
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan  penelusuran yang dilakukan, ada beberapa penelitian yang 

mengkaji tentang penggunaan dan pemanfaatan internet. Sebagai telah pustaka penulis 

mengambil beberapa  penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan disusun. 

Penelitian ini dilakukan oleh Anisa Triningsih Fakultas Tarbiyah  Universitas Islam 

Negeri di SMA Negeri 2 Yogyakarta yang mengambil judul pemanfaatan internet 

sebagai pengembangan sumber belajar. Hasil penelitian mengatakan bahwa pemanfaatan 

media internet sebagai pengembangan sumber belajar mampu untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa SMA Negeri 2 Yogyakarta. 

Penelitian tentang penggunaan media internet juga telah diteliti oleh Irfandi 

Lesmana Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri. Penelitian ini sedikit berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Anisa Triningsih yang melihat 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Penelitian ini membahas tentang 

penggunaan media internet dalam pengembangan nilai-nilai Agama Islam di MAN 1 

Yogyakarta. Apa saja bentuk pengembangan nilai nilai agama islam pada siswa yang 

terkandung dalam penggunaannya, setra bagaimana pengembangan intelektualitas 

terutama dalam aspek pendidikan Islam sehingga menjadi insan yang sempurna yang 

rahmatan lil „alamin serta dapat membuka wawasan pembaca akan nilai pendidikan 

Agama Islam yang terdapat dalam pemanfaatan media internet. 

Kedua penelitian diatas secara spesifik telah membahas tentang pemanfaatan 

internet dalam pengembangan sumber belajar PAI. Berkaitan tentang kajian motivasi 

belajar dan penggunaan media internet juga telah diteliti oleh Aisyiah 2011 yang 



menggunakan metode pre test dan post tes mengemukakan bahwa penggunaan media 

internet mampu meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IX B mata pelajaran 

pendidikan agama islam SMP Negeri 10 Yogyakarta. 

Dari ketiga penelitian yang telah dilakukan di Yogyakarta, dapat disimpulkan 

bahwa internet memberi peran yang cukup banyak dalam proses pembelajaran di kelas, 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Hal yang demikian menimbulkan pertanyaan 

apakah mahasiswa juga mempunyai persentase yang sama dalam pemanfaatan internet 

sebagai media atau sumber belajar dan mampu menumbuhkan motivasi yang baik dari 

dalam diri mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI). Ketiga penelitian diatas dapat 

menjadi acuan penelitian peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang pengaruh 

pemanfaatan internet dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa Prodi 

Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya akan ditulis dengan PAI. 

 

 

 

B. Kajian Teori 

1. Internet  

a. Pengertian Internet 

Internet merupakan jaringan komputer yang saling terhubung keseluruh dunia 

tanpa mengenal batas territorial, hukum dan budaya. Secara fisik dianalogikan seperti 

jaring laba-laba (the Web) yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik -titik (node) 

yang saling berhubungan.  Node terdiri dari pusat informasi dan database, peralatan 

komputer dan perangkat interkoneksi jaringan serta peralatan yang dpakai pengguna 

untuk mencari, menempatkan dan atau bertukar informasi di internet. 



Internet adalah contoh sebuah jaringan komputer. Jaringan ini menghubungkan 

jutaan komputer yang tersebar di seluruh dunia dan diapapun dapat terhubung dalam 

jaringan ini (Kadir, 2013: 300). International network (internet) adalah sebuah jaringan 

komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling 

terhubung yang menjangkau seluruh dunia (Oetomo, 2002: 52). Internet juga merupakan 

suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke 

seluruh penjuru dunia (Munir, 2008: 196). 

Selain itu internet juga mencakup perangkat lunak yaitu berupa data yang 

dikirim dan disimpan dan sewaktu-waktu dapat diakses. Kumpulkan beberapa komputer 

yang saling berhubungan satu sama lain dapat menciptakan fungsi sharing yang secara 

sederhana hal ini dapat disebut jaringan networking. Berdasarkan beberapa pengertian di 

atas dapat disimpulkan bahwa internet merupakan hubungan jaringan di dunia yang 

berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan 

kemajuan media komunikasi yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, 

komersial dan organisasi. 

Pesatnya perkembangan teknologi informatika, khususnya internet 

memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu 

institusi pendidikan. Di lingkungan perguruan tinggi, pemanfaatan teknologi 

informasi diwujudkan dalam suatu system yang disebut electronic university (e-

university). Pengembangan e-university bertujuan untuk mendukung 

penyelenggaraan pendidikan, sehingga perguruan tinggi dapat memberi 

pelayanan informasi yang lebih baik kepada komunitasnya, baik didalam maupun 

diluar perguruan tinggi tersebut melalui internet. Layanan pendidikan lain yang 

bisa dilaksanakan melalui internet yaitu dengan menyediakan materi kuliah 

secara on-line dan materi kuliah tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang 

membutuhkan, sehingga memberikan informasi bagi yang sulit mendapatkannya 

karena problem ruang dan waktu. 



b. Jenis Layanan Internet 

Adapun jenis-jenis layanan internet yang dikemukakan oleh (Kadir, 2013: 

303-318) adalah sebagai berikut: 

1) E-mail (Electronic Main) 

E-mail istilah Indonesia adalah surat elektronik, adalah aplikasi yang 

memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui 

alamat elektronik di internet. Para pengguna email memilki 

sebuah mailbox (kotak surat) elektronik yang tersimpan dalam 

suatu mailserver (situs penyedia layanan e-mail). 

Dengan fasilitas ini pengguna bisa mengirim atau menerima e-mail 

dari dan ke pengguna internet di seluruh dunia. Jika di bandingkan dengan 

pos, fasilitas e-mail jauh lebih cepat. Pengguna bisa mengirim e-mail ke 

teman yang berada di luar negeri hanya dalam waktu beberapa menit dan 

tidak perlu kuatir surat tersebut akan rusak karena hujan atau hal-hal lainnya. 

Saat ini, e-mail tidak hanya berisi teks saja tetapi sudah bisa dilampiri 

dengan grafik, gambar foto dan juga suara bahkan animasi. E-mail juga dapat 

digunakan untuk berkirim surat secara langsung kepada beberapa orang 

sekaligus. Berkirim dan menerima e-mail, saat ini sudah menjadi hal yang 

umum dilakukan orang di internet. Pengguna bisa berkomunikasi dengan 

siapa saja di seluruh dunia. 

2) WWW (World Wide Web) 

WWW adalah layanan internet yang paling banyak dikenal orang dan 

paling cepat perkembangan teknologinya. Layanan ini menggunakan link 

hypertext yang disebut hyperlink untuk merujuk dan mengambil halaman-

halaman web dari server. Halaman web dapat berisi suara, gambar, animasi, 



text, dan program perangkat lunak yang menyusunnya menjadi dokumen yang 

dinamis. Pengguna dapat melihat World Wide Web dari sebuah browser yaitu 

program yang dapat menampilkan HTML (skrip halaman web). 

3) FTP (File Transfer Protocol) 

FTP adalah aplikasi Internet yang digunakan untuk mengirimkan atau 

mengambil file ke atau dari sebuah komputer lain melalui jarinagan internet. 

Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan 

pengiriman (upload) atau mengunduh (download) sebuah file antara komputer 

lokal dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Ribuan 

situs FTP menawarkan banyak file yang dapat di download. File-file yang 

dapat di download dapat berupa file-file yang berisi game, foto atau gambar-

gambar, peta, artikel-artikel, utility-utility program aplikasi, dan lain 

sebagainya. Protokol standar yang digunakan untuk keperluan ini disebut 

sebagai  File Transfer Protocol (FTP). 

FTP  umumnya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk 

kepentingan pertukaran maupun penyebarluasan sebuah file melalui jaringan 

internet. FTP juga dimanfaatkan untuk melakukan proses upload suatu 

halaman web ke webserver agar dapat diakses oleh pengguna internet lainnya. 

4) Discussion group 

Dengan fasilitas e-mail seperti di atas, pengguna juga dapat 

menggunakannya untuk saling bertukar informasi, berdiskusi dan berdialog 

dengan orang lain. Pengguna dapat berpartisipasi dalam diskusi dan debat 

dengan topik yang beragam mulai dari hal-hal yang ringan sampai yang berat-

berat, hobi, keluarga, masalah sosial, hiburan, IT atau masalah politik yang 

sedang hangat. Yang termasuk dalam discussion group antara lain: 



a) Maling List 

Pengertian Mailing List (Milis) adalah aplikasi internet yang 

digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu 

kelompok melalui e-mail. Setiap e-mail yang dikirim ke alamat milis akan 

dikirim ke seluruh alamat e-mail yang terdaftar sebagai anggota milis 

tersebut. Milis sebenarnya bentuk lain dari e-mail. Fasilitas ini digunakan 

oleh kelompok-kelompok untuk bertukar informasi dan berdiskusi sesama 

anggota kelompok. Milis mempunyai sifat yang sama dengan e-mail. 

b) Newsgroups 

Newsgroup dapat diartikan sebagai aplikasi internet yang 

digunakan untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sebuah 

forum,  atau suatu tempat di mana terdapat ruangan-ruangan perbincangan 

yang unik, dan tiap-tiap ruangan mempunyai topik perbincangan yang 

berbeda. Di setiap ruangan itu biasanya terdapat lebih dari satu orang yang 

saling bertukar pendapat atau pikiran. Jadi pengguna memberikan 

pendapatnya ke semua orang yang ada di ruangan tersebut. News Group 

juga dianggap seperti “Bulletin Board” yang ada di sekolah atau kantor, 

di mana setiap orang boleh meletakkan artikel-artikel atau pendapat-

pendapatnya dan boleh dilihat dan dibaca oleh semua orang. Dengan 

aplikasi News Group artikel atau surat yang dikirim dapat dengan cepat 

terletak di group yang inginkan. Bisa disebut ruang percakapan bagi para 

anggota yang mempunyai kepentingan sama. Tidak seperti milis, 

newsgroups menggunakan komputer jaringan khusus yang disebut sebagai 

UseNet. Setiap komputer terdapat beberapa news group. Setiap news 



group diatur berdasarkan satu topik general yang kemudian dibagi 

menjadi beberapa subtopik dibawahnya.  

5) Search engine 

Search engine adalah mesin pencari, yang dapat mencari informasi-

informasi yang ada di internet dengan lebih mudah, hanya dengan mengetik 

kata kunci (keyword). Beberapa search engine yang dapat digunakan antara 

lain Google, Yahoo, Alvista, Wisenut, Alltheweb, Looksmart, HotBot, dan lain-

lain. 

6) Social Networking 

Social networking (Jejaring Sosial)  mirip dengan fasilitas News 

group. Dengan fasilitas ini pengguna dapat berhubungan dengan orang sesuai 

yang diinginkan. Contoh jejaring sosial yang berkembang sekarang adalah 

Facebook, Twitter, Myspace, Friendster, path, instagram, askfm, dan lain lain. 

7) VoIP (Voice over Internet Protocol) 

Adalah layanan yang memungkinkan pengguna melakukan komunikasi 

telepon dengan pengguna lain melalui internet. Dalam hal ini kita juga 

mengenal Internet Telephony yaitu fasilitas untuk berkomunikasi dengan suara 

melalui internet menggunakan pesawat telepon. Pulsa yang dibayar sama 

dengan pulsa internet walapun dilakukan secara SLJJ atau SLI. Software yang 

digunakan untuk telephony adalah Net2phone, buddytalk, media ring talk, dan 

lain lain. 

8) Internet Relay Chat  (IRC) 

Layanan IRC, atau biasa disebut sebagai chat adalah aplikasi Internet 

yang digunakan untuk bercakap-cakap di Internet. Bentuk komunikasi di 

intenet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan 



melalui keyboard. Dalam sebuah sesi chat, komunikasi terjalin melalui saling 

bertukar pesan-pesan singkat. kegiatan ini disebut chatting dan pelakunya 

disebut sebagai chatter. Para chatter dapat saling berkomunikasi secara 

berkelompok dalam ke modus private untuk mengobrol berdua saja dengan 

chatter lain. Kegiatan chatting membutuhkan software yang 

disebut IRCClient, diantaranya yang paling populer adalah software mIRC, 

Yahoo messanger, ebuddy, mig33. Belakangan, dengan semakin tingginya 

kecepatan akses internet, maka aplikasi chat terus diperluas sehingga 

komunikasi tidak hanya terjalin melalui tulisan namun juga melalui suara 

(teleconference), bahkan melalui gambar dan suara sekaligus 

(videoconference). 

9) Video Conference 

Video conference adalah fasilitas di internet yang dapat berbicara, 

sekaligus melihat lawan bicara secara langsung di layar monitor. Untuk 

menggunakan fasilitas video conference dibutuhkan perangkat tambahan, 

seperti kamera (web cam), mikropon, speaker atau earphone, dan program 

video conference misalnya CU-SeeMe, skype, dan lain sebagainya. 

10) Telnet  

Telnet merupakan komponen klien/server yang terdapat dalam paket 

TCP/IP yang berfungsi untuk melakukan login (masuk kedalam suatu sistem) 

jarak jauh. Dalam hal ini, klien yang melakukan telnet akan berfungsi sebagai 

terminal.  

c. Fungsi dan Kedudukan Internet  



Penggunaan internet yang dalam perkembangannya digunakan sebagai 

media belajar. (Munir, 2008: 97-99) menyatakan ada tiga fungsi internet yang 

dapat digunakan antara lain: 

1) Fungsi alat komunikasi 

Internet berfungsi sebagai alat komunikasi. Komunikasi yang 

dilakukan melalui internet membutuhkan pulsa local. Pulsa yang dihabiskan 

tidak mempengaruhi jarak jauh dan dekat. Komunikasi yang digunakan 

dapat melalui facsimile (fax). Proses yang dijalankan memang sama-sama 

berlangsung dengan cepat dan informasi atau dokumen yang akan 

dikirimkan telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

2) Fungsi akses informasi 

Infomasi yang dapat diperoleh dari internet dapat berupa surat kabar 

atau majalah. Mulai dari informasi yang paling sederhana sampai pada hal-

hal yang berkaitan dengan perkembangan social, ekonomi, budaya, politik, 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya internet seseorang tidak 

lagi harus secara fisik pergi ke perpustakaan untuk mencari berbagai 

referensi sebab internet merupakan perpustakaan digital yang sudah 

berkembang. 

3) Fungsi pendidikan dan pembelajaran 

Sebagai media belajar internet berfungsi sebagai pengembang 

pembelajaran (instructional developers) yang bekerja sama dengan ahli 

materi (content specialist) mengemas materi dalam bentuk pembelajaran 

elektronik. Pembelajaran melalui internet dapat diberikan dalam beberapa 

format : 

a) Electronic mail 



b) Bulletin boards 

c) Downloading of course materials or tutorials 

d) Interactive tutorials on the web 

e) Real time 

Pembelajaran di atas diasosiasikan ketersediaan program 

pembelajarannya agar dapat diketahui oleh masyarakat luas khususnya 

calon peserta didik. Selanjutnya dikemas dan dimasukkan dalam jaringan 

sehingga dapat diakses melalui internet. 

Kedudukan online learning sebagai media pembelajaran terdapat tiga 

fungsi internet sebagai online learning di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 

sebagai suplemen, komplemen, dan subtitusi. Adapun fungsi-fungsi tersebut 

dijelaskan oleh (Munir, 2008: 99-101) sebagai berikut:  

1) Fungsi tambahan 

Fungsi ini diartikan sebagai fungsi yang membebaskan peserta 

didik untuk memilih pemanfaatan materi pembelajaran elektronik atau 

tidak. Dalam fungsi ini peserta didik tidak diwajibkan untuk mengakses 

materi pembelajaran elektronik. Walaupun hanya sebagai fungsi 

tambahan sebaiknya guru senantiasa mendorong, menggugah, atau 

menganjurkan para peserta didik untuk mengakses materi elektronik 

yang telah disediakan untuk menambah wawasan atau pengetahuan. 

 

2) Fungsi pelengkap 

Fungsi ini digunakan apabila materi pembelajaran elektronik 

diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima 

peserta didik di dalam kelas. Sebagai pelengkap berarti materi yang 



pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi 

reinforcement (pengayaan) yang bersifat enrichement atau remedial bagi 

peserta didik di dalam mengikuti kegiatan konvensional. 

3) Fungsi pengganti 

Fungsi ini digunakan sebagai alternative dalam model 

pembelajaran yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi di negara-

negara maju. Misalnya saja ada tiga alternative model kegiatan 

pembelajaran a) konvensional, b) sebagian tatap muka sebagian 

menggunakan internet, c) sepenuhnya melalui internet. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa internet mempunyai beberapa fungsi antara lain 

fungsi alat komunikasi, fungsi akses informasi, fungsi pendidikan dan 

pembelajaran, fungsi tambahan, fungsi pelengkap dan fungsi pengganti.  

d. Manfaat Internet Sebagai Media Belajar  

Menurut (Oetomo, 2002: 94) mengemukakan manfaat dari internet 

pendidikan ada 4 yaitu : 

1) Bagi lembaga pendidikan 

a) Memperpendek jarak 

b) Perluasan pasar 

c) Perluasan jaringan mitra kerja 

d) Biaya terkendali 

e) Hemat 

f) Cash low terjamin 

2) Bagi siswa 

a) Hemat 

b) Biaya terkendali 



c) Fleksibel 

3) Bagi masyarakat umum 

a) Memberikan peluang kerja baru 

b) Wahana kompetisi antar lembaga pendidikan yang mengglobal 

sehingga masyarakat dapat menikmati materi pendidikan berkualitas 

standar dengan harga kompetitif. 

4) Bagi dunia akademik 

a) Memberikan tantangan baru bagi dunia akademis untuk 

mempersiapkan SDM yang memahami dan menguasai bidang 

tersebut. 

b) Para peneliti ditantang untuk melakukan analisis pergeseran pola 

belajar. 

c) Membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. 

Dari manfaat di atas maka internet dapat bermanfaat bagi lembaga 

pendidikan, bagi siswa, bagi masyarakat umum, dan bagi dunia akademik. 

e. Dampak internet 

Dalam perkembangan internet pada zaman sekarang,  perlu diketahui 

dampak yang ditimbulkan dari penggunaan internet. Adapun hal positif yang 

dapat diambil dari penggunaan internet menurut (Oetomo, 2002: 12) antara lain: 

1) Kemampuan dan kecepatan dalam komunikasi, karena sekarang telah 

dimungkinkan menggunakan peralatan berbasis multimedia yang relatif 

murah. 

2) Ketersediaan informasi yang up to date telah mendorong tumbuhnya 

motivasi untuk membaca dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 



3) Melalui web pendidikan, proses belajar dapat dilakukan secara dinamis, 

tidak tergantung waktu dan ruang pertemuan. Semua materi dapat diperoleh 

dengan mudah di situs pendidikan. 

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dalam penggunaan internet 

menurut (Oetomo, 2002: 35) antara lain : 

1) Pengaruh psikologi yang menyebabkan mahasiswa memiliki keinginan 

“serba cepat” dalam melakukan kegiatan apa saja. 

2) Menurunnya kemampuan berfikir, software komputer telah menyediakan 

berbagai fasilitas yang dapat diproses secara otomatis sehingga dapat 

mengakibatkan menurunnya kemampuan berpikir. 

3) Penyalahgunaan lainnya, komputer juga sering disalahgunakan, untuk 

memproduksi dan menyebarluaskan gambar-gambar porno yang dapat 

merusak moral mahasiswa. 

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa internet mempunyai dua 

dampak yaitu: 

1) Dampak positif 

Penggunaan internet dapat membantu dalam hal kecepatan 

komunkasi karena memungkinkan pengguna saling berkomunikasi tanpa 

harus bertatap muka. Internet juga membantu pengguna untuk mencari 

berbagai informas yang up to date, dan juga melalui web pendidikan proses 

belajar mengajar dapat dilakukan secara dinamis tidak tergantung waktu 

dan ruang. 

2) Dampak negatif 

Internet dapat membuat mahasiswa memiliki kecenderungan serba 

cepat, menurunkan cara pikir karena dengan adanya internet para 



penggunanya lebih sering meng-copy saja tanpa harus berpikir dahulu. 

Selain itu sekarang sering terjadi penyalahgunaan seperti memproduksi dan 

menyebarluaskan hal-hal yang negatif yang merusak moral. Bagi 

mahasiswa penggunaan internet sebagai media belajar secara cepat akan 

meningkatkan dan memperluas pengetahuan, belajar interaksi, dan 

mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian. 

2. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Menurut Frenchdan Raven yang dikutip dari buku (Saefullah, 2010:235) 

motivasi adalah sesuatu  yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku 

tertentu. Motivation is the set of forces that cause people to behave in certain 

ways. Perilaku yang diharapkan tentunya yang menghasilkan kinerja yang baik. 

Kinerja yang baik itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu: kemampuan, 

motivasi, dan lingkungan pekerjaan. Menurut (Sardiman, 2006:73) motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

“felling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Menurut Robin dalam buku (Syafaruddin, 2003:131) motivasi adalah 

keinginan untuk melakukan suatu tindakan. Suatu kondisi dimana keinginan-

keinginan (needs) pribadi dapat mencapai kepuasan. (Dimyati, 2002:80) 

mengutip pendapat Koeswara mengatakan  bahwa siswa belajar karena didorong 

kekuatan mental, kekuatan mental itu berupa keinginan dan perhatian, kemauan, 

cita-cita di dalam diri seorang  terkadang adanya keinginan yang mengaktifkan, 

menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu dalam 

belajar. 



Berdasarkan pengertian di atas, maka motivasi belajar merupakan 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar 

sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Dalam motivasi belajar 

dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka 

pemenuhan harapan dan dorongan dalam hal ini adalah pencapaian tujuan. 

Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut 

memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya 

dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Berbeda dengan motivasi 

dalam pengertian yang berkembang di masyarakat yang seringkali disamakan 

dengan semangat. 

Pentingnya peranan motivasi dalam proses pembelajaran perlu dipahami 

oleh pendidik agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan 

kepada siswa. Motivasi dirumuskan sebagai dorongan, baik diakibatkan faktor 

dari dalam maupun luar siswa, untuk mencapai tujuan tertentu guna memenuhi / 

memuaskan suatu kebutuhan. Dalam konteks pembelajaran maka kebutuhan 

tersebut berhubungan dengan kebutuhan untuk pelajaran. 

Peran motivasi dalam proses pembelajaran, motivasi belajar siswa dapat 

dianalogikan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin motivasi belajar 

yang memadai akan mendorong siswa berperilaku aktif untuk berprestasi dalam 

kelas, tetapi motivasi yang terlalu kuat justru dapat berpengaruh negatif terhadap 

kefektifan usaha belajar siswa. 

b. Fungsi motivasi dalam pembelajaran  

Fungsi motivasi dalam pembelajaran menurut pendapat yang 

dikemukakan oleh (Sardiman, 2004: 84-85) diantaranya adalah :  



1) Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan, tanpa motivasi tidak 

akan timbul suatu perbuatan misalnya belajar. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah 

laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan. 

Pada garis besarnya motivasi mengandung nilai-nilai dalam pembelajaran 

sebagai berikut : 

1) Motivasi menentukan tingkat berhasil atau gagalnya kegiatan belajar siswa. 

2) Pembelajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat yang ada pada diri siswa. 

3) Pembelajaran yang bermotivasi menuntut kreatifitas dan imajinitas guru 

untuk berupaya secara sungguh-sungguh mencari cara-cara yang relevan dan 

serasi guna membangkitkan dan memeliharan motivasi belajar siswa. 

4) Berhasil atau gagalnya dalam membangkitkan dan mendayagunakn motivasi 

dalam proses pembelajaran berkaitan dengan upaya pembinaan disiplin kelas. 

5) Penggunaan asas motivasi merupakan sesuatu yang esensial dalam proses 

belajar dan pembelajaran. 

c. Sumber-Sumber Motivasi Belajar  

Sumber motivasi menurut (Sardiman, 2004: 88) dibagi menjadi dua hal yaitu: 

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi yang bersumber pada faktor-faktor dari dalam, tersirat baik 

dalam tugas itu sendiri maupun pada diri siswa yang didorong oleh keinginan 

untuk mengetahui, tanpa ada paksaan dorongan orang lain, misalnya 



keinginan untuk mendapat ketrampilan tertentu, memperoleh informasi dan 

pemahaman, mengembangkan sikap untuk berhasil, menikmati kehidupan, 

secara sadar memberikan sumbangan kepada kelompok, dan sebagai berikut. 

 

 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi yang bersumber akibat pengaruh dari luar individu, apakah 

karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan 

keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. Pelajar di 

motivasi dengan adanya angka, ijazah, tingkatan, hadiah, medali, 

pertentangan, persaingan. 

Sedangkan (Syafaruddin, 2005:132) sumber motivasi di bagi menjadi dua jenis 

yaitu : 

1) Motivasi intrinsik 

Yaitu motivasi yang mengacu pada faktor-faktor dari dalam. Tersirat 

baik dan tugas itu sendiri  maupun pada diri siswa. Motivasi intrinsik 

merupakan pendorong bagi aktifitas dalam pengajaran dan dalam pemecahan 

soal. Keinginan seorang siswa untuk menambah pengetahuan dan untuk 

menjelajah pengetahuan baru merupakan contoh dari motivasi intrinsik pada 

siswa. 

2) Motivasi ekstrinstik 

Yaitu motivasi yang mengacu kepada faktor-faktor dari luar dan 

ditetapkan pada tugas atau pada diri siswa oleh guru atau orang lain. Motivasi 

ekstrinsik dapat berupa penghargaan, pujian, hukuman, atau celaan. 



Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi dibagi 

menjadi 2 macam yaitu:  

1) Motivasi instrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri. 

2) Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar diri 

d. Model Pengukuran Motivasi 

Model-model pengukuran motivasi kerja telah banyak dikembangkan, 

diantaranya oleh McClelland (Saefullah, 2010: 243) mengemukakan 6 (enam) 

karakteristik orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi, yaitu : 

1) Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

2) Berani mengambil dan memikul resiko. 

3) Memiliki tujuan realistik. 

4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan 

tujuan. 

5) Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam semua kegiatan yang 

dilakukan. 

6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Kegiatan akademik atau pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan 

prestasi, kegiatan belajar merupakan proses dan prestasi merupakan hasil. 

Prestasi belajar diartikan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil 

pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di sekolah atau perguruan tinggi yg 

bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Hasil 

ini dapat dinyatakan dengan kuantitatif dan kualitatif. Hasil kuantitatif adalah 



hasil yang dinyatakan dengan angka. Sedangkan hasil kualitatif adalah hasil yang 

dinyatakan dengan kata-kata, seperti baik, cukup, sedang, kurang, dan lain-lain. 

Slameto menjelaskan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Perubahan tingkah laku yang dimaksud dalam pengertian belajar 

adalah perubahan secara sadar, bersifat kontinue dan fungsional bukan hanya 

sementara, perubahan bersifat aktif dan positif, bertujuan dan terarah, dan 

mencangkup ke seluruh aspek tingkah laku (Slameto, 2010: 2-4). 

(Sugihartono, 2007: 130) berpendapat bahwa prestasi belajar adalah 

hasil pengukuran yang berwujud angka maupun pernyataan yang mencerminkan 

tingkat penguasaan materi pelajaran bagi para siswa. Hal ini berarti prestasi 

belajar hanya bisa diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar 

siswa. Sedangkan (Sardiman, 2009: 46) mengatakan prestasi belajar adalah 

kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar. Dari 

beberapa pemaparan di atas maka prestasi belajar adalah hasil penilaian yang 

diperoleh dari kegiatan pembelajaran yang di nyatakan dalam bentuk kualitatif 

dan kuantitatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam diri individu 

maupun luar diri individu tersebut.  

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar secara umum 

menurut (Slameto, 2010: 54-72) pada garis besarnya meliputi faktor intern dan 

faktor ekstern yaitu: 

1) Faktor intern 



Dalam faktor ini dibahas 2 faktor yaitu: 

a) Faktor jasmaniah mencakup : 

(1) Faktor kesehatan 

(2) Kecacatan tubuh 

Kecacatan tubuh adalah adanya disfungsi atau berkurangnya 

suatu fungsi yang secara objektif dapat di ukur/dilihat, karena 

adanya kehilangan/ kelainan dari bagian tubuh seseorang. Jenis-jenis 

kecacatan terdiri dari tiga besar, yaitu kecacatan fisik, kecacatan 

mental, dan kecacatan fisik dan mental (UU 1997 no.4 pasal.1). 

Kecacatan fisik terdiri dari kecacatan tubuh, netra dan rungu wicara. 

Masing-masing jenis kecacatan tersebut memiliki karakteristik 

tersendiri. Demikian juga dengan permasalahan yang dihadapinya, 

sehingga menimbulkan kerentanan terhadap berbagai hal dalam 

kehidupannya. 

 

b) Faktor psikologis mencakup: 

(1) Intelegensi 

(2) Perhatian 

(3) Minat 

(4) Bakat 

(5) Motivasi 

(6) Kematangan 

(7) Kesiapan 

2) Faktor ekstern 

Faktor ini dibagi menjadi 3 faktor, yaitu: 



a) Faktor keluarga mencakup : 

(1) Cara orang tua mendidik 

(2) Relasi antar anggota keluarga 

(3) Suasana rumah 

(4) Keadaan ekonomi keluarga 

(5) Pengertian orang tua 

(6) Latar belakang kebudayaan 

b) Faktor sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar, dan tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat meliputi kegiatan dalam masyarakat, media, teman 

bermain, dan bentuk kehidupan bermasyarakat. 

Selanjutnya (Suryabrata, 2002:233) mengklasifikasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar sebagai berikut: 

1) Faktor-faktor yang berasal dari luar diri 

a) Faktor non-sosial dalam belajar yang meliputi keadaan udara, suhu 

udara, cuaca, waktu, tempat dan alat-alat yang dipakai untuk 

belajar(alat tulis, alat peraga). 

b) Faktor sosial dalam belajar. 

2) Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

a) Faktor fisiologi dalam belajar 

Faktor ini terdiri dari keadaan jasmani pada umumnya dan keadaan 

fungsi jasmani tertentu. 

b) Faktor psikologi dalam belajar 



Faktor ini dapat mendorong aktivitas belajar seseorang karena aktivitas 

dipacu dari dalam diri, seperti adanya perhatian, minat, rasa ingin tahu, 

fantasi, perasaan, dan ingatan. 

Pendapat lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

menurut (Ahmadi, 2002: 78) yaitu: 

1) Faktor internal 

a) Faktor jasmaniah, Faktor jasmaniah, baik bawaan maupun yang 

diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, pendengaran, 

struktur tubuh, dan sebagainya. 

b) Faktor psikologi, baik bawaan maupun yang diperoleh yang terdiri atas : 

(1) Faktor intelektif yang meliputi: 

(a) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat. 

(b) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki. 

(2) Faktor non intelektif yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti 

sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dan 

penyesuaian diri. 

(3) Faktor kematangan fisik maupun psikis 

2) Faktor Eksternal 

a) Faktor sosial, yang terdiri atas : 

(1) Lingkungan kerja 

(2) Lingkungan sosial 

(3) Lingkungan masyarakat 

(4) Lingkungan kelompok. 

b) Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kesenian 



c) Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, dan 

iklim. 

d) Faktor lingkungan spiritual atau keamanan. 

Berdasarkan pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar digolongkan menjadi dua yaitu: 

1) Faktor intern 

Faktor ini berkaitan dengan segala yang berhubungan dengan diri peserta 

didik itu sendiri berupa motivasi, minat, bakat, kepandaian, kesehatan, sikap, 

perasaan, dan faktor pribadi lainnya. 

2) Faktor ekstern 

Faktor ini berhubungan dengan pengaruh yang datang dari luar diri 

individu berupa sarapa dan prasarana, lingkungan, masyarakat, guru, metode 

pembelajaran, kondisi sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. 

4. Hubungan Pemanfaatan Internet dan Prestasi Belajar 

Media sebagai alat bantu pembelajaran merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Salah satu media yang sedang berkembang sekarang 

adalah internet. Internet sebagai media belajar merupakan sistem pembelajaran 

berbasis media elektronik berupa internet (Oetomo,2002: 91). Salah satu fungsi 

Penggunaan internet yang dalam perkembangannya digunakan sebagai media belajar 

antara lain fungsi pendidikan dan pembelajaran. Sebagai media belajar internet 

berfungsi sebagai pengembang pembelajaran (instructional developers) yang bekerja 

sama dengan ahli materi (content specialist) mengemas materi dalam bentuk 

pembelajaran elektronik. Pembelajaran melalui internet dapat diberikan dalam 

beberapa format antara lain : 



a) Electronic mail 

b) Bulletin boards 

c) Downloading of course materials or tutorials 

d) Interactive tutorials on the web 

e) Real time 

Pembelajaran di atas diasosiasikan ketersediaan program pembelajarannya 

agar dapat diketahui oleh masyarakat luas khususnya calon peserta didik. 

Selanjutnya dikemas dan dimasukan dalam jaringan sehingga dapat diakses melalui 

internet (Munir, 2008: 196). Penggunaan internet sebagai media belajar memang 

diperlukan. Dengan internet pengguna bisa mengakses berbagai informasi baik 

mengenai materi kuliah maupun pengetahuan umum lainnya. Semakin sering 

menggunakan internet sebagai media belajar maka prestasi yang dicapai juga 

meningkat, serta pengetahuan menjadi luas. 

5. Hubungan Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar  

Menurut (Slameto, 2003:54) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

digolongkan menjadi dua, yaitu: faktor dari dalam (internal factor), faktor dari luar 

(external factor). Faktor dari dalam yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

belajar yang berasal dari siswa yang sedang belajar. Faktor-faktor ini diantaranya 

adalah motivasi belajar. Motivasi belajar antara siswa yang satu dengan siswa lainnya 

tidaklah sama. Motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: cita-

cita siswa, kemampuan belajar siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan, unsur-unsur 

dinamis dalam belajar, dan upaya guru membelajarkan siswa. 

Faktor dari luar yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar siswa yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor ini di antaranya adalah 

lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan lingkungan sosial di sini yaitu manusia 



atau sesama manusia, baik manusia itu hadir ataupun tidak langsung hadir. Kehadiran 

orang lain pada waktu sedang belajar, sering mengganggu aktivitas belajar. Salah 

satu dari lingkungan sosial tersebut yaitu lingkungan siswa di sekolah yang terdiri 

dari teman sebaya, teman lain kelas, guru, kepala sekolah serta karyawan lainnya 

yang dapat juga mempengaruhi proses dan hasil belajar individu.  

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi belajar siswa antara lain 

dengan perangkat pembelajaran seperti kurikulum, struktur program, sarana dan 

prasarana pembelajaran (media pembelajaran), serta guru sebagai perancang 

pembelajaran. Dalam penggunaan perangkat pembelajaran tersebut harus dirancang 

oleh guru sesuai dengan hasil yang diharapkan. Berdasarkan hal di atas faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa baik itu faktor dari dalam, luar, yang 

paling utama adalah minat, motivasi, dan guru. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 

motivasi anak dalam belajar berkalitan erat dengan prestasi yang dihasilkan. 

6. Hubungan Pemanfaatan Internet, Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar 

Internet merupakan hubungan jaringan di dunia yang berbeda sistem 

operasi maupun aplikasinya, dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan 

media komunikasi yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial 

dan organisasi. Sedangkan motivasi belajar menurut koeswara memiliki arti adanya 

keinginan mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan 

perilaku individu belajar (Mudjiono, 2002 : 80). Dalam motivasi belajar dorongan 

merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan 

harapan dan dorongan dalam hal ini adalah pencapaian tujuan. Dari pengertian dan 

pembahasan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi Kedua 

hal tersebut menjadi salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi 



belajar baik secara dari dalam diri maupun faktor dari luar diri pada setiap individu 

(Slameto, 2003 : 54).  

 

C. Hipotesis 

Terdapat  pengaruh yang signifikan pemanfaatan internet dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar. 


