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Internet merupakan suatu wadah bagi siswa untuk memperoleh berbagai 

informasi dan ilmu pengetahuan. Internet merupakan perpaduan antara teknologi 

informasi dan teknologi komunikasi, memiliki fungsi yang sangat menunjang 

sebagai sarana penyampaian bahan pengajaran. Pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar geografi diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam 

berinovasi dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi 

lebih inovatif, kreatif, menyenangkan, dan menarik. Kemampuan siswa dalam 

pemanfaatan sumber belajar internet ini sangat diperlukan untuk digunakan secara 

positif dalam kegiatan belajar sehingga hasil belajar geografi meningkat. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar pada siswa SMA Negeri di Kota Semarang, mengetahui 

seberapa besar hasil belajar geografi siswa kelas XI pada SMA Negeri di Kota 

Semarang, mengetahui seberapa besar hubungan tingkat pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar geografi pada siswa SMA Negeri di 

Kota Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Ilmu Sosial sebanyak 

1728 siswa. Sampel diperoleh sebanyak 175 siswa, dengan teknik proportional 

random sampling. Variabel dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar sebagai variabel bebas dan hasil belajar geografi sebagai 

variabel terikat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner dan 

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif presentase, 

dan metode analisis statistik inferensial dengan korelasi product moment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan internet sebagai sumber 

belajar oleh siswa SMA Negeri di Kota Semarang termasuk dalam kriteria tinggi 

sebesar 87,43%. Hasil belajar geografi rata-rata tuntas dengan diperoleh 

persentase sebesar 98,12%. Terdapat korelasi yang signifikan antara pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar berbasis TIK dengan hasil belajar geografi. Hal ini 

dapat dilihat dari koefisien korelasi penelitian sebesar rhitung = 0,823 > rtabel = 0,148 

pada taraf signifikan 5%. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi pemanfaatan internet sebagai sumber belajar semakin tinggi 

perolehan nilai atau hasil belajar geografi. 

Hasil penelitian ini diharapkan siswa SMA Negeri di Kota Semarang lebih 

memaksimalkan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berbasis TIK, 

karena banyak informasi yang diperoleh dari internet sebagai bahan penunjang 

materi pelajaran geografi selain dari guru, yang nantinya diharapkan dapat 
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meningkatkan hasil belajar geografi. Guru SMA Negeri di Kota Semarang 

hendaknya mendorong dan memotivasi siswa untuk memanfaatkan internet 

sebagai sumber belajar geografi sehingga akan mewujudkan cara belajar yang 

aktif, kreatif dan inovatif serta diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar 

geografi. Untuk pihak sekolah lebih melengkapi dan memperluas jaringan internet 

di sekolah sehingga dapat mempermudah dan memperlancar pemanfaatan internet 

dalam proses pembelajaran di SMA Negeri se-Kota Semarang. 
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