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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi di era globalisasi yang modern ini sudah 

melesat tinggi entah siapapun, dan dimanapun mereka dapat mengakses 

media teknologi yang sudah canggih dan beragam macam tersedia, salah 

satu medianya adalah media internet.Internet adalah merupakan sistem 

jaringan global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu 

dengan yang lainnya.1 

Internet, segala informasi dapat diketahui dan juga bisa dijadikan 

sebagai tempat bisnis. Perlu diketahui oleh para pengguna internet bahwa 

internet itu seperti halnya sebuah pisau, internet akan menjadi sangat fatal 

bagi penggunanya jika tidak mengetahui teknik pemanfaatan dan 

penggunaan nya dengan baik dan benar.2 

Memasuki diusia remaja, akan lebih aktif untuk berinteraksi 

dengan lingkungan termasuk dengan internet. Tanpa berfikir adakah 

dampaknya atau tidak terhadap kehidupannya.3 

Akan tetapi tanpa disadari atau tidaknya, perlahan-lahan internet 

akan mulai mengubah pola akhlak para penggunanya. Penyalahgunaan 

terhadap internet menyebabkan keruntuhan akhlak pada golongan remaja 
                                                           
1 Eko Priyo Utomo.Melesatkan Prestasi Akademik dengan Internet.Bandung.Yrama Widya.(2013:1) 
2 Donny B.U.Usir Galau Dengan Internet Sehat.Yogyakarta.Andi Ofset.(2013:1) 
3 Auliya Rachmawati.Ajari Anak Berinternet Secara Sehat.Yogyakarta.PT Skripta Media Creative.(2013:5) 
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khususnya dimasa kini. Terutama pada siswa-siswi pelajar di SMA Negeri 

1 Jatisrono Kelas XI. Peneliti mengadakan penelitian di SMA Negeri 1 

Jatisrono kelas XI karena yang letaknya strategis, yaitu berada di tengah-

tengah antara pinggiran dan kota kabupaten. Selain itu juga karena SMA 

Negeri 1 Jatisrono kelas XI akses Internetnya sudah masuk. Penelitian 

diadakan di kelas XI karena di kelas XI ini siswa masih  mendapatkan 

mata pelajaran Teknik Informatika (TIK), berbeda dengan kelas X yang 

sudah tidak mendapatkan pelajaran TIK karena sudah menggunakan 

kurikulum 2013. 

Observasi yang sudah dilakukan, siswa-siswa yang sering 

mengakses internet, kebanyakan siswa menjadi kecanduan, jadi bagi 

mereka mengakses Internet itu sudah menjadi hal yang harus dilakukan 

setiap harinya. Selain itu membuat siswa menjadi malas untuk 

memperhatikan pelajaran di sekolah dan juga dapat menurunkan prestasi 

siswa. 

Hasil pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk  

meneliti tentang pemakaian internet yang sudah sering diakses oleh para 

pelajar khususnya di SMA Negeri 1 Jatisrono kelas XI terhadap akhlak 

yang dimilki siswa-siswi SMA tersebut dengan judul “Pengaruh Internet 

Terhadap Akhlak Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Jatisrono”. 

 

 

 



3 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka rumusan masalah yang 

dapat dikemukakan adalah “Bagaimana pengaruh internet terhadap akhlak 

siswa kelas X SMA Negri 1 Jatisrono“? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 

pengaruh penggunaan internet terhadap akhlak siswa XI SMA 

Negri 1 Jatisrono. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan tentang pengaruh dari penggunaan internet 

terhadap akhlak siswa. 

b. Manfaat praktis 

Sedangkan secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk 

memberikan motivasi kepada guru PAI untuk selalu 

memberikan pengetahuan seputar internet, pengaruh-pengaruh 

dari internet terhadap akhlak siswa Kelas XI SMA Negri 1 

Jatisrono. 

 


