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ABSTRAK 

 

YUNITA DWI CAHYANI. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Ngemplak 

Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.  Juli 2016. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Ngemplak Tahun Ajaran 2015/2016. 

Populasi penelitian ini adalah sebagian siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Ngemplak Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 181 siswa. Sampel dalam 

penelitian ini mengambil sebagian pulasi sebesar 60 siswa dengan menggunakan 

teknik quota random sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah angket. Teknik analisa data dengan menggunakan analisis korelasi product 

moment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif signifikan  

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap prestasi belajar siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Ngemplak Tahun Ajaran 2015/2016 dengan diketahui 

nilai rhitung sebesar 0,502 dengan p = 0,000 lebih kecil dari 0,05 (taraf signifikansi 

5%). Dengan demikian semakin baik pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi pada siswa maka semakin tinggi prestasi belajar siswa, sebaliknya 

semakin kurang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maka semakin 

rendah prestasi belajar siswa. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dengan 

pelaksanaan program bimbingan konseling yang efektif dalam meningkatkan 

pemahaman siswa tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang 

bersifat positif sehingga prestasi belajar siswa tercapai lebih baik. Diharapkan 

sekolah dan guru bimbingan konseling mampu meningkatkan kegiatan yang 

positif pada siswa di rumah sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar yang 

lebih baik. 

 

Kata kunci: pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, prestasi belajar  
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ABSTRACT  

 

 

YUNITA DWI CAHYANI. The Influence of Information and Communication 

Technology Usage on The Academic Achievement of Class VIII Students of State 

Junior High School (SMP N) 2 Ngemplak Academic Year 2015/2016. Thesis. 

Yogyakarta. Faculty of Teaching and Education, PGRI University Yogyakarta. 

July 2016. 

This research purports to discover the influence of information and 

communication technology usage on the academic achievement of class VIII 

students of SMP N 2 Ngemplak Academic Year 2105/2016. 

Population in this research encompasses a partial number of class VIII 

students in SMP N 2 Ngemplak Academic Year 2105/2106 as many as 181 pupils. 

Samples of the research are 60 of them selected suing quota random sampling 

technique. Data collection method relied on questionnaire. Data analysis chosen is 

product moment correlation.  

The result of the study indicates a positive and significant influence of 

information and communication technology usage on the academic achievement 

of class VIII students in SMP N 2 Ngemplak Academic Year 2105/2016 as 

evident in the score of rcalc 0,502 ; p = 0,000 which is less than 0,05 (at 

significance level 5%). Therefore the better the usage of information and 

communication technology among the students, the higher their academic 

achievement, conversely the less the usage of information and communication 

technology usage the lower the students’ academic achievement. This research 

implies that effectual execution of counseling program can increase students’ 

comprehension on the usage of information and communication technology in 

positive maner as to improve their academic achivement even further. It is 

expected that the school and conselors alike will be able to nourish useful 

activities in students’ home environment which may beneficial for the betterment 

of their academic achivement as well.   

 

Keywords: information and communication technology usage, academic 

achievement  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi pada diri setiap 

orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena ada interaksi 

antara seseorang dengan lingkungan. Salah satu tanda bahwa orang itu belajar 

adalah adanya perubahan pada tingkat pengetahuan keterampilan dan 

sikapnya. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan 

komunikasi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam 

pemanfaatan hasil-hasil teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

belajar .  

 Siswa dalam belajar di sekolah membutuhkan suatu hal yang  bisa 

membuat mereka semangat dalam belajar sehingga mencapai prestasi belajar 

yang optimal. Sutratinah Tirtonagoro (2001: 43) menyatakan bahwa dalam 

bentuk symbol angka, huruf, atau kalimat yang dapat mencerminkan hasil 

usaha yang sudah dicapai oleh anak dalam periode tertentu. Sedangkan 

menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005: 895) prestasi adalah hasil yang 

telah dicapai (dari yanag telah dilakukan, kerjakan, dan sebagainya.  

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil dari 

kegiatan belajar. Dalam menerima pelajaran, peserta didik sering mengalami 

kebosanan mengikuti pelajaran. Dalam kegiatan belajar siswa harus memiliki 

kemampuan mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi salah 
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satunya adalah internet secara benar untuk bisa menerima pelajaran dengan 

baik, hal itu merupakan tantangan besar bagi seorang guru agar dapat 

membangkitkan semangat belajar, karena semangat belajar mempengaruhi 

prestasi belajar siswa.  

 Untuk meningkatkan prestasi belajar, siswa perlu adanya perubahan 

pada diri siswa dan lingkungan sekolah, salah satunya untuk meningkatkan 

prestasi belajar tersebut adalah dengan penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi salah satunya adalah internet dalam belajar. Dengan 

menggunakan Internet, diharapkan siswa tidak bosan dalam kegiatan belajar, 

sehingga materi yang disampaiakn oleh guru dapat diterima dan siswa mampu 

mencapai prestasi belajar sesuai yang diharapkan. 

 Internet (Interconection Networking) merupakan salah satu media yang 

dapat siswa dalam pembelajaran. Di dalam Internet terdapat banyak 

pengetahuan yang dapat diambil manfaat untuk menambah wawasan siswa 

dan juga guru. Internet bagi sebuah organisasi saat ini telah menjadi media 

yang sangat penting untuk mendukung kemajuan atau perkembangan dan 

menjadi media untuk menyampaikan informasi apa saja kepada masyarakat 

secara luas serta menjadi alat komunikasi yang paling cepat, efektif dan 

efisien. Dewasa ini penggunaan Internet telah merambah berbagai bidang 

kehidupan, baik di bidang social, ekonomi, budaya maupun pendidikan. 

Menurut Supriyanto ( 2007:2 ) ada banyak manfaat yang kita peroleh dari 

penggunaan Internet, diantaranya adalah cepatnya proses pencarian infomasi 
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dan pengetahuan atau berita tentang hal-hal tertentu dan kemudahan 

melakukan komunikasi secara murah dan efisien. 

 Siswa dapat mencari apa saja di Internet, mulai dari mata pelajaran 

hingga ilmu pengetahuan umum semuanya bisa dicari di internet. Penggunaan 

Internet sebagai media pendidikan dapat dianggap suatu hal yang sudah umum 

digunakan di kalangan pelajar. Untuk itu sekolah-sekolah bisa menjadikan 

Internet sebagai sarana untuk belajar selain dari buku dan agar mampu 

menjadi solusi dalam mengatasi masalah yang selama ini terjadi, misalnya 

minimnya  buku yang ada di perpustakaan, keterbatasan tenaga ahli, jarak 

rumah dengan lembaga pendidikan, biaya yang tinggi dan waktu belajar yang 

terbatas. Menyadari bahwa di Internet dapat ditemukan berbagai informasi apa 

saja, maka pemanfaatan Internet menjadi suatu kebutuhan guru dan siswa.  

 Dalam hal berkomunikasi di sekolah siswa  kurang memperhatikan 

serta mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah, di SMP N 2 

Ngemplak, dalam peraturan siswa tidak boleh menggunakan atau membawa 

hp di sekolah, bahkan saat istirahat siswa tidak boleh membawa hp di 

lingkungan sekolah. Namun tidak sedikit siswa dan siswi yang melanggar 

aturan-aturan tersebut, misal saat pelajaran dimulai siswa menyembunyikan 

hpnya di kaos kaki, membawa hp untuk bermain game, membuka situs-situs 

yang negatife. 

 Pihak sekolah telah memberikan sanksi poin bagi siswa yang melanggar 

aturan tersebut, bahkan guru akan menyita alat elektronik seperti hp jika 

kedapatan membawa di lingkungan sekolah. Pergaulan antar siswa siswi yang 
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mempengauhi siswa untuk menggunakan hp di sekolah, jika mereka tidak 

menggunakan hp atau membawa hp sama dengan mereka maka akan di 

anggap kuper (kurang pergaulan). Siswa siswi akan merasa tidak percaya diri 

jika tidak sama dengan mereka, dalam lingkungan sekolah banyak persaingan 

hp mana yang lebih bagus dan tidak. Karena rasa pertemanan dan gengsi 

mereka lebih besar meskipun itu melanggar aturan sekolah. 

 Tidak sedikit siswa - siswi yang tidak membawa hp di sekolah, mereka 

beranggapan bahwa  jika membawa hp di sekolah itu akan menganggu 

kegiatan belajar di sekolah seperti kegiatan belajar dan mengajar. Mereka juga 

beranggapan bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar dan meraih 

prestasi.Mereka cenderung mementingkan nilai yang bagus dan berprestasi 

dibidang akademik disbanding berprestasi di bidang pamer hp tetapi 

melanggar peraturan sekolah. 

 Dari berbagai uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII Siswa SMP N 2 Ngemplak Tahun 

2015/2016. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka identifikasi masalah yang ditemui peneliti diantaranya: 

1. Masih terdapat siswa yang tidak memanfaatkan tekhnologi komunikasi 

dan informasi untuk keperluan belajar. 
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2. Perbandingan siswa yang menggunakan pemanfaatan tekhnologi Informasi 

dan komunikasi dengan siswa yang tidak menggunakan pemanfaatan 

tekhnologi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh terhadap prestasi 

belajarnya. 

3. Kurangnya guru terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang 

berpengaruh terhadap prstasi belajar siswa 

4. Kurangnya konsentrasi siswa pada proses pembelajaran 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah dan keterbatasan kemampuan peneliti, 

peneliti membatasi permasalahan hanya pada Pengaruh Pemanfaatan 

Tekhnologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 2 Ngemplak Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka perumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimana Pengaruh Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2Ngemplak Tahun 

Ajaran 2015/2016? 
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E. Tujuan Penelitian 

 Berkaitan dengan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Tekhnologi 

Informasi dan Komunikasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 2Ngemplak Tahun Ajaran 2015/2016? 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang 

pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh negative 

Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Prestasi 

Belajar. 

b. Sebagai bahan acuan dan pijakan bagi peneliti-peneliti berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan sekolah dalam menerapkan model layanan yang tepat 

dalam mengatasi dampak negative dari pemanfaatan tekhnologi 

informasi dan komunikasi. 

b. Bagi Masyarakat 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran mengenai gambaran anak-anak atau remaja pengguna 
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internet serta mengetahui sisi lain dari pengguna internet sebagai hasil 

kemajuan teknologi. 

c. Bagi siswa 

Diharapkan siswa dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan 

tekhnologi dan informasi karena ada dampak-dampak yang harus 

banyak dipelajari. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan menjadikan bahan pengalaman jika suatu 

saat nanti menjadi konselor sekolah dapat dengan tepat mengarahkan 

anak didiknya ketikan menghadapi permasalahan tentang penggunaan 

internet.




