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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya 

manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrument 

yang digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dan 

keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan 

diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru sehingga dapat diperoleh 

manusia produktif. Di sisi lain, pendidikan dipercayai sebagai wahana 

perluasan akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat baik secara horizontal 

maupun vertikal.  

Di era globalisasi dewasa ini, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan 

oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia 

bergantung pada kualitas pendidikan. Peran pendidikan sangat penting untuk 

menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh 

karena itu pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan suatu bangsa. Kemajuan bangsa Indonesia 

hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. Upaya 

peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat menaikkan harkat dan 

martabat manusia Indonesia. 
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Hakekat pendidikan adalah memanusiakan manusia itu sendiri, dengan 

demikian urutan pendidikan pertama adalah manusia. Perbuatan mendidik 

sendiri diarahkan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi 

dasar manusia agar menjadi nyata sebagai penentu keberhasilan 

pembangunan nasional dibidang pendidikan. Hal tersebut diperlukan sebagai 

bekal dalam rangka menyongsong datangnya era global dan pasar bebas yang 

penuh dengan persaingan. Untuk mencapai keberhasilan dalam dunia 

pendidikan, maka keterpaduan antara kegiatan guru diharapkan mampu 

mengatur, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang mampu mendorong 

motivasi siswa untuk belajar. Karena guru merupakan kunci dalam 

peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada dititik sentral dari setiap 

usaha reformasi pendidikan. Masalah pendidikan perlu mendapat perhatian 

khusus oleh Negara Indonesia yaitu dengan dirumuskannya Undang-Undang 

RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional yang 

berbunyi: 

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Tujuan pendidikan bangsa Indonesia sebagaimana yang termuat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah mencanangkan 

“WAJAR” (Wajib Belajar) 9 tahun melalui program pendidikan, Sekolah 
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Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan  Sekolah Menengah 

Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diatur dalam 

Sistem Pendidikan Nasional. 

Ketrampilan dalam pembelajaran peserta didik tidak hanya dituntut 

menguasai pelajaran secara teoritis saja. Begitupun dalam pembelajaran 

akuntansi, peserta didik selain dituntut menguasai pembelajaran teoritis 

sebaiknya juga dituntut lebih jauh, agar peserta didik mampu menerapkan 

teori yang didapat dalam mencapai prestasi di kehidupan sehari-hari. Belajar 

merupakan salah satu faktor yang penting dari keseluruhan proses pendidikan 

karena belajar merupakan kegiatan pokok dalam proses tersebut. Ini berarti 

bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung 

kepada bagaima proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. 

Belajar akan membawa perubahan dalam diri yang belajar baik berupa 

pengetahuan, dan tingkah laku. 

Lingkungan sekolah yang kondusif akan mendukung proses belajar 

megajar. Lingkungan sekolah SMA N 2 Pati yang letaknya diperkotaan 

sehingga persaingan proses belajar mengajarnya begitu ketat untuk bersaing 

dengan sekolah lain. Media pembelajaran yang digunakan di SMA N 2 Pati 

sudah cukup bervariasi sesuai dengan kemajuan teknologi, namun para guru 

kurang maksimal dalam memanfaatkan media pembelajaran yang tersedia 

disekolah tersebut. Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan 

mempermudah  siswa dalam memahami pelajaran sehingga siswa akan 

memperoleh prestasi yang maksimal. Prestasi belajar setiap siswa berbeda-
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beda karena cara belajar yang digunakan siswa juga berbeda. Sehingga 

pemanfaaan internet dan kreativitas belajar siswa itu dapat berpengaruh 

terhadap prestasi belajar. 

 Pada peneltian ini peneliti tertarik untuk meneliti prestasi belajar siswa 

IPS SMA N 2 PATI. Adapun prestasi yang terjadi saat ini yang dilihat dari 

hasil wawancara terhadap guru mata pelajaran ekonomi kelas XI  nilai 

ulangan  pada siswa IPS cukup baik ini terlihat dari  data yang diperoleh yaitu 

sebanyak 30 siswa mendapat nilai 9,3, 35 siswa mendapat nilai 8,5, 75 siswa 

mendapat nilai 8,1,  40 siswa mendapat nilai 7,5,  dan 20 siswa mendapat 6,5.  

Jadi dari hasil ulangan tersebut pada siswa IPS cukup baik ini terlihat dari 

nilai rata- rata mereka yaitu 8,1. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa disekolah tersebut sudah maksimal. 

Menurut pendapat Tirtonegoro (2001 : 43) “Prestasi belajar adalah 

hasil dari pengukuran serta pernilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang 

sudah dicapai oleh setiap siswa dalam periode tertentu”. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar meliputi faktor intern dan faktor ekstern. 

Dimana dari kedua faktor tersebut saling berkaitan.  

Menurut pendapat Slameto (2003 : 54-60) “faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor intern yang terdiri dari atas dua 

faktor yaitu faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh, yang dapat 

berpengaruh terhadap belajarnya yang hal itu mempengaruhi prestasi 

belajarnya), faktor psikologis yang meliputi intelegasi, perhatian, minat, 
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bakat, kematangan dan kesiapan. Faktor ekstern terdiri dari dua faktor yaitu 

faktor keluarga dan faktor sekolah. Faktor keluarga meliputi, cara orang tua 

mendidik, relasi antar keluarga, susunan rumah tangga, keadaan ekonomi, 

perhatian orang tua dan latar belakang kebudayaan. Sedangkan faktor sekolah 

meliputi metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, alat 

pelajaran, waktu sekolah, metode belajar, pemanfaatan fasilitas yang 

menunjang pembelajaran dan tugas rumah. 

Menurut Munir (2008 : 1) ” ilmu pengetahuan dan teknologi 

berkembang terus, bahkan dewasa ini berlangsung dengan pesat”. 

Perkembangan itu bukan dalam bentuk hitungan tahun, bulan, atau hari, 

melainkan jam, bahkan menit atau detik, terutama berkaitan dengan teknologi 

informasi dan komunikasi yang dijunjung dengan teknologi elektronika. 

Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk  bidang 

pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sangat cepat ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan 

semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke 

seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Dampak negatifnya yaitu 

terjadi perubahan nilai, norma, aturan, atau moral kehidupan yang dianut 

masyarakat. Mensikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting 

untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatifnya. 

Pendidikan tidak antisipasi atau elergi dengan perkembangan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi, namun sebaliknya menjadi subyek atau pelapor 

dalam perkembangannya. 

Menurut Sagala (2009 : 15) “ sebaiknya peserta didik tidak hanya 

diwajibkan membaca sebuah buku teks dalam satu mata pelajaran saja, karena 

dengan cara itu akan mengandalkan pemahaman mereka”. Sedangkan 

menurut Munir (2008 : 202), “paradigma sistem pendidikan yang semula 

berbasis tradisional dengan mengandalkan tatap muka, beralih menjadi sistem 

pendidikan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dengan sentuhan dunia 

teknologi informasi”. 

Menurut Uno (2007:37),” perkembangan teknologi selalu mempunyai 

peran yang sangat tinggi dan ikut memberikan arah perkembangan dunia 

pendidikan”. Dalam sejarah perkembangan pendidikan, teknologi informasi 

adalah bagian dari media yang digunakan untuk menyampaikan pesan ilmu 

pada banyak orang, mulai dari teknologi percetakan beberapa abad yang lalu, 

seperti buku yang dicetak hinggga media telekomunikasi seperti suara yang 

direkam dalam kaset,video,televise dan CD. Perkembangan teknologi 

informasi saat ini “internet” mengarahkan sejarah teknologi pendidikan pada 

alur yang baru.  

Menurut Prawiradilaga dan Siregar (2004:308), “sebagai media yang 

diharapkan akan menjadi bagian dari suatu proses belajar mengajar disekolah, 

internet diharapkan mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya 

proses komunikasi interaktif antara guru dengan siswa sebagaimana yang 

dipersyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran”. Kondisi yang perlu 
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didukung oleh internet tersebut terutama berkaitan dengan strategi 

pembelajaran yang akan dikembangkan, yang kalau dijabarkan secara 

sederhana, bias 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. 

Kreativitas menurut Drevdahl seperti yang dikutip oleh Hurlock 

(2000:5) mendifinisikan Kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk 

memproduksi komposisi dan gagasan-gagasan baru yang dapat berwujud 

aktifitas imajinatif yang melibatkan pembentukan pola-pola baru dan 

kombinasi dari pengalaman masa lalu yang dihubungkan dengan keadaan 

yang sudah ada pada situasi sekarang, hal tersebut berguna, bertujuan, 

terarah, dan tidak hanya sekedar fantasi. Kreativitas terdiri dari 2 unsur, 

Pertama: Kefasihan yang ditunjukkan oleh kemampuan menghasilkan 

sejumlah besar gagasan pemecahan masalah secara lancar dan cepat. Kedua: 

Keluwesan yang pada umumnya mengacu pada kemampuan untuk 

menemukan gagasan yang berbeda-beda dan luar biasa untuk memecahkan 

suatu masalah. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengungkap masalah ini 

dengan alasan pemanfaatan internet dan kreativitas belajar siswa merupakan 

modal penting dalam proses belajar, agar siswa mendapat prestasi belajar 

yang lebih baik. Berdasarkan pengalaman selama duduk dibangku SMA, 

bahwa pemanfaatan internet dan kreativitas belajar siswa terus didukung 
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dengan adanya pembelajaran yang baik agar prestasi siswa dapat meningkat. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “PENGARUH 

PEMANFAATAN INTERNET DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN 

KREATIFITAS BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI 

PADA SISWA KELAS X1 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SEKOLAH 

MENENGAH ATAS NEGERI 2 PATI TAHUN AJARAN 2012/2013”. 

  

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, agar masalah yang diteliti tidak 

meluas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Pembatasan masalah 

diperlukan agar peneliti lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1.   Sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini hanya membahas tentang 

pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran dan kreativitas belajar 

terhadap prestasi belajar. 

2. Obyek penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Pati dengan jumlah 

responden sebanyak 50 siswa. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, serta pembatasan masalah seperti 

yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Adakah pengaruh pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X1 

IPS SMA Negeri 2 Pati tahun ajaran 2012/2013? 

2. Adakah pengaruh kreativitas belajar siswa terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi pada siswa kelas X1 IPS SMA Negeri 2 Pati tahun 

ajaran 2012/2013? 

3. Adakah pengaruh pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran dan 

kreativitas  belajar siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi pada siswa kelas X1 IPS SMA Negeri 2 Pati tahun ajaran 

2012/2013? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan 

pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehinggga peneliti akan dapat 

bekerja secara terarah dalam mencari data sampai langkah pemecahan 

masalah. Adapun tujuan masalah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan internet terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X1 IPS SMA 

Negeri 2 Pati tahun ajaran 2021/2013. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kreativitas belajar siswa terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X1 IPS SMA 

Negeri 2 Pati tahun ajaran 2012/2013. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh interaksi pemanfaatan internet 

dalam proses pembelajaran dan kreativitas  belajar siswa  terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X1 IPS SMA 

Negeri 2 Pati tahun ajaran 2012/2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Secara umum manfaat penelitian adalah untuk menjawab masalah yang 

disajikan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang 

luas secara khusus perkembangan dunia pendidikan dalam pemanfaatan 

internet dalam proses pembelajaran dan kreativitas  belajar siswa terhadap 

prestasi belajar ekonomi di sekolah. 

2. Dilihat dari segi praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dari segi praktis antara lain: 

a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik tentang pentingnya 

belajar guna meningkatkan prestasi belajar. 

b.  Mampu mengakses teknologi internet sebagai penunjang proses 

pembelajaran. 

c. Membantu perkembangan dan keterlibatan aktif dalam proses belajar. 

d. Siswa dapat memperoleh sumber belajar yang dapat diakses dimana 

saja dan kapan saja melalui internet. 




