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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah perwujudan budaya manusia yang dinamis dan 

persyaratan pembangunan. Oleh karena itu, perubahan atau perkembangan 

pendidikan harus terjadi dengan perubahan budaya kehidupan. Perlu terus 

diperbarui dalam arti meningkatkan pendidikan di semua tingkatan untuk 

mengantisipasi kepentingan di masa depan (Barus, 2017:16). 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara, 

reformasi di bidang pendidikan harus terus dilakukan. Salah satu hal yang harus 

terjadi harus sejalan dengan perubahan budaya hidup dan perkembangan dunia 

pendidikan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan pendidikan di 

semua tingkatan dan harus dilakukan terus menerus untuk melihat manfaat di 

masa depan. Pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman 

(Trianto, 2013:1). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan teknologi 

informasi di era saat ini berdampak pada dunia pendidikan. Tuntutan global 

menuntut sektor pendidikan untuk selalu menyesuaikan perkembangan teknologi 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk disesuaikan dengan sektor pendidikan 

khususnya dalam proses pembelajaran (Anih, 2016:186). 
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Semakin pesatnya perkembangan teknologi sudah dapat dirasakan, untuk 

membantu proses pembelajaran. Metamorphosis dari perpustakaan menekankan 

penyediaan permintaan dan pemberian layanan secara cepat untuk menyerap 

informasi, menjadikan pelayan yang harus bervariatif dan secara luas. Dengan 

meluasnya kemajuan bidang komunikasi dan teknologi banyak bermunculan 

dinamika proses pembelajaran, sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan dan 

pengajaran semakin menuntut untuk memperoleh media pendidikan yang 

beragam. 

Internet merupakan salah satu media yang sangat dibutuhkan karena 

mudah diakses sehingga memudahkan untuk mencari informasi apapun terutama 

informasi pembelajaran. Dengan adanya internet membawa perubahan yang 

signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan internet dapat membantu 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa menunggu 

waktu yang lama. Menurut Handayani (2012) bahwasannya internet dapat 

dikatakan seperti perpustakaan raksasa (Tobing, 2019: 66). 

Sebelum adanya internet, masalah utama yang dihadapi oleh pendidikan 

adalah akses kepada sumber informasi. Penggunaan internet sebagai media 

pembelajaran dapat dianggap sebagai suatu hal yang sudah jamak digunakan 

dikalangan pelajar. Dengan adanya internet sebagai sumber belajar memudahkan 

kita untuk mengakses berbagai sumber informasi yang tersedia, karena internet 

dapat membantu meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Internet juga 

dapat mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil penelitian, maupun 
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artikel hasil kajian dalam bebagai bidang informasi. Informasi yang tersedia dan 

dapat diakses melalui internet terjadi diseluruh dunia (global word). Sebenarnya 

internet bisa menjadi sumber belajar alternatif yang cukup efektif dan efisien, 

namun selama ini yang umum dikenal sebagai sumber belajar adalah buku dan 

pendidik (Sasmita, 2020: 99). 

Allah SWT berfirman dalam Al-qu’an surah Al-anbiya ayat 80 yang 

berbunyi bahwa: 

ه ُ وَنَُُوَعلَّۡمنََٰ ِكر  ُفََهۡلُأَنت ۡمَُشَٰ ۢنُبَۡأِسك ۡمۖۡ ٨٠َُُصۡنعَةَُلَب وٖسُلَّك ۡمُِلت ۡحِصنَك مُم ِ

Artinya: Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, 

guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur 

(kepada Allah) (Q.S Al-anbiya:80). 

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa manusia dituntut agar bisa berbuat 

sesuatu sesuai sarana pengembangan teknologi serta diperlukan ilmu 

pengetahuan. Perkembangan baju dari logam besi merupakan awal dari 

perkembangan teknologi. 

Pembelajaran menggunakan media internet memberikan kemudahan pada 

pencarian materi-materi pelajaran. Materi-materi pembelajaran saat ini tidak 

lagi tergantung terhadap media buku cetak melainkan juga terdapat dalam 

bentuk digital melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone dan 

lainnya (Rusman, 2013: 267). 
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Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi yang berakar dari 

pihak pendidik dan peserta didik yang berproses secara sistematis melalui tahap 

rancangan, pelaksanaan dan evaluasi. Pembelajaran tidak terjadi seketika 

melainkan melalui taha-tahapan tertentu. Dalam proses pembelajaran pendidik 

harus memfasilitasi peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan 

baik. Dengan adanya interaksi tersebut sehingga dapat menghasilkan proses 

pembelajaran yang efektif (Pane, 2017: 338). 

Minat yang terdapat dalam diri siswa dapat dilihat dari beberapa aspek. 

Menurut Dalyono ada tidaknya minat siswa pada pelajaran dapat dilihat dari 

cara anak mengikuti pelajaran, lengkap tidaknya catatan, memperhatikan 

tindaknya dalam pelajaran itu. Minat merupakan salah satu faktor yang dapat 

menunjang keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Melalui minat belajar yang 

tinggi siswa akan mengikuti dan memperhatikan materi pada proses 

pembelajaran. Minat merupakan sesuatu yang diawali dengan perasaan yang 

senang dan sikap positif. Minat dapat dilakukan dengan berupa bentuk 

perhatian yang dilakukan oleh seseorang karena ketertarikannya pada objek 

tersebut. Minat dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang 

disukainya (Putri, 2019: 69). 

Sikap belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku dalam 

aktivitas belajar karena belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi di 

dalam diri organisme yang disebabkan oleh pengalaman yang mempengaruhi 

tingkah laku organisme tersebut. Sikap belajar berhubungan dengan perubahan 



 

5 

 

tingkah laku karena perubahan tingkah laku seseorang dalam proses belajar 

disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi dan perubahan 

perilaku yang tidak bisa dijelaskan atas dasar kecenderungan respons 

pembawaan, kematangan atau keadaan sesaat seseorang (Afif, 2015: 291-292). 

 Banyak guru yang kurang menguasai teknik mendidik dalam mengajar 

sehingga menyebabkan siswa malas belajar. Menurut Winkel menyatakan 

bahwa pendidikan di sekolah berhasil dikarenakan guru yang proaktif, kreatif 

dan inovatif dalam mendidik dan mengajar siswa disekolah. Namun dengan 

fenomena yang terjadi di era globalisasi saat ini banyak guru yang kurang 

berinovasi dan monoton ketika mengajar sehingga membuat minat belajar siswa 

rendah untuk belajar. Berdasarkan observasi yang dilakukan siswa kurang aktif 

dalam mengikuti pembelajaran, siswa kurang respond ketika guru memberikan 

pertanyaan di kelas, siswa bermain game ataupun sosmed pada saat 

pembelajaran berlangsung, siswa kurang menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru dan tidak mau menanyakan materi pelajaran yang belum 

dipahami, rendahnya minat siswa untuk mencari tugas-tugas yang diberikan 

oleh guru dengan memanfaatkan fasilitas internet. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai “Pengaruh Penggunaan Internet Terhadap Minat Dan Perilaku 

Belajar Biologi Siswa SMA Negeri 1 Wakorumba Selatan” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Siswa belum memakai internet secara optimal untuk keperluan belajar 

biologi. 

2. Internet sering disalahgunakan oleh siswa di dalam maupun di luar proses 

pembelajaran. 

3. Masih banyak siswa yang menggunakan internet untuk bermain game online 

serta sosial media seperti facebook, instagram dan lainnya. 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dalam 

penelitian ini akan dibatasi penggunaan internet terhadap minat dan perilaku 

belajar biologi pada siswa di SMA Negeri 1 Wakorumba Selatan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini peneliti 

mengajukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan internet terhadap minat belajar biologi 

pada siswa di SMA Negeri 1 Wakorumba Selatan? 

2. Apakah ada pengaruh penggunaan internet terhadap perilaku belajar biologi 

pada siswa di SMA Negeri 1 Wakorumba Selatan? 

3. Bagaimana pengaruh penggunaan internet terhadap perilaku belajar biologi 

pada siswa SMA Negeri 1 Wakorumba Selatan? 
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1.5 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitin ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Pengaruh penggunaan internet terhadap mi  nat belajar biologi pada siswa 

SMA Negeri 1 Wakorumba Selatan 

2. Pengaruh penggunaan internet terhadap perilaku belajar biologi pada siswa 

di SMA Negeri 1 Wakorumba Selatan 

3. Pengaruh penggunaan internet terhadap minat dan perilaku belajar biologi 

pada siswa di SMA Negeri 1 Wakorumba Selatan  

1.6 Manfaat 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Memberikan hasanah dan pengetahuan tentang minat dan perilaku belajar 

siswa menggunakan internet 

2. Memberikan kesempatan bagi peneliti baru untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan topik yang sama dengan menggunakan teori-teori yang belum 

digunakan dalam penelitian ini. 

1.6.2 Manfaat Secara Praktis 

1. Bagi sekolah, sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan-kebijakan  

tentang penggunaan internet terhadap minat dan perilaku belajar biologi 

siswa. 
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2. Bagi peserta didik, menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu 

pendidikan sebagai bahan informasi khususnya pada penggunaan media 

internet terhadap minat dan perilaku belajar biologi. 

3. Bagi pendidik, sebagai bahan yang harus diperhatikan dalam menggunakan 

media belajar saat proses pembelajaran. 

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengalaman serta bekal. sebagai calon pendidik biologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


