak memberikan keuntungan kepada pemakai. Namun 

dibalik manfaat yang bisa diperoleh, internet juga membawa dampak negatif. 

Keuntungan pertama yang diperoleh melalui internet adalah kemudahan 

dalam memperoleh informasi. Internet memungkinkan siapa pun mengakses 

berita-berita terkini melalui koran-koran elektronis seperti Media Online 

(www.media.co.id), Republika online (www.republika.co.id), dan Kompas 

Cyber Media (www.kompas.com) ataupun melalui sumber lain seperti CNN 

News (www.cnn.com). Hasil riset dalam bentuk abstraksi atau terkadang 

dalam bentuk makalah lengkap, majalah, katalog, atau bahkan buku juga 

dapat diperoleh secara online. Kedua, Internet mendukung transaksi dan 

operasi bisnis atau yang dikenal dengan sebutan e-business. Melalui internet 

dimungkinkan untuk melakukan pembelian barang secara online. Ketiga, 

berbagai aktivitas baru dapat ditangani oleh internet misalnya: 

                                                             
 31 Ega Rima Wati, Ragam Media Pembelajaran: Visual-Audio Visual-Komputer-Power 

Point-Internet-Interactive Video (Jakarta: Kata Pena, 2016), h. 119-120. 

http://www.media.co.id/
http://www.kompas.com/
http://www.cnn.com/
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1) Sistem pembelajaran jarak jauh (distance learning atau e-learning) 

yang memungkinkan kuliah secara online atau melakukan diskusi 

dalam kelas jarak jauh, 

2) Sistem telepon dengan biaya murah, 

3) Pencarian lowongan kerja, dan 

4) Transfer uang.
32

 

Pemanfaatan internet dalam pembelajaran memiliki beberapa 

kelebihan sebagai berikut. 

1) Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru 

tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak 

memerlukan ruang kelas. 

2) Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap 

muka biasa. 

3) Pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan masing-masing. 

4) Lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing 

siswa. 

5) Adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. 

6) Pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif, sehingga menarik 

siswa; dan memungkinkan pihak berkepentingan (orang tua siswa 

                                                             
32 Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, Op. Cit. h.169–170. 
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maupun guru) dapat turut serta menyukseskan proses pembelajaran, 

dengan cara mengecek tugas-tugas yang dikerjakan siswa secara 

online.
33

 

Menurut kementrian RI, kelebihan pembelajaran berbasis internet 

diantaranya adalah: 

1) Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, 

2) Dapat menggambarkan peristiwa masa lalu secara realistis dalam 

waktu yang singkat, 

3) Mengembangkan pikaran dan pendapat peserta didik, 

4) Mampu menggugah emosi peserta didik (apeksi peserta didik), 

5) Memperjelas hal-hal yang abstrak menjadi lebih realistik, 

6) Menambah daya ingat pada pelajaran, 

7) Mengembangkan imajinasi, 

8) Menumbuhkan minat dan motivasi belajar, 

9) Sangat baik dalam menjelaskan suatu proses, keterampilan dll, 

10) Menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan 

materi.
34

 

Adapun pendapat Ega Rima Wati yang menyatakan kelebihan internet 

dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

                                                             
33 Rusman, Model–model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), h. 341–342. 
34 Rusmin Tumanggor, et. al. Modul Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah 

(Kementrian Agama RI, 2010), h. 22. 
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1) Siswa tertarik dengan pembelajaran melalui media internet. 

2) Pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif dan efektif. 

3) Tersedianya materi pembelajaran yang mutakhir melalui media 

internet. 

4) Tercukupinya kebutuhan materi pembelajaran baik bagi siswa maupun 

guru. 

5) Tidak terbatas waktu dalam mengakses materi pembelajaran. 

6) Meratanya daya tangkap dan daya tampung siswa. Sebab melalui 

media internet dimungkinkan dapat terjadi pendistribusian pendidikan 

kepada semua siswa. 

7) Internet menjembatani guru dan siswa dapat berkomunikasi dengan 

mudah melalui fasilitas internet. Kegiatan berkomunikasi dapat 

dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. 

8) Bahan pembelajaran lebih terstruktur dan terjadwal melalui internet. 

9) Internet memudahkan siswa dapat belajar setiap saat dan dimana saja 

apabila diperlukan, mengingat bahan belajar tersimpan di komputer. 

10) Siswa lebih aktif dalam pembelajaran.
35

 

b. Kekurangan Internet dalam Pembelajaran 

Adapun dampak negatif yang diakibatkan oleh internet antara lain 

kemudahan orang untuk menjiplak karya orang lain, kejahatan penggunaan 

                                                             
35 Ega Rima Wati, Op. Cit. h. 126-127 
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kartu kredit, perusakan sistem melalui virus, penayangan pornografi, dan 

bahkan kemudahan melakukan agitasi.
36

 

Selain itu, internet juga dapat menjadi sangat berbahaya bagi pecandu 

dunia maya, terutama bagi orang- rang yang gemar berselancar di dunia maya 

ini. Sering kali dijumpai orang yang gemar bermain online lupa dengan segala 

kegiatan rutinnya, termasuk makan, mandi dan beribadah. Pengguna internet 

merasa lupa waktu ketika sedang asik berhadapan dengan laptop atau 

komputer yang terhubung ke jaringan internet, entah itu bermain game online, 

browsing, menonton video ataupun hal-hal lainnya. 

Dalam proses pembelajaran internet juga memiliki kekurangan, 

kekurangan Internet tersebut antara lain:
37

  

1) Informasi yang tersedia di internet sangat besar jumlahnya, namun 

tidak semuanya kita butuhkan. 

2) Internet bersifat interaktif dengan menyediakan banyak sekali link-link 

menuju situs tertentu yang terkadang membuat kita menggoda untuk 

mengkliknya yang justru membuat pencarian informasi kita 

terbengkalai dan lepas kendali. 

3) Salah satu kelemahan internet yang sangat terasa dan sangat 

mengganggu adakah resiko terkena virus komputer yang mudah 

                                                             
36 Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, Op. Cit, h.169–170. 
37 https://ismail403.wordpress.com/2013/01/06/kelebihan–dan–kekurangan–media–internet/, 

diakses pada tanggal 22 Januari 2017. 

https://ismail403.wordpress.com/2013/01/06/kelebihan-dan-kekurangan-media-internet/
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menyebar, baik melalui email maupun melalui file-file yang kita 

unduh. 

Menurut Ega Rima Wati internet memiliki beberapa kekurangan yang 

perlu di ketahui. Kekurangan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1) Kemampuan siswa dalam mengakses internet mempengaruhi lama 

waktu belajar menggunakan media internet. 

2) Membutuhkan kemampuan yang cukup dalam menggunakan internet 

sebagai media pembelajaran. 

3) Kurangnya tatap muka guru dan siswa atau siswa dan siswa dapat 

memperlambat terbentuknya nilai dan sikap dalam proses 

pembelajaran. 

4) Adanya kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek 

sosial. Terbentuknya aspek bisnis atau komersial dalam penggunaan 

internet. 

5) Pembelajaran terasa cenderung ke arah pelatihan dari pada pendidikan. 

6) Peran guru mengalami pergeseran. Semula guru berperan menguasai 

teknik pembelajaran konvensional berubah harus menguasai teknik 

pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi. 

7) Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Hal ini terkait dengan 

tersedianya listrik, telepon, dan komputer yang menunjang. 
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8) Penguasaan terhadap bahasa asing dan komputer masih kurang.
38

 

B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam di SMP 

Sebelum membahas pengertian tentang pendidikan agama islam, baiknya 

terlebih dahulu membahas pengertian pendidikan secara umum. Kata pendidikan 

berasal dari kata didik dan mendidik. Secara etimologi, mendidik berarti 

memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, dan pimpinan) mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan, secara etimologi adalah 

proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang melalui cara perbuatan 

mendidik.
39

 

Pendidikan dalam batasan yang sempit adalah proses pembelajaran yang 

dilaksanakan di lembaga pendidikan formal (madrasah/sekolah). Kemudian 

pendidikan dalam arti luas terbatas adalah segala usaha sadar yang dilakukan oleh 

keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan 

latihan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal (sekolah) non-formal 

(masyarakat) dan in-formal (keluarga) dan dilaksanakan sepanjang hayat, dalam 

rangka mempersiapkan peserta didik agar berperan dalam berbagai kehidupan. 

                                                             
38 Ega Rima Wati. Op. Cit. h. 127-128 
39 Novan Ardy Wiyani & Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam Rancang Bangun Konsep 

Pendidikan Monokotomik–Holistik  (Jogjakarta : Ar–Ruzz Media, 2012), h.23. 
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Sedangkan pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang 

dilalui peserta didik dengan segala lingkungan dan sepanjang hayat.
40

 

Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
41

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap 

dan tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja dan terencana melalui kegiatan 

bimbingan pengajaran dan latihan terhadap perkembangan jasmani dan ruhani 

demi terciptanya kepribadian yang utama serta berperan dalam berbagai 

kehidupan. 

Pendidikan yang akan dibahas kali ini adalah tentang pendidikan agama 

islam. Adapun kata islam dalam istilah pendidikan islam menunjukkan warna 

pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna islam, pendidikan yang 

islami, yaitu pendidikan yang berdasarkan islam.
42

 

Secara terminologis pendidikan Agama Islam sering sering diartikan 

dengan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Dalam pengertian lain 

dikatakan oleh Ramayulis bahwa pendidikan Agama Islam adalah proses 

mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai 

tanah air, dan tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlak-nya), teratur 

                                                             
40 Ramayulis,  Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 17–18.  
41 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Umum dan Agama Islam) (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), h. 3. 
42 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 33. 
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pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, 

baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
43

   

Tayar Yusuf mengartikan pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar 

generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan 

keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia bertakwa kepada 

Allah SWT. Sedangkan menurut A. Tafsir pendidikan agama Islam adalah 

bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara 

maksimal sesuai dengan ajaran Islam.
44

 

Menurut Zakiah Daradjat Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan 

dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah 

diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai 

suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia 

maupun di akhirat kelak.
45

 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama 

islam adalah proses bimbingan dan asuhan yang berlandaskan ajaran islam yang 

dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi anak didik secara 

maksimal, agar kelak menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai islami. 

                                                             
43 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 201. 
44 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan 

Implementasi Kurikulum 2004) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 130. 
45 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Bumi Aksara: Jakarta, 2014), h.86. 
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Pendidikan agama Islam yang dimaksud peniliti adalah pendidikan agama 

islam di SMP yaitu, salah satu mata pelajaran yang berlandaskan ajaran islam dan 

dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi anak didik secara 

maksimal, agar kelak menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai islami. 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam di SMP 

a. Dasar Pendidikan Agama Islam di SMP 

Dasar pendidikan agama islam identik dengan ajaran islam itu sendiri, 

agar usaha-usaha yang dilakukan mempunyai sumber keteguhan maka harus 

memiliki dasar yang kuat. Dasar atau sumber Pendidikan Agama Islam adalah 

semua acuan atau rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan 

nilai-nilai yang akan ditransinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Sumber 

pendidikan Agama Islam terkadang disebut dengan dasar ideal pendidikan 

Islam. Urgensi penentuan sumber di sini adalah untuk: Pertama, mengarahkan 

tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai; Kedua, membingkai seluruh 

kurikulum yang dilakukan dalam proses belajar mengajar, yang di dalamnya 

termasuk materi, metode, media, sarana dan evaluasi; Ketiga, menjadi standart 

dan tolak ukur dalam evaluasi, apakah kegiatan pendidikan telah mencapai 

dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Para ulama membagi 

dasar nilai yang dijadikan acuan dalam pendidikan Agama Islam kepada tiga, 

yaitu Al-Quran, Hadits dan Ijtihad.
46

 

                                                             
46 Rusmin tumanggor, et. al. Op. Cit. h. 6. 
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1) Al-Quran 

Secara harfiah Al-Qur’an adalah bacaan atau yang dibaca. 

Maksudanya yaitu, dengan diturunkannya Al-Qur’an agar dibaca 

kemudian dipami dan diamalkan.  

Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW-yang merupakan mukjizat-melalui perantaraan malaikat 

Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup 

sehingga umat manusia mendapat petunjuk untuk kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat.
47

 

Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik pertama, pada masa awal 

pertumbuhan islam telah mengajarkan Al-Qur’an  sebagai dasar 

pendidikan islam disamping Sunnah Beliau sendiri. Kedudukan Al-Qur’an 

sebagai sumber pokok pendidikan islam dapat dipahami dari ayat Al-

Qur’an itu sendiri.
48

  

Firman Allah: 

ٓۦ  ا وَو نَو ۡمكَو   َو َوا غَو ۡلۡم ًزَو
َو
هُه   مۡمكُتِل َو  َو أ ُُه َو َو   ُتِل ُهبَوني  ُتِل إُتِلَّلَّل  ُتِل ْا    ٱَّل ِو تَونَو ُه ى   ٱۡم دٗة َُه فُتِل ٍُتِل  َو

ٌُهِنَو  وُتِل مٖس يُهؤۡم ِۡم ُتِلقَو َو ٗة م  رَوۡحۡم   ٦٤ َو

Artinya: dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, 

melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka 

perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 

beriman. (Q.S. al-Nahl : 64) 

                                                             
47 Rois Mahfud, Al – Islam Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Erlangga 2011), h. 107. 
48 Ramayulis,  Op. Cit. h. 122. 
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2) Hadits  

Hadits atau as-sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah 

dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam perjalan kehidupannya   

melaksanakan dakwah islam. Posisi dan fungsi hadits nabi sebagai sumber 

pendidikan islam yang utama setelah Al-Qur’an adalah sebagai penjelas 

dan penguatan hukum-hukum quraniah yang ada, (NP. Anghnides: 1969) 

sekaligus sebagai petunjuk (pedoman) bagi kemaslahatan hidup manusia 

dalam semua aspeknya. Hadits sebagai sumber kedua setelah  Al-Qur’an 

dapat dilihat dari firman Allah sebagai berikut:
49 

ِوَو يُهطُتِلعُتِل  وَّلي اعَو    رَّلسُه طَو
َو
دۡم أ قَو ۖۡ فَو َو ُتُِلهۡم   ٱَّل  ۡم

نَو نۡم َو كَو غَو رۡمسَو
َو
ٓۦ أ ا ىَو َّلَّل  فَو َِو ي تَو وَو  َو

ا    ٨٠حَو ُتِل ظٗة

Artinya: Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah 

mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), 

Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi 

mereka. (Q.S. An-Nisaa : 80) 

3) Ijtihad 

Ijtihad adalah penggunaan akal pikiran oleh fuqaha’-fuqaha’ islam 

untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada ketetapannya dalam Al-

Qur’an dan hadits dengan syarat-syarat tertentu.
50

 

                                                             
49 Rusmin tumanggor, et. al. Op. Cit. h. 8-9. 
50 Ramayulis,  Op. Cit. h. 128. 
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Dalam dunia pendidikan, sumbangan ijtihad ikut secara aktif dalam 

menata sistem pendidikan. Tujuan ijtihad dalam pendidikan adalah untuk 

dinamisasi, inovasi dan modernisasi pendidikan agar diperoleh masa 

depan pendidikan yang lebih berkualitas. 

Adapun dasar-dasar Pendidikan Agama Islam di SMP adalah sebagai berikut: 

1) Dasar Yuridis 

Dasar yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar dan 

undang-undang yang berlaku pada suatu negara. Dasar yuridis formal 

tersebut terdiri atas tiga macam:
51

 

a) Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, sila pertama, 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b) Dasar struktural atau konstitusional, yaitu UU Dasar 45, dalam bab 

Xl pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, “Negara berdasarkan ketuhanan 

Yang Maha Esa,” dan pasal 2 yang berbunyi, “Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-

masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.” 

c) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, pasal 12 ayat 1 poin a, yang mengatakan, “Setiap peserta 

didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama 

yang dianutnya oleh pendidik yang seagama.” 

                                                             
51 Heri Gunawan, Op. Cit. h. 202-203. 
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2) Dasar Religius 

Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang bersumber 

dari ajaran islam. Menurut ajaran islam pendidikan agama adalah perintah 

Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya.
52

 Dasar ini 

bersumber pada Al-Qur’an, al-Hadits, dan  Ijtihad. 

3) Dasar Psikologis 

Dasar Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek 

kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam 

kehidupannya, manusia baik secara individu maupun sebagai anggota 

masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang 

dan tidak tenteram akibat dari rasa frustasi (tekanan perasaan), konflik 

(adanya pertentangan batin), dan kecemasan sehingga memerlukan adanya 

pegangan hidup (agama). Kondisi manusia pada hakikatnya menuntut agar 

semua kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi dalam rangka 

mewujudkan hidup yang harmonis, dan bahagia termasuk juga kebutuhan 

rohani seseorang terhadap agama. Untuk membuat hati tenang dan 

tenteram ialah dengan jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam surat al-Ra’d ayat 28, yaitu:
53

  

                                                             
52 Abdul Majid, Dian Andayani, Op. Cit. h. 133. 
53 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2006 ), h. 5-6. 
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ُتِلييَو  رُتِل   ٱَّل
كۡم ُتِلذُتِل ه ب ُُه ئُتِليُّ قُهنُهِبُه ىَو تَوطۡم ْا  َو ِو ٌُه ُتِل  ءَوووَو رُتِل   ٱَّل

كۡم ُتِلذُتِل  ب
َّلَو
َو
ُتِل أ ئُتِليُّ   ٱَّل ىَو تَوطۡم

نُهِوُه    ٢٨  مۡمقُه

Artinya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati 

Allah-lah hati menjadi tenteram. (Q.S. Ar-Ra’d: 28) 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam di SMP 

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai usaha untuk 

mengarahkan dan membimbing manusia dalam hal ini peserta didik agar 

mereka mampu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT, serta meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 

mengenai Agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim, berakhlak mulia 

dalam kehidupan baik secara pribadi, bermasyarakat dan berbangsa dan 

menjadi insan yang beriman hingga mati dalam keadaan Islam (QS Ali Imran 

ayat 102).
54

 

ا َُو يُّ
َو
أ َٰٓ ُتِلييَو  يَو ْا   ٱَّل ِو ٌُه ْا ءَوووَو ِو َو   تَّلقُه ُتِل   ٱَّل ُتٍِل ات ًتُهه   حَو َّل تُهقَو

َو
أ ِتُهيَّل إُتِلَّلَّل  َو َّلَو تَوىُه  َو

ِنَو  نُتِلىُه     ١٠٢وُّ ۡم
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu 

mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. (Q.S Ali Imran : 

102). 

                                                             
54 Rusmin tumanggor, et. al. Op. Cit. h. 12. 
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Pendidikan agama Islam disekolah  bertujuan untuk meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang 

agama Islam sehingga menjadi manusia muslim beriman dan bertaqwa kepada 

Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, 

berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang 

yang lebih tinggi.
55

 

Pendidikan agama di Sekolah Menengah Pertama bertujuan untuk 

membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan agama sesuai dengan 

perkembangannya, baik tentang dasar-dasar atau hikmah-hikmah hukum 

islam, maupun tentang bacaan dan hafalan Al-Qur’an. Mempraktikkan ibadah 

baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan akidah dan 

pengetahuan agama agar menjauhkan diri dari berbagai kepercayaan yang 

salah, yang dapat merusak kemurnian agama. Terdapat dua tujuan Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus: 

1) Tujuan Umum 

Pendidikan agama seperti pendidikan lainnya, harus berjalan sesuai 

dengan perkembangan zaman dan tingkat kemampuan masyarakat. 

Dorongan agama cukup besar pengaruhnya untuk mewujudkan akhlak 

yang baik dan moral yang tinggi. Maka itu, pendidikan agama sangat penting 

untuk mempersiapkan generasi muda yang beriman kepada Allah, cinta 

                                                             
55 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 22. 
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tanah air dan masyarakatnya, dan juga merupakan dasar yang kuat untuk 

membina rasa tolong menolong serta demokrasi yang sehat.  

Untuk meletakkan dasar yang kokoh dalam jiwa anak, pendidik Sekolah 

Menengah Pertama ini mempunyai peran yang sangat menentukan, karena 

saat ini murid mulai berpikir kritis dan kepribadian mereka mulai tumbuh. 

Oleh karena itu, anak-anak perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan 

agama yang dapat menuntun dan memelihara mereka dari melakukan 

perbuatan salah. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus dilakukan hal-hal 

sebagai berikut:
56

 

a) Meningkatkan kepercayaan murid kepada agama, beriman kepada 

Allah dan Rasul-Nya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran 

atau hadits-hadits yang membahas tentang agama dan sejarah 

Islam. 

b) Mengembangkan pengajaran agama dan menjauhkan mereka dari 

pikiran-pikiran yang salah, yang dapat mematikan jiwa dan 

semangat keagamaannya. 

c) Menciptakan amalan-amalan yang baik, yang dapat membantu 

pembinaan kepribadian murid dan mengarahkan mereka ke jalan 

yang baik, sehingga mereka mengenal pekerjaan yang baik dan 

benar, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                             
56 Muhamad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi pengajaran Agama Islam (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), h. 258-259. 
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d) Ikutkan murid-murid dalam berbagai kegiatan amal baik, cinta 

kasih, tolong-menolong dan bermoral tinggi serta menjauhkan diri 

dari berbagai aliran kefanatikan sehingga sikap yang demikian itu 

berkembang dalam masyarakatnya. 

e) Meningkatkan kesadaran murid mengenai kewajibannya terhadap 

negara, sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk ikut 

serta membela kemerdekaan, menentang penjajahan, menjaga 

perdamaian, dan membantu bangsa-bangsa yang sedang berjuang 

serta menentang perperangan. 

f) Membangkitkan rasa bangga di kalangan murid-murid terhadap 

peninggalan (sejarah) Islam, dan ajak mereka untuk mengikuti 

jejak para pahiawan Islam yang mereka pelajari. 

g) Menjaga dasar-dasar dan syiar agama, membiasakan mereka 

mengurus masjid dan menjaga mereka dari pengaruh berbagai 

aliran yang menyesatkan, serta ajak mereka menjauhkan diri dari 

berbagai pertentangan. Meminta kepada mereka agar ikut 

memperhatikan perkembangan Dunia Islam dan turut 

mengokohkan hubungan antara kaum muslimin sedunia. 

2) Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama adalah sebagai berikut: 
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a) Meningkatkan kemampuan murid membaca Al-Quran secara baik 

dan benar. 

b) Menguatkan hubungan murid dengan Kitabullah, sehingga mereka 

akan merasakan mudahnya metode yang dipakai oleh Al-Quran. 

c) Menjelaskan maksud Al-Quran tentang tandat anda kekuasaan 

Allah dan anjurkan untuk mempelajari tentang sifat-sifat-Nya. 

d) Menjelaskan bahwa Sunnah Rasul berfungsi sebagai penafsir Al-

Quran. 

e) Membekali murid dengan berbagai ibadah, hukum-hukum agama 

dan problema-problema masyarakat, agar agama dan ibadah 

mereka benar serta bermoral tinggi. 

f) Menganjurkan kepada murid untuk mengikuti jejak para sahabat 

dan pahlawan muslim yang saleh dan merasa bangga atas 

kepahlawanan mereka. Hal tersebut akan membuat murid tetap 

berpegang pada persatuan dan persaudaraan yang didasarkan pada 

Islam. 

g) Para murid agar menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan 

mereka dan dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan agama maupun 

kegiatan sosial.
57

 

 

                                                             
57 Ibid. h. 259-261. 
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3. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Agama Islam di SMP 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam di SMP meliputi keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan antara : 

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT 

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia 

c. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

d. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.
58

 

Dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam secara keseluruhan terbagi 

dalam empat cakupan sebagaimana berikut. 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 1. Ruang Lingkup PAI 

                                                             
58 Ramayulis, Op. Cit. h. 22. 
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Cakupan tersebut setidaknya menggambarkan bahwa ruang lingkup 

Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat mewujudkan keserasian, keselarasan 

dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama 

manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya. 

Sedangkan ruang lingkup pada setiap unsur mata pelajaran PAI adalah 

sebagaimana tabel berikut:
59

  

Tabel. 1. ruang lingkup pada setiap unsur mata pelajaran PAI 

No 
Unsur mata 

pelajaran PAI 
Ruang Lingkup Kajian 

1.  Al-Qur’an 

Lingkup kajiannya tentang membaca Al-Quran 

dan mengerti arti kandungan yang terdapat di 

setiap ayat-ayat Al-Quran . Akan tetapi dalam 

prakteknya hanya ayat-ayat tertentu yang di 

masukkan dalam materi Pendidikan Agama 

Islam yang disesuaikan dengan tingkat 

pendidikannya dan beberapa hadist terkait. 

2.  Aqidah 

Lingkup kajian tentang aspek kepercayaan 

menurut ajaran Islam, dan inti dari pengajaran 

ini adalah tentang rukun iman. 

3.  Akhlak 

Lingkup kajian mengarah pada pembentukan 

jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya 

dalam mencapai akhlak ba 

4.  Fikih/Ibadah 

Lingkup kajian tentang segala bentuk ibadah dan 

tata cara pelaksanaannya, tujuan dari pengajaran 

ini agar peserta didik mampu melaksanakan 

ibadah dengan baik dan benar. Mengerti segala 

bentuk ibadah dan memahami arti dan tujuan 

pelaksanaan ibadah. Juga materi tentang segala 

                                                             
59 Rusmin tumanggor, et. al. Op. Cit. h. 15–16. 
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bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber 

pada Al-Quran, sunnah, dan dalil-dalil syar’i 

yang lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar 

peserta didik mengetahui dan mengerti tentang 

hukum-hukum Islam dan melaksanakannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

5.  Sejarah Kebudayaan 

Islam 

Lingkup kajiannya tentang pertumbuhan dan 

perkembangan agama Islam dan awalnya sampai 

zaman sekarang sehingga peserta didik dapat 

mengenal dan meneladani tokoh-tokoh Islam 

serta mencintai agama Islam 

 

Ruang lingkup pada setiap unsur mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

SMP adalah sebagai berikut: 

a. Al-Quran  

1) Membaca, mengartikan dan menyalin. 

2) Menerapkan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam 

qamariyah, nun mati/tanwin dan mim mati. 

3) Menerapkan bacaan qalqalah, tafhim dan tarqiq huruf lam dan ro’ serta 

mad. 

4) Menerapkan hukum bacaan waqaf dan idgham. 

b. Keimanan 

1) Beriman kepada Allah dan memahami sifat-sifatnya. 

2) Beriman kepada Malaikat Allah dan memahami tugas-tugasnya. 
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3) Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT dan memahami arti beriman 

kepada-Nya. 

4) Beriman kepada rasul-rasul Allah SWT dan memahami arti beriman 

kepada-Nya. 

5) Beriman kepada hari akhir dan memahami arti beriman kepada-Nya. 

6) Beriman kepada qadha dan qadar Allah SWT dan memahami arti 

beriman kepada-Nya. 

c. Akhlak  

1) Berprilaku dengan sifat-sifat terpuji 

2) Menghindari sifat-sifat tercela. 

3) Bertatakrama. 

d. Ibadah/Fiqh  

1) Melakukan thaharah  

2) Melakukan salat wajib  

3) Melakukan macam-macam sujud  

4) Melakukan salat jum’at  

5) Melakukan salat jamak dan qasar 

6) Melakukan macam-macam salat sunah 

7) Melakukan puasa 

8) Melakukan zakat 

9) Memahami hukum Islam tentang makanan, minuman, dan binatang 

10) Memahami ketentuan aqiqah dan qurban 
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11) Memahami tentang ibadah haji dan umrah 

12) Melakukan salat jenazah 

13) Memahami tata cara pernikahan 

e. Tarikh 

1) Memahami keadaan masyarakat Makkah sebelum dan sesudah datang 

Islam 

2) Memahami keadaan masyarakat Makkah periode Rasulullah SAW 

3) Memahami keadaan masyarakat Madinah sebelum dan sesudah datang 

Islam  

4) Memahami perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin
60
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pengertian Metode Penelitian 

Metode berasal dari bahasa Yunani: methodos yang berarti cara atau jalan. 

Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai 

sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran 

yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan 

permasalahan.
1
 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan 

langkah-langkah sistematis, Metode berarti suatu cara kerja yang sistematik. Metode 

disini di artikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan dalam penelitian.
2
   

Sedangkan Penelitian adalah terjemahan dan bahasa Inggris: research yang 

berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu 

metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap 

permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab 

problemnya.
3
 

                                                             
1 Joko Subagyo, Metode penelitian dalam teori dan praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.1. 
2 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),  h.24. 
3 Joko Subagyo, Op. Cit. h.2. 
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 Penelitian adalah upaya kegiatan menyusun pengetahuan (knowledge) dan 

atau membangun suatu ilmu (science) dengan menggunakan metode dan teknik 

tertentu menurut prosedur sistematis.
4
 

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Metode penelitian 

adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya 

secara sistematis terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk 

menyelesaikan atau menjawab permasalahannya. 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai karya ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci 

yang perlu di perhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Cara 

ilmiah  berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu 

rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan 

dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris 

berarti cara-cara yang di gunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam 

penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.
5
  

Metode penelitian yang dipakai penulis adalah metode penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

                                                             
4 Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 2002), 

h.30. 
5 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h.3. 
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kuantifikasi (pengukuran).
6
  Metode penelitian kualitatif sering disebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya, 

metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; 

disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif.
7
 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk 

penggunaan internet dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Penggunaan 

metode dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan benar-benar dapat di 

pertanggung jawabkan dan memiliki bukti ilmiah yang akurat dan dapat dipercaya.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan di laksanakan di SMPN 1 Bandar Lampung yang berada di Jl. 

Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar 

Lampung, Lampung - Indonesia. Waktu penelitian ini adalah semester Genap Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

 

 

 

 

Gambar.2. Letak SMPN 1 Bandar Lampung 

                                                             
6  Soewadji Jusuf, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 

h.51. 
7 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.122. 
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C. Sifat dan Jenis Penelitian  

 Penelitian ini, dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research) 

dapat juga diangggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai 

metode untuk mengumpulkan data kualitatif.
8
  Penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh data primer atau data utama yang akurat karena tanpa menggunakan 

penelitian ini peneliti tidak dapat memperoleh data yang obyektif sesuai dengan 

obyek penelitian. 

Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif, yakni penelitian yang 

bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi 

tertentu atau bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, 

kondisi, prosedur atau sistim secara faktual dan cermat.
9
 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif sampel yang dipilih harus benar-benar mewakili 

ciri-ciri suatu populasi. Pengambilan sampel yang dilakukan peniliti adalah 

menggunakan teori terbatas dengan cara bola salju (snowball). Maksud sampling 

dalam hal ini ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari pelbagai 

macam sumber dan bangunannya.
10

 Dalam penelitian ini yang menjadi subyek 

penelitian adalah: 

 

                                                             
8 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 

26. 
9  Soewadji Jusuf, Op. Cit. h.26. 
10 Lexy J Moleong, Op. Cit. hal.224. 
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1. Pendidik Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Bandar Lampung 

2. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMPN 1 Bandar Lampung 

3. Peserta didik SMPN 1 Bandar Lampung 

E. Alat Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai dengan permasalahan 

penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu meliputi: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana  peneliti atau 

kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama 

penelitian.
11

 Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan 

data yang diperlukan. 

Metode ini digunakan untuk mengamati bentuk pemanfaatan internet di 

dalam maupun di luar kelas, mengamati aplikasi internet terhadap pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, mengamati faktor pendukung dan penghambat dari 

pemanfaatan internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, mengamati 

sarana yang digunakan, mengamati keadaan sekitar SMPN 1 Bandar Lampung. 

2. Interview/ Wawancara 

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk 

mendapatkan informasi atau data dari interviewee atau responden dengan 

wawancara secara langsung face to face, antara interviewer dengan interviewee. 

                                                             
11 GuIö, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo, 2010), h.116. 
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Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang menggunakan wawancara 

adalah metode wawancara, sedangkan alat pengumpul datanya adalah Pedoman 

wawancara/interview.
12

 

Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur 

yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis 

wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja.
13

 

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang bentuk-bentuk pemanfaatan internet dalam pembelajaran, mengetahui 

aplikasi internet dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, mengetahui faktor 

pendukung dan penghambat dari pemanfaatan internet dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Bandar Lampung. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-

buku, catatan-catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda, dan yang lainnya.
14

 Penulis mengunakan metode ini untuk 

mendapatkan data dari SMPN 1 Bandar Lampung tentang profil sekolah, jumlah 

pendidik dan karyawan, keadaan peserta didik dan keadaan sarana prasarana, visi, 

misi, struktur organisasi, maupun hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. 

 

                                                             
12  Soewadji Jusuf, Op. Cit. h.152. 
13 Lexy J Moleong, Op. Cit. h.190. 
14 Soewadji Jusuf, Op. Cit. h.160.  
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F. Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
15

 

Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis secara kualitatif yaitu upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
16

 

Data penelitian kualitatif yang di peroleh dalam penelitian banyak 

menggunakan kata-kata, maka analisa data yang dilakukan melalui: 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya,
17

 Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

tentang hasil penelitian. 

                                                             
15 Sugiyono, Op. Cit. (Cet Ke–18) (Bandung: Alfabeta, 2013), h.33. 
16 Lexy J Moleong, Op. Cit. h.248. 
17 Sugiyono, Op. Cit. (Cet Ke–13) (Bandung: Alfabeta, 2011), h.247. 
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Adapun maksud pelaksanaannya reduksi data yaitu untuk memfokuskan, 

mengarahkan dan mengklasifikasikan data yang dibutuhkan yang sesuai dengan 

kajian dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis membuat rangkuman tentang 

aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian. Rangkuman tersebut kemudian 

direduksi atau disederhanakan pada hal-hal yang menjadi permasalahan penting. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini 

Miles and Huberman  menyatakan “the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penetitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif.
18

  

Oleh karena itu dalam penyajian data diusahakan secara sederhana sehingga 

mudah dipahami dan tidak menjemukan untuk dibaca. Penyajian data yang 

dimaksudkan adalah untuk menghimpun, menyusun informasi dari data yang 

diperoleh, sehingga dari penyaji dapat memberikan kemungkinan untuk ditarik 

suatu kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan kesimpulan 

Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data 

yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan 

                                                             
18 Ibid. h.249.  
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kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan 

peneliti. Adalah salah besar apabila kelompok peneliti membuat kesimpulan yang 

bertujuan menyenangkan hati pemesan, dengan cara manipulasi data.
19

 

Pengambilan kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian 

diverifikasikan dengan cara mempelajari kembali data yang terkumpul. 

Kesimpulan juga diverifikasikan secara selama penelitian berlangsung. Dari data-

data yang direduksi dapat ditarik kesimpulan yang memenuhi syarat  kredibilitas  

dan  objektifitas  hasil  penelitian,  dengan  jalan membandingkan hasil penelitian 

dengan teori.
20

  

Verifikasi data yang dimaksudkan untuk mengevaluasi segala informasi yang 

telah didapatkan suatu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara. 

Sehingga akan didapatkan suatu data yang validitas dan berkualitas serta hasil 

data tersebut dapat dipertanggung jawabkan akan kebenarannya. 

G. Uji Keabsahan Data 

Untuk memperoleh keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
21

 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

                                                             
19 Suharsimi Arikunto , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h.311. 
20 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

1998), h.263. 
21 Lexy J Moleong, Op. Cit. (Cet ke–14) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)h.178. 
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berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
22

 

1. Triangulasi Sumber. 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, 

untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka 

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan 

yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan 

kelompok kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan 

seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data 

tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member chcek) dengan tiga 

sumber data tersebut. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan 

                                                             
22 Sugiyono, Op. Cit. (Cet Ke–13) (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 273. 
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data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum 

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

datanya. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data yakni dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Karena dalam penelitian ini 

alat pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data 

yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. 

Bila menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya 

benar, karena sudut pandangnya saja yang berbeda-beda. 

 



 

 

BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Sekolah  

a. Nama sekolah : 
SMP Negeri 1 Bandar Lampung 

b. No. Statistik Sekolah : 
200040 

c. NPSN : 
10807198 

d. Tanggal SK Pendirian : 
1951-07-23 

e. Alamat sekolah : 

: 

: 

: 

JL. MR. GELE HARUN NO. 30 RAWA LAUT 

(Kecamatan) Enggal 

(Kabupaten/Kota) Bandar Lampung 

(Propinsi) Lampung 

f. Telepon/HP/Fax : 
0721-252310/Hp: 0819696633/Fax: 0721-259711 

g. Email/Web site : 
smpn1_blpg@yahoo.co.id/www.smpn1balam.sch.id 

h. Status Sekolah : 
Negeri 

i. Nilai akreditasi sekolah : 94,95 (A) / ISO 9001:2008 

j. Akses Internet : 
Telkom Speedy 

k. Status / Luas Tanah : 
SHM / 6.500 m

2
 

l. Luas Tanah Milik : 
6.214 m

2
 

m. Waktu Penyelenggaraan : 
Pagi 
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2. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya  

 SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Mr. Gale Harun 

No. 30 Rawa Laut, kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Pada 

mulanya SMP Negeri 1 Bandar Lampung didirikan pada tahun 1946 di lokal SMP 

Xaverius Pasir Gintung (Penengahan) dengan nama BPL. 

 Dari Penengahan, sekolah ini dipindahkan ke Jalan Lebak Budi bersama-

sama dengan Pasar SMEP terhitung 1 Juli 1951, dan pada tanggal ini juga status 

sekolah menjadi Negeri berdasarkan Surat Keputusan No. 0116/BH. 

 Pada tanggal 23 Juli 1951 SMP Negeri 1 Bandar Lampung di pindahkan 

ke Jalan Ki Hajar Dewantara yang sekarang menjadi Jl. Mr. Gele Harun No. 30 

Rawa Laut. Atas persetujuan kepala sekolah dengan bantuan Kepala Kota Praja 

serta Orang Tua Murid mendirikan gedung sekolah baru. Gedung baru tersebut 

bersifat darurat dengan berlantai semen dan beratap genteng, dinding geribik dan 

kayunya kelas campur.  

 Sejak tahun 1951 hingga sekarang, SMP Negeri 1 Bandar Lampung telah 

mengalami pergantian Kepala Sekolah sebanyak 8 kali. Adapun nama-nama 

Kepala Sekolah dan lama jabatannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Nama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Lampung  

dari tahun 1951 -sekarang 

No Nama Kepala Sekolah Lama Jabatan 

1. R. Oedjik Tirtohadikusumo Tahun 1951 - 1967 

2. Drs. Oskar Silaen Tahun 1968 - 1980 

3. Hi. Abdurrahman U Tahun 1981 - 1989 

4. Hi. Thabrani Dalil, B. Sc Tahun 1989 - 1992 

5. Drs. Suyitno Tahun 1992 - 1996 

6. Dra. Rosmala Dewi Tahun 1996 - 2000 

7. Dra. Hj. Nuraini Rusman Tahun 2000 - 2006 

8. Plh Sutarjo Januari - April 2006 

9. Drs. H. Haryanto, M. Si Tahun 2006 - sekarang 

Sumber Data: Dokumentasi SMP Negeri 1Bandar Lampung 

 

 Pada tahun 2005, SMP Negeri 1 Bandar Lampung ditetapkan sebagai 

piloting (SSN) Sekolah Standar Nasional oleh Kemedikbud. Hal itu menjadi awal 

SMPN 1 merangkak naik dan mencetak peserta didik yang mumpuni. Selanjutnya 

pada tahun 2007 SMP Negeri 1 Nandar Lampung statusnya ditingkatkan dari SSN 

menjadi RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional).  

 Semennjak jadi RSBI orientasi kepada mutu pendidikan dirasakan 

masyarakat kota Bandar Lampung, dari hari ke hari semakin banyak peminat. 

Pada tahun 2014 SMPN 1 menjadi sekolah favorit masyarakat kota Bnadar 

Lampung. Hampir setara sekolah favorit lainnya di Bandar Lampung seperti 

SMPN 4 dan SMPN 2.  

 Meski saat ini RSBI telah dicabut oleh Kemendikbud, di SMP 1 Bandar 

Lampung pelayanan pendidikan kepada siswanya tidak menurun. Kualitas tidak 

menurun, hanya saja pencabutan RSBI berpengaruh pada kesejahteraan guru. 
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Karena hilangnya RSBI hilang pula anggaran kegiatan guru. Untuk pembelajaran, 

SMPN 1 Bandar Lampung sudah berbasis informasi teknologi (IT) yang 

digunakan saat Ujian Nasional (UN) dan saat penerimaan peserta didik baru 

(PPDB) online. SMPN 1 termasuk induk cluster kurikulum 2013, menjadi 

sekolah rujukan, ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara muatan pendidikan 

karakter sebagai piloting pelaksana program penguatan pendidikan karakter. 

3. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

a. Visi SMP Negeri 1 Bandar Lampung 

Menghasilkan Lulusan SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang Taqwa, 

Cerdas, Terampil dan Kompetitif Global (WADAS PILKOM) 

b. Misi SMP Negeri 1 Bandar Lampung 

1) Mewujudkan pendidikan yang bermutu, efisien dan relevan sesuai 

dengan tuntutan kemajuan zaman. 

2) Mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam 

pengelolaan kelembagaan dan sekolah  berupaya mencapai standar 

ISO 9001 (2008). 

3) Menjalin kerja sama dengan sekolah bertaraf internasional di dalam 

dan di luar negeri. 

4) Melaksanakan pengembangan SDM pendidik dan tenaga 

kependidikan. 
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5) Melaksanakan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dan 

implementasi KBK dalam proses pembelajaran dengan memperkaya 

dengan kurikulum bertaraf internasional. 

6) Mengembangkan sekolah menuju ketercapaian SPM (standar 

Pelayanan Minimum) bertaraf internasional. 

7) Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

dan inovatif. 

8) Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi guru dan pegawai. 

9) Melaksanakan pengembangan fasilitas sekolah sesuai dengan standar 

nasional. 

10) Mengembangkan standar pencapaian ketuntasan belajar dan standar 

kelulusan siswa bertaraf internasional. 

11) Melaksanakan pembinaan kesiswaan secara intensif melalui kegiatan 

OSIS dan ekstra kurikuler untuk mendorong peningkatan prestasi 

siswa  di bidang non akademik bertaraf internasional. 

12) Melaksanakan pengembangan kegiatan keagamaan dan pembinaan 

budi pekerti. 

13) Melaksanakan pembelajaran bilingual teaching untuk seluruh mata 

pelajaran di semua tingkat kelas. 

 

 



77 

 

 

c. Tujuan SMP Negeri 1 Bandar Lampung 

 Secara umum tujuan kelembagaan pada jenjang pendidikan SMP adalah 

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut yang 

ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, SMP Negeri 1 Bandar 

Lampung menetapkan target pencapaian sebagai berikut: 

1) Terselenggaranya pendidikan yang bermutu efisien, dan relevan. 

2) Terselenggaranya pendidikan yang transparan, akuntabel efektif dan 

pertisipatif. 

3) Terjalinnya kerja sama sekolah dengan sekolah bertaraf internasional 

di dalam negeri dan di luar negeri. 

4) Sekolah telah memenuhi Standar tenaga pendidik dan kependidikan 

sesuai dengan PP no 19 tahun 2005 dan standar SBI. 

5) Sekolah telah memenuhi standar isi sesuai dengan peraturan 

pemerintah No. 22 Tahun 2006 dan diperkaya dengan muatan 

kurikulum bertaraf internasional. 

6) Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang baik berdasarkan 

standar ISO 2000. 

7) Sekolah telah memenuhi standar sarana dan fasilitas pendidikan sesuai 

dengan PP No. 19 Tahun 2005 dan standar SBI. 

8) Sekolah telah memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan 

tuntutan KBK dan tuntutan pembelajaran berstandar internasional. 
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9) Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk seluruh mata pelajaran 

telah mencapai rata-rata 80.00 dan standar kelulusan (SKL) untuk UN 

dan UAS minimal 75.00 dengan kemampuan berbahasa Inggris aktif 

dan kemampuan di bidang ICT. 

10) Diraihnya prestasi kejuaraan akademik dan non akademik di tingkat 

nasional dan internasional. 

11) Meningkatkan kualitas imtaq dan budi pekerti siswa. 

12) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran bilingual teaching 

untuk seluruh mata pelajaran dan semua tingkat kelas. 

4. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi SMP Negeri 1 Bandar Lampung dapat kita lihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3. Kepala sekolah dan Wakil SMP Negeri 1 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No. Jabatan Nama 

Jenis 

Kelamin Usia 
Pend. 

Akhir 

Masa 

Kerja 
L P 

1. Kepala Sekolah Drs. H. Haryanto, M.Si.   57 S2 34 th 

2. WMM/HUMAS Asep Sudrajat, S.Pd.   43 S1 19 th 

3. Waka. Kurikulum Indah Hati, M.Pd.   55 S2  28 th 

4. Waka. Kesiswaan Joko Indarjo, S.Pd.   49 S1 27 th 

5. Waka. Sarpras Drs. H. Yuni Herwanto, M. Pd.   51 S2 29 th 

Sumber Data: Dokumentasi TU SMPN 1 Bandar Lampung 
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5. Kondisi Guru, Karyawan, dan Siswa 

Tabel 4. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah  

Guru di SMP Negeri 1 Bandar lampung T.A. 2016/2017 

No Tingkat Pendidikan 

Jumlah dan Status Guru Jumlah 

GT/PNS GTT/Guru Bantu  

L P L P  

1. S2 5 6 - - 11 

2. S1 8 30 - - 38 

3. D-4 - - - - - 

4. D3/Sarmud 2 - - - 2 

5. D2 - - - - - 

6. D1 - - - - - 

Jumlah 15 36 - - 51 

Sumber Data: Dokumentasi TU SMPN 1 Bandar Lampung 

 

Tabel 5. Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan 

(keahlian) 

No. Guru 

Jumlah guru dengan latar 

belakang pendidikan sesuai 

dengan tugas mengajar 

Jumlah guru dengan latar 

belakang pendidikan yang 

TIDAK sesuai dengan 

tugas mengajar 

Jumlah 

D1/

D2 

D3/ 

Sarm

ud 

S1/ 

D4 

S2/ 

S3 

D1/

D2 

D3/ 

Sarm

ud 

S1/ 

D4 

S2/ 

S3 

 

1. IPA - - 8 2 - - - - 7 

2. Matematika - - 5 3 - - - - 7 

3. Bahasa Indonesia - - 4 1 - - - - 5 

4. Bahasa Inggris - - 5 1 - - - - 7 

5. Pendidikan Agama - - 3 - - - - - 3 

6. IPS - - 3 2 - - - - 6 

7. Penjasorkes - 1 1 - - - - - 3 

8. Seni Budaya - 1 2 - - - - - 3 

9. PKn - - 3 - - - - - 3 

10. TIK/Keterampilan - - 1 - - - - - 3 

11. BK - - 1 - - - - - 4 

12. Bahasa Lampung - - 3 - - - - - 2 

13. Prakarya - - 2 - - - - - 2 

14. Pramuka - 1 - - - - - - 1 

 Jumlah         51 

Sumber Data: Dokumentasi TU SMPN 1 Bandar Lampung 
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Tabel 6. Pengembangan kompetensi/profesionalisme guru 

No. 
Jenis Pengembangan 

Kompetensi  

Jumlah Guru yang telah mengikuti 

kegiatan pengembangan 

kompetensi/profesionalisme 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Penataran KTSP 15 36 51 

2. Penataran Metode 

Pembelajaran (termasuk CTL) 

13 37 50 

3. Penataran PTK 12 35 41 

4. Penataran Karya Tulis Ilmiah 14 30 34 

5. Sertifikasi Profesi/Kompetensi 14 33 47 

6. Penataran PTBK 10 37 27 

7. Penataran lainnya: ..............    

8. Pelatihan kurikulum 2013 12 22 22 

Sumber Data: Dokumentasi TU SMPN 1 Bandar Lampung 

Tabel 7. Tenaga Kependidikan: Tenaga Pendukung 

No Tenaga pendukung 

Jumlah tenaga pendukung 

dan kualifikasi pendidikannya 

Jumlah tenaga 

pendukung 

Berdasarkan 

Status dan Jenis 

Kelamin  

Jumlah 

SM

P 

SM

A 

D1 D2 D3 S1 PNS Honorer  

L P L P  

1. Tata Usaha 2 7    2 2 5 1 3 11 

2. Perpustakaan     2    1 1 2 

3. Laboran lab. IPA      2   1 1 2 

4. Teknisi lab. Komputer     1 1   2  2 

5. Laboran lab. Bahasa      1   1  1 

6. PTD (Pend Tek. Dasar)      1   1  1 

7. Kantin 2 3       3 2 5 

8. Penjaga Sekolah 2        2  2 

9. Tukang Kebun 2 2       4  4 

10. Keamanan  2       2  2 

11. Lainnya: ...................            

 Jumlah 8 14   3 6 2 5 14 9 30 

Sumber Data: Dokumentasi TU SMPN 1 Bandar Lampung 
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Tabel 8. Jumlah Siswa SMPNegeri 1 Bandar Lampung  

Tahun Ajaran 2016/2017 Semester Genap 

No Kelas 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Siswa Laki-Laki Perempuan 
Jumlah 

Rombel 

1. VII 159 195 10 354 

2. VIII 142 193 10 335 

3. IX 140 166 9 306 

Jumlah 441 554 29 995 

Sumber Data: Dokumentasi TU SMPNegeri 1 Bandar Lampung 

 

Tabel 9. Jumlah siswa berdasarkan Agama 

No Agama Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah  

1. Islam 347 329 299 975 

2. Kristen 4 6 6 16 

3. Katholik - - - - 

4. Hindu 3 - 1 4 

5. Budha - - - - 

Sumber Data: Dokumentasi data jumlah siswa SMPN 1 Bandar Lampung 

 

6. Sarana dan Prasarana 

Tabel 10. Sarana dan Prasarana SMPN 1 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2016/2017 

No Sarana/Prasarana Jumlah Kondisi  

1. Ruang Kelas VII 10 Ruang Baik 

2. Ruang Kelas VIII 10 Ruang Baik 

3. Ruang Kelas IX 9 Ruang Baik 

4. Perpustakaan  1 Ruang Baik 

5. Laboratorium IPA 1 Ruang Baik 

6. Ruang Multimedia 1 Ruang Baik 

7. Ruang Kesenian 1 Ruang Baik 

8. Laboratorium Bahasa 2 Ruang Baik 

9. Laboratorium Komputer 1 Ruang Baik 

10. Serbaguna/Aula 1 Ruang Baik 

11. Ruang Rapat 1 Ruang Baik 

12. Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang Baik 

13. Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 Ruang Baik 

14. Ruang Guru 2 Ruang Baik 
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15. Ruang Tata Usaha 1 Ruang Baik 

16. Ruang Tamu  4 Ruang Baik 

17. Gudang  2 Ruang Baik 

18. Dapur  1 Ruang Baik 

19. KM/WC Guru 3 Ruang Baik 

20. KM/WC Siswa 15 Ruang Baik 

21. Ruang BK 1 Ruang Baik 

22. Ruang UKS 1 Ruang Baik 

23. Ruang PMR/Pramuka 1 Ruang Baik 

24. Ruang Osis  1 Ruang Baik 

25. Masjid  1 Ruang Baik 

26. Koperasi  1 Ruang Baik 

27. Hall/Lobi 1 Ruang Baik 

28. Kantin  1 Ruang Baik 

29. Rumah Pompa/Menara Air 1 Ruang Baik 

30. Bangsal kendaraan 2 Ruang Baik 

31. Rumah Penjaga 1 Ruang Baik 

32. Pos Jaga 1 Ruang Baik 

33. Lapangan Basket 1 Ruang Baik 

34. Lompat Jauh  1 Ruang Baik 

35. Bulu Tangkis 2 Ruang Baik 

36. Tenis Meja 2 Ruang Baik 

37. Footsal 1 Ruang Baik 

Sumber Data: Dokumentasi SMPN 1 Bandar Lampung 

B. Bentuk Pemanfaatan Internet dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 1 Bandar Lampung 

Seiring dengan perubahan zaman saat ini, maka pendidikan juga harus 

melakukan perubahan-perubahan. Bila tidak kita akan menjadi bangsa yang tertinggal 

dengan bangsa-bangsa lainnya di bidang pendidikan. Seluruh komponen harus 

mendukung dan bersatu dalam mencari solusi bagaimana kualitas pendidikan bisa 

meningkat. Perlu diingat bahwa upaya yang juga tidak kalah pentingnya adalah 

mengembangkan teknologi pendidikan dan pembelajaran. 
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Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu Internet, sudah 

memasuki dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan memanfaatkan internet sudah 

dilakukan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan materi pelajaran, meskipun 

dalam prosesnya memiliki hambatan-hambatan. 

Tujuan menggunakan internet dalam Pembelajaran adalah untuk memudahkan 

siswa dalam pembelajaran dan pengumpulan tugas. Siswa dapat memperoleh materi 

pelajaran tidak hanya dari buku paket saja serta dapat menambah wawasan siswa 

tentang materi pelajaran yang sedang berlangsung. Siswa memiliki wawasan global, 

terlatih mengungkap solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan yang ada, 

memiliki pemahaman yang lebih terhadap materi pelajaran, siswa terlatih untuk 

bekerja secara team work dan memiliki kesempatan berkompetisi secara 

internasional.
1
 

Jaringan internet mampu mendukung komunikasi dua arah  antar siswa 

dengan guru yang merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan. 

Komunikasi dua arah ini dapat bersifat individual dan kelompok sehingga 

mempunyai potensi untuk melayani kebutuhan belajar masing-masing individu siswa 

yang bervariasi. Disamping itu komunikasinya pun dapat berupa komunikasi 

multimedia, sehingga akan memperkaya proses pembelajaran sehingga diharapkan 

proses belajar lebih berkualitas. 

                                                             
1 Wawancara dengan Ibu Maryani (Guru PAI) dan Indah Hati, M.Pd (Waka Kurikulum) pada 

tanggal 06 dan 11 April 2017. 
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Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar 

Lampung tidak setiap pertemuan memanfaatkan internet, tergantung dari materi 

pelajaran. Siswa sangat aktif dalam mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung, 

karena siswa sendiri yang mencari pengetahuan dan menemukannya. Siswa juga 

dilatih kemandiriannya dalam menyelesaikan masalah dengan membuka situs dan 

searching di google tentang materi pelajaran.
2
 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan internet dilakukan 

didalam kelas pada saat pelajaran sedang berlangsung. Guru mempersilahkan siswa 

membuka situs youtube.com untuk melihat dan mendengarkan pelafasan tentang 

hukum bacaan mim sukun dan qolqolah yang baik dan benar.
3
 Selain itu siswa dapat 

searching di google.com sebagai penyedia bahan/ materi pelajaran yang up to date. 

Kemudian siswa mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai dengan temuan mereka 

di internet.
4
 Peran internet disini adalah untuk menyediakan sumber belajar yang 

sagat kaya dan juga memberikan fasilitas hubungan ke berbagai sumber belajar. 

Bentuk pemanfaatan internet di SMP Negeri 1 Bandar Lampung adalah  

bentuk web enhanced course yaitu pemanfaatan internet untuk menunjang 

peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas, yang juga dikenal dengan 

nama Web lite course, karena kegiatan pembelajaran utama adalah tatap muka di 

kelas. Peranan internet disini adalah untuk menyediakan content (sumber belajar) 

yang sangat kaya dan juga memberikan fasilitas hubungan (link) ke berbagai sumber 

                                                             
2 Wawancara dengan Ibu Maryani (Guru PAI) pada tanggal 06 April 2017. 
3 Hasil Observasi pada Tanggal 04 April 2017. 
4 Wawancara dengan Ibu Maryani (Guru PAI) pada tangggal 06 April 2017. 
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belajar. Juga tak kalah pentingnya adalah pemberian fasilitas komunikasi antara 

pengajar dan peserta didik dan antara peserta didik secara timbal balik. Dialog  dan 

komunikasi tersebut adalah untuk keperluan berdiskusi, berkonsultasi  maupun untuk 

bekerja secara kelompok. Pada bentuk web enhanced course ini prosentase 

pembelajaran melalui internet justru lebih sedikit dibandingkan dengan prosentase 

pembelajaran tatap muka, karena penggunaan internet adalah hanya untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran secara tatap muka. 

Namun demikian, internet bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi 

sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan 

sewaktu dibutuhkan saja, tetapi memasukkannya kedalam suatu sistem untuk 

memenuhi kebutuhan siswa akan sumber belajar (materi pelajaran) yang terbatas. 

Dengan memanfaatkan internet yang bisa dilihat dan didengar memberi pengalaman 

nyata (yang abstrak menjadi konkret) karena kesan yang ditimbulkan oleh warna, 

musik, grafis, dan animasi, dapat menambah kesan yang realisme, sehingga siswa 

dapat menghubungkan dunia teori dengan relitas. Dalam proses belajar mengajar 

perhatian siswa lebih besar, pembelajaran terasa menyenangkan, tidak membosankan, 

tidak jenuh, dan tidak melulu membaca buku dan mengerjakan LKS, tetapi 

menggunakan internet dan segala macam teknologi, seperti TV, DVD player, LCD 

proyektor. Setiap pertemuan memanfaatkan teknologi tersebut sehingga siswa tidak 

jenuh. Selalu ada pengetahuan baru setiap siswa.
5
 

                                                             
5 Wawancara dengan peserta didik pada tanggal 25 April 2017. 
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Kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Bandar Lampung di desain secara 

inovatif agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Proses belajar mengajar tidak 

hanya dilakukan dengan menggunakan sistem klasikal tetapi sudah menerapkan 

belajar mandiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri dari berbagai masalah 

yang dihadapi dalam pembelajaran. Maksudnya siswa dilatih untuk mencari sumber-

sumber informasi, data-data dan pemecahan atas masalah yang dihadapi ataupun 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan browsing atau searching melalui 

internet sesuai dengan materi pelajaran. Kemudian guru mengevaluasi atas apa yang 

telah diperoleh siswa dan menambahkan atau melengkapi kekurangan bila 

diperlukan. 

Pembelajaran merupakan proses pengembangan kreativitas berpikir yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan 

penguasaan dan pengembangan yang baik terhadap materi pelajaran. Pembelajaran 

membuka pintu gerbang kemungkinan untuk menjadi manusia yang lebih dewasa dan 

mandiri. Tanpa pembelajaran semua itu tidak akan mungkin. Pembelajaran yang 

selama ini dilakukan yaitu pembelajaran konvensional, kental dengan suasana 

instruksi dan dirasa kurang sesuai dengan dinamika perkembangan dunia yang 

demikian pesat. Selain itu hakikat pendidikan mewajibkan pengintegrasian nilai-nilai 

moral, budi pekerti luhur, kreativitas, kemandirian dan kepemimpinan yang sulit 

dilakukan melalui pendekatan konvensional yang kurang fleksibel dalam 

megakomodir materi pelajaran. 
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Guru seringkali memberikan tugas kepada siswa untuk merefleksi pelajaran 

yang telah diberikan, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok dalam setiap 

pertemuannya. Tugas mandiri biasanya mengerjakan soal latihan yang terdapat di 

buku cetak. Sedangkan tugas kelompok, diminta mencari dan mempelajari materi 

untuk pertemuan yang akan datang dari bahan yang sudah dipelajari siswa secara 

berkelompok akan mempresentasikannya di dalam kelas.
6
 

Agar pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dinamis dan efektif, guru hendaknya 

memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan belajar mengajar dan pembelajaran 

yang efektif. Mengenal karakteristik siswa didalam kelas untuk menentukan metode 

dan strategi supaya mendorong kreativitas melalui penciptaan suasana belajar yang 

kondusif sehingga kreativitas dan kemampuan berfikir kritis serta pemecahan 

masalah siswa dapat berkembang secara optimal. Pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar siswa bebas mengeksplor seluruh materi yang tersedia, bisa dilakukan 

dikelas, dirumah, dimana saja dan kapan saja. Kemampuan guru memberikan 

pengalaman belajar beragam akan membuat suasana belajar menjadi menantang 

sehingga menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

Guru hanya menuntun siswa untuk belajar, namun pekerjaan belajar harus 

dilakukan sendiri oleh siswa. Oleh karena itu reformasi pembelajaran untuk 

membangun kompetensi menuntut perubahan tradisi lama, yakni guru akting di depan 

kelas, siswa menonton. Maka diubah menjadi siswa aktif bekerja dan belajar di dalam 

kelas, guru menonton dan mengarahkan dari dekat. 

                                                             
6 Hasil Observasi pada tanggal 04 April 2017. 
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Dalam proses pembelajaran guru bertindak sebagai fasilitator, dengan 

pendekatan pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru berubah menjadi 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru tidak lagi sebagai pembekal ilmu 

pengetahuan tetapi sebagai pembimbing yang membantu siswa memperoleh 

pengetahuan sendiri dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di internet. Selama 

siswa melakukan surfing, tugas guru adalah sebagai guide, karena internet adalah 

hutan belantara yang unlimited jika tidak diarahkan bisa memakan waktu berjam-jam 

dan membuka situs yang tidak sesuai dengan materi pelajaran. Guru menentukan 

tema atau kata kunci yang harus dicari, kemudian siswa melakukan searching. 

Persiapan yang dilakukan guru sebelum mengajar selain mendalami materi 

pelajaran yang akan disampaikan adalah memanfaatkan internet untuk mencari bahan 

tambahan materi untuk memperluas pengetahuannya, kemudian disampaikan kepada 

siswa. Mencari situs yang akan dituju yang sesuai dengan materi pelajaran yaitu 

langsung melakukan searching melalui google dengan cara langsung mengetik kata 

kuncinya. Karena di internet menyediakan materi pelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan zaman. Seperti tentang minuman haram, di internet di jelaskan tentang 

berbagai macam minuman haram dari dulu hingga saat ini dan disertai dengan 

pendapat ulama.
7
 

Pemilihan situs yang akan dikunjungi tergantung pada materi pelajaran. Guru 

dapat memanfaatkan internet sebagai sumber bahan mengajar, yaitu untuk mengakses 

rencana belajar mengajar dan metodologi baru. Guru dapat mengunduh (down-load) 

                                                             
7 Wawancara dengan Ibu Maryani (Guru PAI) pada tanggal 06 April 2017. 
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berita dan kejadian terkini yang bisa digunakan sebagai bahan mengajar di kelas. 

Karena itu guru dituntut memiliki kemampuan yang luas dan dinamis terhadap 

perubahan dan tuntutan zaman. 

Guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media 

pengajaran yang digunakan. Untuk itu guru harus tahu tentang bagaimana 

membentuk dan menghadirkan suasana belajar mengajar yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Dalam pembelajaran guru harus menguasai pengetahuan tentang 

teknologi informasi. Pembelajaran menggunakan media Televisi, LCD Proyektor, 

CD-ROM, dan Internet yang disediakan sekolah, sehingga guru dapat memberikan 

informasi yang lebih baik kepada siswa. 

Pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

membutuhkan seleksi dan penggunaan alat-alat yang cocok dengan situasi kelas yang 

terjadi pada waktu tertentu. Pengelolaan kelas menciptakan pola aktivitas yang 

berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Guru akan menciptakan kondisi dan 

mempertahankannya sehingga siswa dapat memanfaatkan rasionalnya dan bakat 

kreatifnya untuk menyelesaikan tugas-tugas serta mencari solusi atas suatu 

permasalahan.  

Guru harus membiasakan diri dengan selalu mencari informasi agar mampu 

menyimak perkembangan ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya sehingga siswa 

akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang up to date. Guru jangan sampai 

ketinggalan zaman dan siap dengan globalisasi. 



90 

 

 

Internet memiliki banyak fasilitas yang digunakan dalam dunia pendidikan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Fasilitas internet yang digunakan dalam 

keperluan pembelajaran di SMP Negeri 1 bandar Lampung adalah E-mail, Facebook 

dan Whatsapp. E-mail digunakan untuk mengirim berkas atau tugas kepada siswa 

maupun guru. Facebook digunakan untuk berdiskusi dengan teman sekelas dengan 

menggunakan group facebook. Dan whatsapp digunakan untuk berkomunikasi 

dengan guru.
8
 

Proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen 

guru, murid dan sumber belajar yang saling berinteraksi. Keberhasilan proses belajar 

mengajar ditentukan oleh keadaan dan kualitas ketiga komponen tersebut. Sumber 

belajar sebagai salah satu komponen yang memegang peran penting dalam 

menentukan keberhasilan proses belajar mengajar yang mana mempunyai fungsi 

untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Untuk mendukung 

terlaksananya proses pembelajaran yang berkualitas, tak bisa dipungkiri menuntut 

setiap institusi pendidikan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan media 

pembelajaran yang variatif. Disamping itu fasilitas pendidikan tersebut harus 

memadai untuk digunakan, terutama fasilitas sumber belajar. 

Internet adalah media yang lengkap meliputi visual, audio dan audio visual, 

sehingga siswa bisa memahami pelajaran dengan baik dan memiliki perspektif yang 

sama dan benar terhadap suatu obyek. Dalam pembelajarannya dapat melihat gambar 

                                                             
8 Wawancara dengan peserta didik pada tanggal 25 April 2017. 



91 

 

 

atau contoh menjadi lebih riil dengan menggunakan multimedia atau gambar dengan 

efek suara yang indah. Sehingga dapat membangkitkan dunia teori dengan relitas. 

Pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar yang dapat memperkaya 

pengatahuan dan pengalaman siswa perlu diperhatikan untuk mewujudkan 

tercapainya keberhasilan pembelajaran secara efektif dan efisien. Bila siswa 

memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, 

siswa dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Sumber belajar internet 

sangat membantu siswa dalam proses belajarnya. Dengan kata lain siswa sangat 

terbantu untuk mendapatkan informasi tambahan selain buku-buku yang ada 

diperpustakaan atau buku paket pegangan siswa dan penjelasan dari guru. 

Ketersediaan informasi yang up to date tentang berbagai macam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sehingga 

pengetahuan dan wawasan yang diperoleh siswa akan bertambah luas dan sudah 

melebihi target yang direncanakan. Dan sebagai pembanding dari keterangan yang 

dikemukakan oleh guru, memperkaya pengetahuan, dan mencari sesuatu yang 

memerlukan penjelasan dan pemahaman mendalam. 

Penerapan dalam pembelajaran guru menunjuk satu situs untuk di buka. Siswa 

tidak diperkenankan untuk searching selain di situs yang telah disebutkan karena 

takut akan tersesat dan akan keluar dari tema. Berbeda jika belum ditentukan situs 

yang akan dikunjungi, siswa di suruh searching sendiri dengan menggunakan kata 

kunci yang telah ditentukan oleh guru. Banyak situs yang bisa dikujungi dan yang 

sesuai dengan pelajaran dengan cara langsung searching di www.google.com dengan 
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mengetik topiknya. Dengan menggunakan teknik searching akses informasi 

berdasarkan topik yang dikehendaki akan lebih cepat ditemukan, sehingga dalam 

proses pembelajaran lebih efektif dan efisien karena tidak memerlukan banyak waktu 

untuk menemukan suatu informasi artikel sesuai tema pelajaran. 

Secara formal pembelajaran Pendidikan Agama Islam 3 jam pelajaran tetapi 

mengeksplorasi di luar kelas jauh lebih banyak. Karena setiap pertemuan seringkali 

guru memberikan tugas yang sumbernya dapat diperoleh dari internet. Proses 

searching dilakukan di kelas untuk sekian menit, kemudian untuk mendalami dan 

untuk mengembangkan pikiran serta berkreasi siswa diperbolehkan membuka situs 

lain yang berkaitan dengan tema pelajaran. Tetapi tetap di kontrol oleh guru agar 

pembelajaran tetap efektif. 

Setelah masing-masing siswa menemukan artikel atau materi yang sesuai 

dengan tema sebagai stimulus untuk berdiskusi, guru mengajukan satu pertanyaan 

kemudian ditanggapi oleh siswa sesuai dengan pengetahuan yang diperolehnya, 

kemudian ditanggapi lagi oleh siswa lainnya. Tidak jarang setelah guru selesai 

menerangkan siswapun bertanya, karena tidak sama dengan apa yang telah siswa 

baca di internet. Untuk itu perlu penjelasan lebih lanjut dari guru. 

Pembelajaran menggunakan internet telah membantu memudahkan siswa 

dalam belajar dan memudahkan guru dalam mengajar. Mempermudah pengurusan 

harian kelas misalnya mengurangi penggunaan kertas untuk tugas-tugas siswa, dapat 

membuat rujukan dengan cepat dan berkesan. Siswa bisa mengakses bahan pelajaran 

kapan saja dan dimana saja. 
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Electronic-mail sering disebut juga dengan surat elektronik adalah fasilitas di 

internet untuk keperluan surat-menyurat yang sederhana dan gampang digunakan. 

Sebagaimana layaknya kegiatan surat-menyurat melalui jasa pos, e-mail mampu 

menangani jasa pengiriman berita dan dokumen dalam bentuk data elektronik (file). 

Melalui layanan e-mail dapat menerima dan mengirim pesan kepada 

pengguna internet lainnya. Akan tetapi, siswa harus memiliki sebuah alamat e-mail 

agar dapat mengirimkan pesan kepada siswa dan guru juga pengguna internet lain. 

Setiap siswa harus memiliki sebuah alamat e-mail agar dapat saling mengirim e-mail. 

Siswa juga harus mengetahui secara pasti alamat e-mail siswa lain dan juga guru jika 

bermaksud mengirim pesan kepada yang bersangkutan. Untuk memperoleh alamat e-

mail atau e-mail account, cukup mendaftarkan diri pada sebuah situs penyedia 

layanan e-mail. 

Internet diharapkan mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya 

proses komunikasi interaktif antara guru dan siswa sebagaimana yang dipersyaratkan 

dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kondisi yang perlu didukung oleh internet 

tersebut terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran yang dikembangkan yang 

kalau dijabarkan secara sederhana, bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang 

dilakukan untuk mengajak siswa mengerjakan tugas-tugas dan membantu siswa 

dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas-

tugas tersebut. 

Banyak manfaat yang diperoleh dari penggunaan e-mail dalam proses 

pembelajaran. Komunikasi antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru secara 
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mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja kegiatan 

berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. 

Siswa dan guru dapat berkomunikasi secara masing-masing atau secara massa yang 

dapat dilakukan dimana saja hanya dalam waktu beberapa detik saja. Dalam 

pembelajaran manfaat e-mail antara lain untuk mengirim atau mengumpulkan tugas, 

dan sarana curhat antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. Melalui e-mail 

siswa dapat berinteraksi dengan guru meskipun tidak saling bertatap muka. Selain 

berkonsultasi mengenai pelajaran, siswa juga bisa berkonsultasi secara pribadi 

seputar permasalahan yang sedang dihadapinya. 

Fasilitas e-mail ini sangat efektif untuk keperluan surat-menyurat. Termasuk 

bagi pengiriman surat kepada beberapa orang sekaligus dengan isi berita yang sama, 

misalnya agenda untuk pertemuan yang akan datang, pemberitahuan tugas oleh guru 

kepada seluruh siswa. Selain efektif juga efisien untuk mengirim lembar dokumen 

dalam jumlah banyak. Tentu akan memakan banyak biaya jika dokumen harus 

dicetak dulu. Jadi guru maupun siswa tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk 

mengumpulkan tugas, dapat menghemat kertas, tinta dan sebagainya. Fasilitas e-mail 

yang fleksibel dapat mengirim, menerima atau membacanya kapan saja dan dimana 

saja.  

Setelah mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam guru sering 

memberikan tugas yang pengumpulannya dilakukan melalui e-mail atau guru 

meminta siswa untuk merefleksi setelah selesai pelajaran yang pengumpulannya 

melalui e-mail. 
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C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Pemanfaatan Internet 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Bandar 

Lampung. 

 Dalam pembelajaran pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu 

faktor pendukung maupun faktor penghambat. Begitu pula dengan pemanfaatan 

internet dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar 

Lampung. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat pemanfaatan internet 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung 

a. Kebijakan Sekolah 

Kebijakan sekolah dalam membuat dan melaksanakan program 

pembelajaran menggunakan internet. Hal tersebut terbukti dengan 

memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran 

menggunakan berbagai media khususnya internet. 

b. Kemauan Siswa yang Tinggi 

Kemauan siswa yang tinggi untuk mencari pengetahuan dari berbagai 

sumber yang didapat melalui browsing dan searching di internet sangat 

membantu keberhasilan dalam proses belajar mengajar, sehingga 

pembelajaran berjalan dengan efektif.
9
 

 

                                                             
9 Wawancara dengan Ibu Maryani (Guru PAI) pada tanggal 06 April 2017.  
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c. Kooperatifnya semua pihak 

Keberhasilan suatu pembelajaran tentunya tidak terlepas dari 

kerjasama semua pihak, baik itu guru, siswa, kepala sekoolah, orang tua siswa 

serta komite sekolah. Tanpa keikutsertaan salah satu pihak saja, maka 

pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar.
10

 Pihak sekolah 

membuat kebijakan - kebijakan yang sangat mendukung bagi pengetahuan 

siswa. Guru juga berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan 

keahlian menguasai TIK, serta kemauan siswa yang tinggi merupakan salah 

satu bentuk kooperatif siswa terhadap pembelajaran dengan memanfaatkan 

internet. 

d. Ide dan kemauan siswa serta guru yang saling mendukung 

Guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak dapat 

dipisahkan dalam pembelajaran. Untuk itu, ide dan kemauan siswa untuk 

berfikir kreatif dan kritis serta inovasi guru untuk terus memperbaiki metode 

pembelajaran.
11

 Dalam setiap pertemuan selalu ada hal-hal baru yang 

membuat siswa tidak bosan dan bersemangat mengikuti pelajaran. 

 

 

                                                             
10 Wawancara dengan Ibu Maryani (Guru PAI) dan Indah Hati, M.Pd (Waka Kurikulum) pada 

tanggal 06 dan 11 April 2017. 
11 Wawancara dengan Ibu Maryani (Guru PAI) pada tanggal 06 April 2017. 
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2. Faktor Penghambat 

a. Minimnya fasilitas sekolah seperti kecepatan akses internet yang dipakai 

untuk sekian orang di dalam kelas.
12

 Idealnya untuk proses belajar 

mengajar dibutuhkan kecepatan yang tinggi agar tidak membuang waktu 

terlalu banyak dan belajar menjadi lebih efektif.  

b. Kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini adalah guru yang 

menguasai teknologi, khususnya pemanfaatan internet. Hanya beberapa 

guru yang bisa memanfaatkan internet dalam pembelajaran.
13

 Jika 

pemanfaatan internet terus berkembang, maka akan terbentuk sekolah 

berbasis ICT yang akan semakin memajukan pendidikan di Indonesia. 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka guru yang mengajar disekolah 

tersebut harus benar-benar menguasai teknologi dan dapat 

memanfaatkannya dalam pembelajaran.  

 

 

 

 

                                                             
12 Wawancara dengan Ibu Maryani (Guru PAI), Indah Hati, M.Pd (Waka Kurikulum) dan 

siswa pada tanggal 06, 11dan 25 April 2017. 
13 Wawancara dengan Ibu Maryani (Guru PAI) dan Indah Hati, M.Pd (Waka Kurikulum) pada 

tanggal 06 dan 11 April 2017. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian tentang pemanfaatan internet 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar Lampung 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bentuk pemanfaatan internet dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 1 Bandar Lampung adalah web enhanced course, yaitu 

pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Disini internet dimanfaatkan sebagai media pembelajaran 

untuk mencari bahan pelajaran. Dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia 

pada internet siswa bisa mendapatkan sumber belajar yang up to date.  

Fasilitas internet yang digunakan dalam pembelajaran adalah worl wide web 

(www) dan e-mail. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa di kelas 

adalah searching dan browsing, kemudian hasil yang diperoleh didiskusikan. 

E-mail untuk mengumpulkan tugas atau Pekerjaan Rumah (PR). 

2. Faktor pendukung dari pemanfaatan internet dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar Lampung adalah Kebijakan sekolah 

dalam membuat dan melaksanakan program pembelajaran menggunakan 

internet, kemauan siswa yang tinggi untuk mencari pengetahuan dari berbagai 

sumber yang didapat melalui browsing dan searching di internet, 
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kooperatifnya semua pihak untuk membantu kelancaran belajar, ide dan 

kemauan siswa serta guru yang saling mendukung untuk selalu berfikir kreatif 

dan kritis. Sedangkan Faktor penghambat pemanfaatan internet dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bandar Lampung 

adalah Minimnya fasilitas sekolah seperti kecepatan akses internet yang 

dipakai untuk sekian orang di dalam kelas. Idealnya untuk proses belajar 

mengajar kecepatannya tinggi agar tidak membuang waktu terlalu banyak dan 

belajar menjadi lebih efektif.  

B. Saran  

Dari hasil penelitian diatas maka penulis berusaha memberikan beberapa yang 

mungkin dapat memperlancar pemanfaatan internet dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, agar dapat berjalan dengan baik. 

1. Agar fasilitas internet dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan serta 

memberi jaminan yang layak dan berkualitas. Perlu ditambah bandwidth agar 

siswa dapat mengakses internet lebih cepat sehingga proses belajar mengajar 

lebih efektif agar tidak terlalu banyak membuang waktu. 

2. Kebijakan sekolah, guru yang selalu memunculkan ide kreatif sehingga 

menumbuhkan motivasi belajar siswa agar selalu dipertahankan dan 

ditingkatkan, serta kerjasama sekolah dengan berbagai pihak untuk selalu 

dijaga. Untuk menunjang kegiatan belajar siswa agar lebih efektif. 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Profil sekolah SMP Negeri 1 Bandar Lampung  

2. Sejarah berdiri dan berkembang SMP Negeri 1 Bandar Lampung  

3. Visi dan Misi SMP Negeri 1 Bandar Lampung 

4. Struktur oganisasi  

5. Keadaan pendidik, karyawan dan peserta didik 

6. Jumlah peserta didik berdasarkan agama. 

7. Jumlah peserta didik berdasarkan jenis kelamin.  

8. Sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Bandar Lampung  
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Pemanfaatan internet dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Bandar Lampung meliputi : 

a. Penggunaan internet di dalam dan diluar kelas  

b. Kekurangan dan kelebihan Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

internet. 

2. Sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Bandar Lampung  
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Pedoman wawancara dengan guru 

a. Apakah Tujuan PAI dengan menggunakan internet ? 

b. Apakah pembelajaran melalui internet dilakukan di dalam dan di luar kelas? 

c. Apa saja kegiatan dikelas saat menggunakan internet? 

d. Apakah internet menjadi sumber untuk menambah bahan pelajaran? 

Alasannya? 

e. Apakah dengan internet guru dapat bertukar informasi dengan guru guru 

lainnya yang lebih berpengalaman? 

f. Apakah internet menambah wawasan guru mengenai pelajaran yang sesuai 

dengan perkembangan zaman? 

g. Bagaimana proses pembelajaran PAI dengan internet ini ? 

h. Apa faktor pendukung dan penghambat dari penggunaan internet ini ? 

i. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran selain internet? 

j. Apakah dalam memberikan pekerjaan rumah (PR) mengumpulkan -nya 

menggunakan e-mail? 

k. Apakah ada timbal balik dalam dalam mengirimkan pekerjaan rumah (PR) 

melalui e-mail? 
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2. Pedoman wawancara dengan waka kurikulum 

a. Kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung? 

b. Apakah Tujuan PAI dengan menggunakan internet ? 

c. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran PAI? 

d. Bagaimana kegiatan pembelajaran dengan menggunakan internet? 

e. Apa faktor pendukung dan penghambat dari penggunaan internet ini ? 

f. Apakah ada pelatihan TIK untuk para guru ? 
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3. Pedoman wawancara dengan siswa 

a. Bagaimana pendapatmu tentang guru PAI? 

b. Apa saja kegiatan di kelas saat pembelajaran PAI menggunakan internet ? 

c. Apakah setiap pertemuan menggunakan internet ? 

d. Apakah dengan internet anda melakukan diskusi atau bertukar pikiran dengan 

siswa lain maupun guru ? Alasannya? 

e. Fasilitas internet apa yang digunakan dalam berdiskusi tersebut? 

f. Apakah internet menjadi sarana penjawab semua pertanyaan yang belum bisa 

anda temukan jawabannya? 

g. Apakah internet menjadi sarana penjawab semua pertanyaan yang belum bisa 

anda temukan jawabannya? 

h. Apakah dengan internet anda dapat menambah wawasan tentang segala 

macam pengetahuan tentang dunia luar? 

i. Apakah dengan menggunakan internet pembelajaran lebih efektif? 

j. Apa faktor pendukung dan penghambat dari penggunaan internet ini ? 
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Hasil Wawancara 

1. Hasil wawancara dengan guru  

Peneliti : Apakah Tujuan PAI dengan menggunakan internet ? 

Guru PAI : Tujuannya adalah untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran 

dan pengumpulan tugas. Siswa dapat memperoleh materi 

pelajaran tidak hanya dari buku paket saja serta dapat 

menawambah wawasan siswa tentang materi pelajaran yang 

sedang berlangsung. 

Peneliti : Apakah pembelajaran melalui internet dilakukan di dalam dan di 

luar kelas?  

Guru PAI : Iya. Pembelajaran melalui internet dilakukan di dalam kelas, yaitu 

pada saat pelajaran sedang berlangsung. Sedangkan diluar kelas 

siswa mendapat tugas untuk mencari materi pelajaran untuk 

pertemuan yang akan datang di internet dan kemudian 

dipresentasikan di depan kelas. 

Peneliti : Apa saja kegiatan dikelas saat menggunakan internet? 

Guru PAI : Kegiatan di kelas saat menggunakan internet dalam pembelajaran 

yaitu dengan searching di google.com sebagai penyedia bahan/ 

materi pelajaran yang up to date. Kemudian siswa mengemukakan 

pendapatnya sendiri sesuai dengan temuan mereka di internet.  

Peneliti : Apakah internet menjadi sumber untuk menambah bahan 

pelajaran? Alasannya? 

Guru PAI : Iya, karena internet menyediakan banyak sumber belajar yang 

mendorong tumbuhnya motivasi untuk membaca dan mengikuti 

perkembangan IPTEK yang terjadi. 

Peneliti : Apakah dengan internet guru dapat bertukar informasi dengan 

guru guru lainnya yang lebih berpengalaman? 

Guru PAI : Iya, dengan bantuan internet guru dapat bertukar informasi dengan 
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guru lain kapan saja dan dimana saja. 

Peneliti : Apakah internet menambah wawasan guru mengenai pelajaran 

yang sesuai dengan perkembangan zaman? 

Guru PAI : Iya, di internet menyediakan materi pelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan zaman. Seperti tentang minuman haram, di internet 

di jelaskan tentang berbagai macam minuman haram dari dulu 

hingga saat ini dan disertai dengan pendapat ulama. 

Peneliti : Bagaimana proses pembelajaran PAI dengan internet ini ? 

Guru PAI : Kegiatan siswa dikelas sangat aktif karena siswa sendiri yang 

mencari pengetahuan dan menemukannya. Siswa juga dilatih 

kemandiriannya dalam menyelesaikan masalah. Kegiatan siswa di 

dalam kelas adalah membuka situs dan search di google tentang 

materi pelajaran. 

Peneliti : Apa faktor pendukung dan penghambat dari penggunaan internet 

ini ? 

Guru PAI : Faktor pendukung antara lain kebijakan sekolah, kemauan siswa 

yang tinggi, kooperatif dengan guru,  ide serta kemampuan dari 

guru dan juga siswa yang saling mendukung.  

Factor penghambat antara lain internet connection bandwidthnya 

hanya 256 dipakai untuk sekian orang di dalam kelas, time 

management / keterbatasan waktu pembelajaran dalam sekali 

pertemuan antara guru dan siswa. 

Peneliti : Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran selain 

internet? 

Guru PAI : Media yang digunakan adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan teknologi. Media yang digunakan sangat beraneka ragam 

sehingga proses pembelajaran variatif. 

Peneliti : Apakah dalam memberikan pekerjaan rumah (PR) mengumpulkan 
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-nya menggunakan e-mail? 

Guru PAI : Dalam mengumpulkan tugas dan pekerjaan rumah (PR) guru 

memanfaatkan fasilitas email. Namun tidak semua tugas dan PR 

dikumpulkan melalui email. Hanya beberapa tugas saja yang 

dikumpulkannya melalui email. 

Peneliti : Apakah ada timbal balik dalam dalam mengirimkan pekerjaan 

rumah (PR) melalui e-mail? 

Guru PAI : Tidak ada timbal balik dalam mengumpulkan tugas dan Pekerjaan 

Rumah (PR). Siswa hanya mengirim dan Guru hanya mengoreksi 

hasilnya dan langsung memberikan niai. 

 

2. Hasil wawancara dengan waka kurikulum  

Peneliti : Kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 1 Bandar 

Lampung? 

Waka Kurikulum : Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013. 

Yaitu dengan memanfaatkan segala macam produk 

teknologi yang tersedia. 

Peneliti : Apakah Tujuan PAI dengan menggunakan internet ? 

Waka Kurikulum : Tujuannya adalah agar siswa memiliki wawasan global, 

terlatih mengungkap solusi terbaik dari permasalahan-

permasalahan yang ada, memiliki pemahaman yang lebih 

terhadap materi pelajaran, siswa terlatih untuk bekerja 

secara team work dan memiliki kesempatan berkompetisi 

secara internasional. 

Peneliti : Media apa saja yang digunakan selain internet dalam 

pembelajaran PAI? 

Waka Kurikulum : Media yang digunakan sangat bervariatif tergantung dari 

materi pelajaran itu sendiri, seperti Televisi, DVD, LCD 

proyektor dan internet. Internet digunakan sebagai media 

dan sebagai menyedia bahan ajar dalam pembelajaran. 

Peneliti : Bagaimana kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

internet? 

Waka Kurikulum : Kegiatan pembelajaran menggunakan internet sangat 

membantu siswa maupun guru. Karena dengan internet, 

siswa maupun guru memperoleh materi pelajaran 
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tambahan yang tidak terdapat dalam buku cetak. 

Peneliti : Apa faktor pendukung dan penghambat dari penggunaan 

internet ini ? 

Waka Kurikulum : Faktor pendukung dari internet adalah dukungan dari 

semua pihak, yaitu guru, karyawan, komite sekolah, para 

siswa juga orang tua/wali murid. Penguasaan teknologi 

dan luasnya pengetahuan guru dalam pembimbing siswa. 

Siswa yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses 

belajar mengajar dalam arti tidak hanya main-main. 

Tersedianya fasilitas berupa LCD Proyektor, Televisi, 

DVD dan koneksi internet yang terdapat didalam kelas. 

Sedangkan faktor penghambat adalah koneksi interenet   

dimana bandwidthnya hanya 256KB. Sebagian guru yang 

masih kurang dapat menguasai teknologi, untuk 

mengatasinya sekolah mengadakan pelatihan/training 

bagi para  guru. 

Peneliti : Apakah ada pelatihan TIK untuk para guru ? 

Waka Kurikulum : Ada pelatihan TIK untuk para guru, dengan tujuan agar 

para guru bisa menguasai TIK dengan baik. 

 

3. Hasil wawancara dengan siswa  

Peneliti : Bagaimana pendapatmu tentang guru PAI? 

Siswa  : Guru PAI sangat menguasai teknologi. Dapat dikatakan bahwa 

guru PAI kekinian karena mengikuti perkembangan zaman. 

Peneliti : Apa saja kegiatan di kelas saat pembelajaran PAI menggunakan 

internet ? 

Siswa : Proses belajar mengajar sangat menarik, bervariasi, tidak 

menjemukan, tidak membosankan dan tidak melulu membaca 

buku dan mengerjakan LKS, tetapi menggunakan internet dan 

segala macam teknologi, seperti TV, DVD player, LCD proyektor 

yang terdapat di kelas. Setiap pertemuan memanfaatkan teknologi 

tersebut sehingga tidak jenuh. Selalu ada pengetahuan baru. 

Peneliti : Apakah setiap pertemuan menggunakan internet ? 

Siswa : Tidak setiap pertemuan memanfaatkan internet, tergantung dari 

materi pelajaran. Sehingga siswa tidak jenuh. Selalu ada 

pengetahuan baru setiap siswa searching atau membuka situs 

Peneliti : Apakah dengan internet anda melakukan diskusi atau bertukar 

pikiran dengan siswa lain maupun guru ? Alasannya? 

Siswa : Iya, karena jarak antar rumah siswa satu dengan yang lain tidak 

berdekatan jadi kita melakukan diskusi dengan bantuan internet. 

Selain itu apabila kita belum terlalu memahami tentang tugas 
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yang di berikan guru kita dapat bertanya kepada guru. 

Peneliti : Fasilitas internet apa yang digunakan dalam berdiskusi tersebut? 

Siswa : Fasilitas yang digunakan adalah e-mail, facebook dan whatsapp. 

E-mail digunakan untuk mengirim berkas atau tugas kepada siswa 

maupun guru. Facebook digunakan untuk berdiskusi dengan 

teman sekelas dengan menggunakan group facebook. Dan 

whatsapp digunakan untuk berkomunikasi dengan guru. 

Peneliti : Apakah internet menjadi sarana penjawab semua pertanyaan yang 

belum bisa anda temukan jawabannya? 

Siswa : Iya, karena internet menyediakan banyak materi pelajaran yang 

up to date dan sesuai dengan perkembangan zaman. 

Peneliti : Apakah dengan internet anda dapat menambah wawasan tentang 

segala macam pengetahuan tentang dunia luar? 

Siswa : Iya, dengan internet saya dapat menambah wawasan tentang 

pengetahuan dunia luar. Seperti berita berita yang terjadi diluar 

maupun dalam negeri. 

Peneliti : Apakah dengan menggunakan internet pembelajaran lebih 

efektif? 

Siswa : Iya. Karena internet sangat membantu dalam mencari bahan 

pelajaran tambahan, mengerjakan tugas dan mengumpulkan 

tugas. 

Peneliti : Apa faktor pendukung dan penghambat dari penggunaan internet 

ini ? 

Siswa : Faktor pendukungnya pihak sekolah tidak melarang membawa 

smartphone dan boleh menggunakannya saat pelajaran 

berlangsung, tetapi digunakannya hanya untuk browsing mencari 

materi pelajaran. Tidak boleh browsing hal hal yang di luar 

pelajaran apalagi bermain game online. Jika di langgar nanti akan 

disita smartphonenya. 

Faktor penghambatnya koneksi yang lambat dari wifi yang 

disediakan dari sekolah sehingga terkadang kita menggunakan 

kuota masing masing dalam mencari pelajaran yang sedang 

berlangsung. 
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Hasil Observasi 

 

A. Peserta didik 

No Aspek yang di observasi 

Keadaan 

Baik 
Cukup 

baik 

Kurang 

baik 

1. Mempermudah bertukar pikiran dan berdiskusi    

2. Menjadi sarana penjawab semua pertanyaan.    

3. 
Menemukan teman untuk bertukar pengalam-

an dalam hal pendidikan  
   

4. 
Menambah wawasan tentang segala macam 

pengetahuan tentang dunia luar. 
   

 

B. Pendidik 

No Aspek yang di observasi 

Keadaan 

Baik 
Cukup 

baik 

Kurang 

baik 

1. Menjadi sumber menambah bahan pelajaran.    

2. Bertukar informasi dengan guru lainnya    

3. Menambah wawasan.    

4. Mengikuti teknologi dan segala perkembangan    

5. Menjadi tempat pembelajaran     
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Hasil Observasi 

 

No Aspek yang di observasi 
Penilaian 

Iya Kadang Tidak 

1. Siswa tertarik dengan pembelajaran melalui 

media internet. 
   

2. Pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif 

dan efektif. 
   

3. Tersedianya materi pembelajaran yang 

mutakhir melalui media internet. 
   

4. Tercukupinya kebutuhan materi pembelajaran 

baik bagi siswa maupun guru. 
   

5. Tidak terbatas waktu dalam mengakses materi 

pembelajaran. 
   

6. Meratanya daya tangkap dan daya tampung 

siswa. 
   

7. Internet menjembatani guru dan siswa dapat 

berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas 

internet. 

   

8. Bahan pembelajaran lebih terstruktur dan 

terjadwal melalui internet. 
   

9. Internet memudahkan siswa dapat belajar 

setiap saat dan dimana saja apabila diperlukan. 
   

10. Siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.    
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Hasil Observasi 

Observasi pada Hari Selasa Tanggal 04 April 2017 

1. Guru memulai pelajaran dengan salam dan berdoa yang dipimpin oleh ketua 

kelas. 

2. Guru menyapa siswa dengan mengabsen kehadiran siswa. 

3. Guru meminta tugas individu yang telah diberikan pada pertemuan kemarin yakni 

tugas mengerjakan soal-soal yang ada di buku cetak. Kemudian dikoreksi 

bersama-sama dengan bertukar satu sama lainnya. 

4. Guru menyampaikan materi tentang hukum bacaan tajwid yaitu hukum bacaan 

Mim Sukun dan hukum bacaan Qolqolah dengan menggunakan metode ceramah 

dan media berbasis internet. Guru mempersilahkan siswa membuka situs 

(youtube.com) untuk melihat dan mendengarkan pelafasanyang baik dan benar. 

Kemudian satu persatu siswa mempraktekkannya. 

5. Guru membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas 

untuk mencari hukum bacaan Mim Mati dan Qolqolah di dalam Al-Qur’an. Ayat 

dan surat antara kelompok satu dengan yang lainnya berbeda sesuai dengan yang 

diberikan oleh guru. 

6. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas 

dan kelompok yang lain menyimak dan memperhatikan. 

7. Setelah selesai guru menyampaikan kesimpulan belajar dan memotivasi siswa 

untuk selalu membaca Al-Qur’an dan menggunakan hukum bacaan. 

8. Setelah itu siswa diminta untuk menulis hasil diskusi beserta ayatnya. 

9. Setelah selesai, guru memberikan tugas untuk minggu depan yaitu mencari materi 

tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi yang 

di ambil dari internet dan dikemukakan dengan pendapatnya sendiri. 

10. Kemudian guru menutup pelajaran dengan salam. 
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Observasi pada Hari Rabu Tanggal 12 April 2017 

1. Guru memulai pelajaran dengan salam dan berdoa yang dipimpin oleh ketua 

kelas. 

2. Guru menyapa siswa dengan mengabsen kehadiran siswa. 

3. Siswa secara bersama-sama membaca surat an-Nahl ayat 16 yang di pimpin oleh 

guru. 

4. Salah satu siswa diminta untuk membacakan artinya. 

5. Guru menanyakan inti dari surat an-Nahl ayat 16 kepada siswa yang membaca 

artinya dan kepada siswa yang mendengar. 

6. Guru menyimpulkan kandungan surat an-Nahl ayat 16 dari pendapat para siswa. 

7. Guru meminta tugas yang diberikan pada pertemuan kemarin yaitu mencari 

materi tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi 

yang di ambil dari internet dan dikemukakan dengan pendapatnya sendiri. 

8. Guru membuka sesi tanya jawab dan kemudian terjadi diskusi. Siswa sangat aktif 

dengan mengungkapkan argumennya yang mereka dapatkan dari internet. 

9. Setelah selesai guru menyampaikan kesimpulan belajar dan memotivasi siswa 

tentang pentingnya makanan dan minuman yang halal serta bergizi. 

10. Guru menutup pelajaran dengan salam. 
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Observasi pada Hari Kamis Tanggal 27 April 2017 

1. Guru memulai pelajaran dengan salam dan berdoa yang dipimpin oleh ketua 

kelas. 

2. Guru menyapa siswa dengan mengabsen kehadiran siswa. 

3. Siswa secara bersama-sama membaca surat an-Nahl ayat 16 yang di pimpin oleh 

guru. 

4. Salah satu siswa diminta untuk membacakan artinya. 

5. Guru menanyakan inti dari surat an-Nahl ayat 16 kepada siswa yang membaca 

artinya dan kepada siswa yang mendengar. 

6. Guru menyimpulkan kandungan surat an-Nahl ayat 16 dari pendapat para siswa. 

7. Guru meminta tugas kelompok yang diberikan pada pertemuan kemarin yaitu 

materi tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. 

8. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas menggunakan 

power point yang di proyeksikan ke LCD Proyektor. Dan kelompok lain 

menyimak dan memperhatikan.  

9. Setelah selesai guru menyampaikan kesimpulan belajar dan memotivasi siswa 

tentang pentingnya menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. 

10. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


