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ABSTRAK 

 

Sholaekhah, Siti. 2019. Peran Literasi Digital Dalam 

Pembentukan Perilaku Belajar Siswa Di MI 

Terpadu Thoriqul Jannah, Jambon Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Dr. H. Moh. Miftachul Choiri, MA. 

 

Kata Kunci:Literasi Digital, Perilaku Belajar 

 

 Perkembangan teknologi informatika dapat 

mempermudahkan proses pembelajaran bagi guru dan 

siswa. Bagi guru, media ini dapat dimanfaatkan untuk 

memperbanyak sumber belajar. Bagi siswa, teknologi 

informatika dapat dijadikan juga sebagai sumber belajar 

dalam kegiatan pembelajaran. Atas dasar pemikiran ini, 

penelitian ini berupaya mendeskripsikan peran literasi 

digital dalam pembentukan perilaku belajar siswa di MI 

terpadu Thoriqul jannah Jambon Ponorogo. 

 Penelitian ini membahas peran literasi digital dalam 

pembentukan perilaku belajar siswa di MI terpadu Thoriqul 

jannah Jambon Ponorogo, dengan tujuan untuk (1) untuk 

mendeskripsikan perilaku belajar siswa di MI Terpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo, (2) untuk 

mendeskripsikan manfaat literasi digital dalam 

membentukperilaku belajar siswa di MI Terpadu Thoriqul 

Jannah Jambon Ponorogo. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dan jenis penelitian yaitu studi 

kasus.Subjekdalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 

guru, dan siswa di MI Terpadu Thoriqul Jannah Jambon 
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Ponorogo.Teknik pengumpulan data menggunakan: 

observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis 

data menggunakan analisis model interaktif Miles dan 

Huberman yang meliputi: teknik reduksi data, penyajian 

data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) 

perilaku belajar siswa saat mengikuti pembelajaran terdiri 

atas perilaku duduk, perilaku mendengarkan, perilaku 

menjawab, dan perilaku kegiatan, yang dipengaruhi oleh 

faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan 

belajar.(2) manfaat adanya literasi digital dalam membentuk 

perilaku belajar siswa adalah untuk meningkatkan motivasi 

dan kreatifitas belajar siswa, meningkatkan daya ingat 

siswa, memudahkan siswa memahami pembelajaran, 

mengajarkan siswa bagaimana menggunakan media digital 

dengn baik. menigkatkan daya berpikir siswa, merubah 

kebiasaan buruk siswa saat mengikuti pembelajaran juga 

digunakan sebagai sarana komunikasi dengan wali murid 

menggunakan aplikasi whatshap 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan permasalahan yang umum 

dibicarakan setiap orang terutama yang terkait dengan 

dunia pendidikan. Belajar juga merupakan istilah yang 

tidak asing lagi untuk didengar oleh banyak orang. 

Namun, tidak semua dapat mengartikan konsep belajar 

dengan baik. Konsep dasar belajar memiliki arti yang 

berbeda-beda tergantung siapa dan bagaimana konsep 

belajar diartikan. Selain itu, tidak semua aktivitas dapat 

dikatakan belajar. Karena perilaku yang dapat di katakan 

sebagai belajar adalah perilaku yang dapat merubah 

kebiasaan seseorang menjadi baik ketika sudah 

mengalami proses belajar.1 

Belajar secara umum diartikan sebagai sebuah 

proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman baru yang diwujudkan 

dalam bentuk perubahan tingkah laku yang relatif 

permanen dan menetap yang disebabkan adanya 

interaksi sosial antara individu dengan individu yang 

lain atau dengan lingkungan belajarnya.2 

                                                             
1Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2001), 230. 
2Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008), 92.  
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Menurut Nana Sudjana dalam buku Muhammad 

Irham dan Novan Ardy Wiyana berpendapat bahwa 

belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil 

proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, 

seperti perubahan pengetahuannya, pemahamannya, 

sikap, dan tingkah lakunya, keterampilannya, 

kecakapannya, dan kemampuannya, daya reaksinya, 

daya penerimaannya, dan aspek lainnya.3 

Belajar sebagai sebuah proses pada dasarnya 

melibatkan banyak hal dan komponen yang disadari atau 

tidak disadari. Melalui belajar pastinya ada dampak baik 

positif maupun negatif. Dampak dari proses belajar 

dapat dipengaruhi jugaa oleh beberapa faktor. Faktor 

yang memengaruhi yaitu faktor internal, faktor eksternal 

dan faktor pendekatan dalam belajar. Faktor internal 

adalah faktor dari dalam diri siswa. Faktor eksternal 

adalah faktor yang berasal dari luar siswa. Faktor 

eksternal dapat berasal dari lingkungan masyarakat, 

teman sebaya, dan sekolah.  

Melalui pembelajaran yang  dibimbing oleh guru 

diharapkan siswa dapat belajar dengan baik. Saat 

mengikuti kegiatan pembelajaran antar siswa satu 

dengan siswa yang lain memiliki perilaku belajar yang 

berbeda. Sehingga, melalui proses belajar akan 

                                                             
3Muhamad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi 

Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran, (Jogjakarta: 
Ar-Ruz Media, 2013), 116. 
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membentuk perilaku belajar siswa yang beranekaragam. 

Perilaku belajar siswa dapat diketahui melalui akivitas 

dan perilaku siswa saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Perilaku belajar pada diri siswa dapat 

dicerminkan melalui  kebiasaan siswa belajar, 

keterampilan siswa, sikap siswa atau tingkah laku 

siswa.4 

Pembentukan perilaku belajar siswa juga dapat 

dibentuk melalui bimbingan guru, pengaruh teman 

sebaya, dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Di 

era modern pembelajaran di sekolah tidak lagi 

bersumber pada buku tetapi, juga melalui teknologi, 

salah satunya penggunaan  literasi digital melalui media 

digital. 

Literasi sendiri memiliki arti kemampuan untuk 

menggunakan bahasa dan gambar dalam membaca, 

menulis, mendengarkan, dan mengolah informasi  yang 

berkaitan dengan situasi sosial. Adapun digital adalah 

segala bentuk kata, gambar, vidio dan segala aplikasi 

yang ada yang di jelaskan dalam komputer.5 Dengan 

demikian yang di maksud dengan literasi digital adalah 

kemampuan untuk membaca, menulis dan menggunakan 

media digital yang berupa komputer dan handphone. 

                                                             
4Djaali, PsikologiPendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2015), 78. 
5Nani Pratiwi dan Nola Pritanova, Pengaruh Literasi Digital 

terhadap Psikologi Anak dan Remaja, Dalam Jurnal Ilmiah Program 

Studi Penddikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pascasarjana Universitas 
Negeri Yogyakarta, 6. 



6 

 

Menurut Paul Gilster dalam bukunya Rulli 

Nasrullah berpendapat mengenai literasi digital bahwa 

literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan 

menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari 

berbagai sumber yang luas yang dapat diakses melalui 

piranti komputer.6Setelah mengalami perkembangan 

zaman yang diiringi oleh perkembangan media digital 

diharapkan dapat membentuk perilaku belajar siswa 

yang lebih baik.  

 Media digital adalah media pembelajaran  yang 

digunakan di sekolah seperti peran media digital 

komputer. Komputer adalah salah satu media digital 

yang ada di sekolah akibat perkembangan literasi digital 

yang semakin maju. Sebagaimana yang di dijelaskan 

dalam penelitian Novi Kurnia dan Santi Indra Astuti 

bahwa pengguna  internet di kalangan pelajar berjumlah 

8.3 juta orang (6.3%) telah menggunakan literasi digital 

untuk menunjang pembelajaran.7 Melalui informasi 

tersebut dapat diketahui bahwa ada kaitannya  bagi anak 

usia sekolah dasar dalam menggunakan internet.Melalui 

internet siswa dapat belajar secara luas dan dapat  

berinteraksi dan menyampaikan segala inovasinya.  

                                                             
6Rullie Nasrullah, dkk, Gerakan Literasi Nasional, (Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2017), 16. 
7Novi Kurnia “Peta Gerakan Literasi Digital Di Indonesia:  

Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran DanMitra”, 

dalam Jurnal Ilmiah  Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta, 156. 
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Sarana yang baik dalam pembentukan perilaku 

belajar siswa di sekolah sangatlah diperlukan. 

Pembentukan perilaku belajar siswa dengan penggunaan 

teknologi yakni dengan menggunakan media digital 

untuk penunjang pembelajaran dan juga bisa sebagai 

sumber belajar. Selain itu, juga dapat dikenalkan melalui 

pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik 

mengadakan penelitian di MI Terpadu Thoriqul Jannah 

Jambon Ponorogo. MI Terpadu Thoriqul Jannah Jambon 

Ponorogo  dapat di kategorikan dalam madrasah baru 

karena masih 5 tahun berdiri dan masih sampai kelas 5 

pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Thoriqul 

Jannah Jambon Ponorogo selain mendidik siswa belajar 

keagamaan, pendidikan umum juga mendidik siswa 

dengan pengenalan dan enerapan media teknologi dalam 

pembelajaran.  

Penggunaan teknologi dalam  pembelajaran 

digunakan sebagai sumber belajar bagi guru untuk 

membentuk perilaku belajar siswa menjadi lebih baik. 

Melalui perkembangan teknologi juga digunakan unntuk 

mengurangi rasa bosan, kurangnya semangat dan 

antusias siswa saat belajar.  

Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dengan penerapan program literasi digital yaitu 

komputer sangatlah tinggi. Mereka senang 

menggunakan komputer untuk belajar menggambar, 

melihat kisah nabi dan rasul,  dan melihat kesenian 
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budaya seperti melihat tarian adat dan menirukannya 

secara berkelompok, serta masih banyak lagi.  Akan 

tetapi, tidak semua siswa meggunakan komputer untuk 

menunjang pembelajaran tetapi untuk bermain gameatau 

mengganggu siswa yang sedang belajar.   

Selain itu guru juga memanfaatkan handphone 

untuk membentuk perilaku belajar siswa. Pemanfaatan 

handphone ini dilakukan melalui pemberian tugas-tugas 

sekolah yang berkenaan dengan pengaksesan informasi 

melalui media digital handphone, yang di sertai dengan 

surat bimbingan orang tua untuk membimbing siswa 

mengerjakan tugas tersebut. Namun, masih ada juga 

siswa yang tidak menyampaikan pesan isi surat 

bimbingan belajar pengaksesan handphone kepada 

orang tua.  

Kejadian dan informasi ini peneliti ketahui 

melalui observasi awal penelitian dan juga melalui 

wawancara kepada guru mata pelajaran teknologi 

informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, program 

literasi digital juga mempunyai peran yang penting 

dalam membentuk perilaku belajar siswa di MI Terpadu 

Thoriqul Jannnah Jambon Ponorogo. 

Harapan penulis dengam mengambil kasus yang 

terjadi ini adalah agar mengetahui peran literasi digital 

dalam membentuk perilaku belajar pada siswa di MI 

Terpadu Thoriqul Jannnah Jambon Ponorogo. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Literasi 
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Digital Dalam Membentuk Perilaku Belajar Siswa Di 

MI Terpadu Thoriqul Jannnah Jambon Ponorogo”. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini difokuskan pada peran 

literasi digital dalam pembentukan perilaku belajar siswa 

di MITerpadu Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus 

penelitian sebelumnya, maka masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku belajar siswa di MI Terpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo? 

2. Bagaimana manfaat literasi digital dalam 

membentuk perilaku belajar siswa di MI Terpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin 

dicapai dalam penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian 

yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan perilaku belajar siswa di MI 

Terpadu Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan manfaat literasi digital 

dalam membentuk perilaku belajar siswa di MI 

Terpadu Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan 

penelitian ini dapat beguna sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan membentuk perilaku belajar yang baik pada diri 

siswa melalui peran literasi digital di MI Terpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi lembaga/sekolah yang diteliti 

Penelitianinidiharapkandapatmemberikan

informasidanmembantupihak lembagadalam 

membentuk perilaku belajar siswa melalui peran 

literasi digital. 

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini sarana bagi peneliti untuk 

menambah pengetahuan dan mengembangkan 

kemampuan yang berkaitan dengan peran literasi 

digital dalam membentuk perilaku belajar siswa 

di jenjang sekolah dasar dan sebagai penulisan 

karya ilmiah. 

c. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan sebagai 

masukan dalam menggunakan literasi digital 

untuk membentuk perilaku belajar siswa. 
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d. Bagi siswa  

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan 

ilmu pengetahuan kepada siswa terkait peran 

literasi digital guna pembentukan perilaku 

belajar.  

e. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam mengembangkan penelitian 

tentang peran literasi digital di sekolah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

djabarkan kedalam enam bab, yang masing-masing bab 

terdiri atas sub-sub bab yang berkaitan erat dan 

merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu: 

BAB I : Merupakan pendahuluan, Bab ini berisi 

latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Merupakan telaah hasil penelitian 

terdahulu dan atau kajian teori.  

BAB III : Merupakan metode penelitian, yang 

berisi pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data 

dan sumber data, prosedur pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 
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BAB IV : Merupakan temuan penelitian, yang 

berisi deskripsi data umum dan deskripsi 

data khusus.  

BAB V : Merupakan pembahasan dari penelitian.  

BAB VI  : Merupakan penutup, Bab ini berisikan 

kesimpulandan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait dengan peran literasi digital 

dan perilaku belajar siswa yang sudah dilakukan oleh 

beberapa orang diantaranya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Qory Qurratun 

A’yuni,  Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul 

penelitian: “Literasi Digital Remaja Di Kota Surabaya 

(Studi Deskriptif tentang Tingkat Kompetensi Literasi 

Digital pada Remaja SMP, SMA dan Mahasiswa di Kota 

Surabaya)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, 

bahwa tingkat kompetensi literasi digital remaja di kota 

Surabaya diukur berdasarkan empat kompetensi. 

Hasilnya menunjukkan bahwa remaja di kota Surabaya 

memiliki tingkat kompetensi literasi digital remaja yang 

sudah tergolong tinggi pada beberapa aspek seperti 

aspek pencarian di internet (internet searching), pandu 

arah hypertext(hypertextual navigation), dan 

penyusunan pengetahuan (knowledge assembly). Namun 

berbeda dengan aspek evaluasi konten infomasi (content 

evaluation) yang masih tergolong sedang.Jadi skor 

tertinggi terdapat pada kompetensi pencarian di internet 

(internet searching), sedangkan skor terendah terdapat 
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pada kompetensi evaluasi konten informasi (content 

evaluation).Padahal tingkat kompetensi literasi digital 

lebih ditekankan pada kemampuan berpikir kritis dalam 

melakukan pencarian informasi pada media digital 

(internet) dan seni berpikir kritis tersebut terdapat pada 

aspek evaluasi konten infomasi (content evaluation) 

sehingga perlu dilakukan peningkatan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang 

penggunaan literasi digital.Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu 

tentang tingkat kompetensi literasi digital, sedangkan 

penelitian ini tentang peran literasi digital. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lilik 

Rahayu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 

2018, dengan judul penelitian: “Upaya Peningkatan 

Program Literasi Di Perpustakaan Sd Muhammadiyah 

Terpadu Ponorogo”. Hasil penelitiannya adalah Literasi 

muncul dan berkembang di lingkungan SD 

Muhammadiyah Terpadu Ponorogo karena literasi yang 

dijalankan sesuai karakteristik siswa dan kurikulum 

yang berlaku.Membuat sekolah mampu mengikuti 

perkembangan zaman dan kualitas pendidikan siswa 

semakin baik dan semakin maju. Sehingga literasi 

menjadi penting untuk diperhatikan, karena literasi 

merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh 

setiap individu untuk menjalani kehidupan di masa 

depan. Pembelajaran literasi akan mendapat hasil yang 
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optimal apabila diberikan sejak anak usia dini. Upaya 

peningkatan program literasi di SD Muhammadiyah 

Terpadu Ponorogo dilakukan dengan perbaikan dan 

pengembangan perpustakaan maupun taman baca yang 

ada di sekolah. Pengadaan kegiatan yang mendorong 

anak tertarik dengan kegiatan membaca.Seperti kegiatan 

reading day, pemberian reward dan penataan 

perpustakaan secara terstruktur.Selain itu harus 

didukung dengan sumber buku yang menarik dan 

beragam jumlahnya.Pelayanan yang ramah serta mampu 

membantu siswa yang kesulitan dalam mencari buku di 

perpustakaan. Dengan hal tersebut maka pemanfaatan 

perpustakaan maksimal dan literasi yang berjalan akan 

lebih baik.  

Persamaaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama melakukan penelitian 

terkait perkembangan program literasi.Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, 

penelitian terdahulu fokus penelitiannya tentang literasi 

perpustakaan sedangkan penelitian ini fokus 

penelitiannya tentang peran literasi digital dalam 

pembentukan perilaku belajar. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tri 

Lagiana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 

2017, dengan judul penelitian: “Pengaruh Bimbingan 

Orang Tua dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku 

Belajar Siswa Kelas IV dan V di SD Negeri 2 Grogol 

Sawoo Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017.” Hasil 
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penelitian ini adalah pada taraf signfikasikan bimbingan 

orang tua terhadap perilaku belajar siswa yang 

dibuktikan dengan thitung 6,65> ttabel2,03 yang 

berpengaruh ke arah positif sebesar 53,77% dengan 

kategori pengaruh yang sangat kuat. Pengaruh yang 

signifikan pola asuh terhadap perilaku belajar siswa, 

dibuktikan dengan t hitung 4,69> t tabel  2,03 yang 

berpengaruh ke arah positif sebesar 36,63% dengan 

pengaruh yang cukup. pengaruh antara bimbingan dan 

pola asuh demokrtis orng tua secara bersama-sama 

terhadap perilaku belajar siswa siswa kelas IV dan V 

dibuktikan dengan t hitung 23,15 > t tabel 3,26 dengan 

pengaruh regresi ke arah positif sebesar 55,59% dengan 

pengaruh yang kuat. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama meneliti terkait perilaku 

belajar siswa.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan 

pendekatan dan jenis secara kuantitatif, sedangkan 

penelitian ini mengggunakan pendekatan dan jenis 

secara kualitatif.Jika penelitian terdahulu penelitian 

berguna untuk mengetahui pengaruh perilaku belajar 

terkait dengan pola asuh orang tua dan bimbingan orang 

tua, sedangkan penelitian ini terkait tentang 

pembentukan perilaku belajar dengan menggunakan 

peraan literasi digital. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh 

Sugih Panuntun, IKIP Veteran Semarang, dengan judul 
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penelitian: “Pengaruh Kepedulian Orang Tua Terhadap 

Perilaku Belajar Siswa Kelas  XII SMK 17 Agustus 

Bangsri Jepara tahun pelajaran 2009/2010.” Hasil 

penelitiannya adalah Persamaan regresi diperoleh Ŷ = 

12,782 + 0,958 X. Persamaan tersebut menunjukkan 

bahwa nilai koefisien regresi untuk kepedulian orang tua 

(X) adalah positif berarti setiap kenaikan dari variabel 

kepedulian orang tua mempunyai pengaruh terhadap 

naiknya perilaku belajar siswa (Y) pada siswa SMK 17 

Agustus Bangsri Kabupaten Jepara. Kepedulian orang 

tua mempunyai pengaruh yang positif terhadap perilaku 

belajar siswa pada SMK 17 Agustus Bangsri Kabupaten 

Jepara, hal ini dibuktikan dengan uji statistik t dengan 

diperoleh nilai thitung = 11,768 dan nilai ttabel = 1,658, 

karena thitung > ttabel maka H0 ditolak sedangkan Ha 

diterima. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama meneliti perilaku belajar 

siswa.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah, jika penelitian terdahulu meneliti 

perilaku belajar siswa dilihat dari aspek kepedulian 

orang tua, sedangkan pada penelitian ini perilaku belajar 

terbentuk karena adanya peran literasi digital. 

 

 

 



18 

 

B. Kajian Teori 

1. Perilaku Belajar 

 

a. Pengertian Perilaku Belajar 

Perilaku atau behavior adalah segala 

bentuk sikap, ucapan dan tindakan seseorang 

dalam melakukan segala aktivitas.8 Perubahan 

perilaku seseorang pastilah dimulai dari proses 

belajar. Baik belajar secara formal maupun 

secara non formal, baik dalam keluarga, 

masyarakat maupun sekolah. Perilaku seseorang 

dalam belajar juga mengalami perbedaan baik 

dari satu individi dengan individu yang lain. 

Belajar sendiri memiliki banyak arti dan 

makna tergantung kita dalam mengartikan kata 

belajar dan dari sudut mana kita menafsirkannya. 

Menurut Nana Sudjana dalam bukunya 

Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyana 

belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan diri seseorang. Perubahan 

tersebut dapat dilihat dari perubahan sikap, 

pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, 

keterampilan dan juga reaksinya dalam 

menerima dan menanggapi hal yang baru 

diterimanya.9 

                                                             
8Djaali, Psikologi Pendidikan.....,78. 
9Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi 

Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran....., 117. 
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Belajar juga dapat diartikan sebagai 

kejadian yang kompleks yang pada awalnya 

belajar berguna untuk memperoleh 

pengetahuan.Kemudian dari pengetahuan 

berkembang menjadi perubahan sikap dan 

keterampilan yang tercerminkan dalam perilaku. 

Dengan demikian dapat kita ketahui 

bahwa melalui proses belajar yang dilalui selama 

berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, 

bahkan hingga bertahun-tahun, dapat membentuk 

perilaku belajar, sehinggga perilaku belajar 

sendiri memiliki arti yakni segala aktivitas yang 

dikerjakan dalam proses belajar adalah perilaku 

belajar, dan menimbulkan adanya prubahan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

bersifat menetap dan mengarah pada hal yang 

positif.  

Ciri adanya proses belajar adalah adanya 

perubahan. Perubahan dapat dilihat dari awalnya 

ia belum tahu menjadi tahu, awalnya ia belum 

paham menjadi paham, dari ia belum terampil 

menjadi terampil. Perubahan perilaku belajar 

juga ada yang secara positif dan ada juga secara 

negatif.Semua perubahan itu dapat tercapai 

tergantug pada tujuannya melakukan kegiatan 

belajar. 

Akan tetapi, tidak semua perubahan 

perilaku dapat dikatakan sebagai belajar. 
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Perubahan perilaku dapat terjadi melalui dua hal 

yakni, perilaku sebagai proses belajar dan bukan 

proses belajar. Perubahan karena buka hasil 

belajar yaitu perubahan yang di sebabkan oleh 

proses kematangan dan instingtif. Contohnya 

anak yang awalnya belum bisa berjalan berlatih 

berjalan secara terus menerus dan sampai 

akhirnya ia dapat berjalan. Sedangkan perilaku 

adalah perubahan dari proses belajar adalah 

sebagaimana yang sesuai dengan teori belajar. 

Menurut Skinner dalam bukunya 

Karwono dan Heni Mularsih mengatakan  bahwa 

perubahan perilaku berasal dari proses belajar. 

Perilaku manusia yang merupakan perubahan 

dari proses belajar merupakan refleksi dari 

proses internal. Proses internal yakni proses yang 

berasal dari dalam kegiatan belajar. Proses 

internal perubahan perilaku manusia mempunya 

dua fungsi yang mendasar yakni fungsi 

organisasi dan fungsi adaptasi.10 

1) Fungsi organisasi, yakni bagian dari struktur 

kognitif seseorang yang berkaitan dengan 

kemampuan untuk mensistematiskan atau 

mengorganisasikan proses belajar secara fisik 

dan psikis secara tertur. Artinya dapat 

                                                             
10Karwono dan Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran 

Serta Pemanfaatan Sumber Belajar, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), 
13-19.   
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memsistematiskan kemampuan belajar sesuai 

dengan keterampilannya dan perasaannya.  

2) Fungsi adaptasi, yakni kemampuan untuk 

melakukan kegiatan belajar yang sesuai 

dengan dirinya dan juga dengan 

lingkungannya.  

Perilaku belajar seseorang dapat 

diketahui melalui proses pemberian penguatan 

saat ia mengikuti proses pembelajaran. Melalui 

proses pembelajaran seseorang yang dapat dilihat 

melalui semangatnya, motivasinya saat 

mengikuti kegiatan pembelajaran, aktivitasnya 

dalam mengikuti pembelajaran, pemahamannnya 

dalam mengikuti pembelajaran, dan dampaknya 

setelah mengikuti pembelajaran. 

Perilaku yang dapat dibentuk saat 

mengikuti proses pembelajaran di kelas adalah 

untuk mengendalikan perilaku siswa yang belum 

sesuai dengan tujuan pembelajaran dan untuk 

membantu proses belajar siswa. Berikut ini 

adalah cara untuk membantu pembentukan 

perilaku siswa saat mengikuti pembelajaran 

yakni: 

1) Perilaku duduk, yakni mengajarkan anak 

untuk duduk yang benar saat mengikuti 

pembelajaran. Sehingga, akan menciptakan 

perhatian yang penuh pada siswa saat 
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mengikuti pembelajaran dan pembelajaran 

dapat berjalan secara efektif.  

2) Perilaku mendengarkan, yakni mengajarkan 

siswa untuk saling menghargai. Siswa di 

ajarkan untuk memperhatikan, mendengarkan 

dan memahami pelajaran yang diterangkan 

oleh guru. Selain itu, siswa juga diajarkan 

untuk memperhatikan, mendengarkan dan 

memahami ketika ada temannya sedang 

berada di depan kelas. 

3) Perilaku menjawab, yakni mengajarkan anak 

supaya tidak terbiasa berbicara atau mejawab 

pertanyaan dari guru dengan cara berteriak. 

Pendekatan yang dapat digunakan untuk 

melatih anak untuk menjawab suatu 

pertanyaan yakni dengan cara angkat tangan. 

Angkat tangan sebelum menjawab 

pertanyaan dapat melatih siswa dan dapat 

membiasakan siswa untuk saling berdiskusi 

dengan saling menghargai antar siswa. 

4) Perilaku kegiatan, yakni mengajarkan anak 

tentang bagaimana cara mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Pembelajaran 

secara tertulis, kelompok, diskusi,tugas dan 

lain sebagainya.11 

 

 

                                                             
11Sue Cowley, Panduan Manajemen Perilaku Siswa,(Jakarta: 

Erlangga, 2011), 211-214.  
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b. Faktor Pembentuk Perilaku Belajar 

Secara umum, faktor-

faktoryangmemengaruhi perilaku belajar siswa 

dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 

faktor internal, faktor eksternal dan faktor 

pendekatan belajar.12 

1) Faktor Internal 

Adalah faktor yang berasal dari dalam 

diri siswa itu sendiri.karakteristik perilaku 

siswa yang satu dengan yang lain sangatlah 

berbeda dalam hal merespons terhadap faktor 

dari luar. Perbedaan cara merespons 

seseorang maka akan menimbulkan hasil 

belajar yang berbeda pula. Faktor internal 

meliputi dua aspek yakni aspek psikologis 

(keadaan atau kondisi siswa yang bersifat 

rohaniah), dan aspek fisiologis (keadaan atau 

kondisi siswa yang bersifat jasmaniah). 

Aspek psikologis adalah spek memberikan 

peran terbesar pada diri siswa dalam 

pembentukan terjadinya proses belajar. 

Aspek psikologis siswa berkaitan dengan 

kebutuhan gizi yang diperoleh siswa, pola 

istirahat siswa, dan juga kemampuan siswa 

dalam menjaga kesehatan jasmaninya. 

Sedangkan aspek fisiologis siswa 

dapat memengaruhi belajar siswa saat 

                                                             
12Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan 

Baru...., 132-139.  
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mengikuti pembelajaran yang bersifat 

jasmaniah.Aspek fisiologis ini berkaitan 

dengan tingakat kecerdasan siswa, sikap 

siswa, bakat siswa, minat siswa dan motivasi 

siswa.Kecerdasan siswa berkaiatan dengan 

kemampuan siswa dalam berpikir secara IQ, 

SQ, dan EQ. Sikap siswa hal ini berkaitan 

dengan sikap siswa dalam merespons 

penyajian materi pembelajaran, yang dapat 

secara positif maupun negatif.Minat dan 

motivasi siswa brkaitan dengan hal yang 

menumbuhkan semangat siswa dan rasa ingin 

tahu siswa. 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang 

memengaruhi belajar siswa yang berasal dari 

luar diri siswa.Faktor eksternal siswa terdiri 

atar dua macam faktor.Pertama faktor 

lingkungan sosial.Faktor lingkungan sosial 

yang utama adalah keluarga, karena keluarga 

adalah sekolah pertama bagi seorang 

siswa.Selanjutnya yang termasuk faktor 

lingkungan soosial adalah masyarakat yakni 

tempat siswa berinteraksi di luar rumah atau 

keluarga.Dan yang terakhir yang termasuk 

dalam faktor lingkungan sosial adalah 

sekolah, yakni tempat siswa menuntut ilmu 

dan belajar bersama guru, berinteraksi 

dengan teman sebaya. 
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Kedua faktor lingkungan non 

sosial.Faktor lingkungan non sosial yakni 

berkaitan dengan kondisi dari lingkungan 

sosial. Artinya ketika siswa tinggal di 

lingkungan keluarga yang kurang baik maka 

tidak menutup kemungkinan siswa akan 

meniru, begitu juga sebaliknya. Lingkungan 

sekolah seperti sarana prasarana sekolah 

yang kurang mendukung juga akan menjadi 

penghambat keberhasilan siswa dalam 

belajar. Serta lingkungan masyarakat juga 

memiliki peran yang penting dalam 

keberhasilan belajar siswa. Jika, siswa 

tinggal di lingkungan masyarakat yang 

kumuh, pasti akan berbeda dengan siswa 

yang tinggal di daerah yang bersih.  

3) Faktor pendekatan belajar 

Yakni jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan 

siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran dan materi-materi yang 

digunakan dalam pembelajaran.Faktor 

pendekatan belajar mempunyai peran yang 

sangat penting dalam keberhasilan hasil 

belajar sisw. Apabila seorang siswa rajin 

belajar dan tekun tidak menutup 

kemungkinan hasil belajar siswa akan 

menjadi baik. Akan, tetapi jika seorang malas 

dalam belajar maka hasil belajar akan sesuai 

dengan usaha siswa tersebut.  
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Faktor pendekatan belajar ini dapat 

dibantu oleh guru dalam melaksanakan 

pembelajarannya.Seperti penggunaan media 

dan strategi pembelajaran yang kreatif dan 

yang dapat menunjang pembelajaran, serta 

pemberian materi yang sesuai dengan 

kemampuan siswa. Dengan begitu perilaku 

belajar siswa akan menjadi lebih menari dan 

bermakna sehingga, hasil belajar dapat 

mencapai hasil yang maksimal. 

 

c. Karakteristik Perilaku Belajar 

Setiap perilaku belajar akan ditandai 

oleh ciri-ciri perubahan perilaku siswa dalam 

belajar. Ciri-ciri perubahan khas yang menjadi 

karakteristik perilaku belajar adalah:  

1) Perubahan Intensional 

Perubahan yang terjadi pada proses 

belajar adalah melalui pengalaman atau 

praktik yang dilakukan dengan sengaja dan 

disadari. Karakteristik yang terjadi pada 

perubahan ini seperti siswa merasakan 

penambahan pengetahuan, keterampilan, 

sikap sosial dan lain sebagainya. 

 

2) Perubahan Positif dan Aktif 
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Perubahan positif dari perilaku belajar 

adalah bahwa dengan belajar siswa akan 

menjadi lebih baik, bermanfaat dan sesuai 

dengan harapan. Sedangkan perubahan aktif 

adalah perubahan yang akan membawa diri 

siswa melalui usaha siswa itu sendiri. 

3) Perubahan Efektif dan Fungsional 

Perubahan efektif adalah apabila 

suatu belajar itu dapat membawa pengaruh, 

makna dan manfaat bagi siswa.Sedangkan 

perubahan fungsional adalah pemberian 

manfaat seluas-luasnya bagi siswa untuk 

berinteraksi dengan sosial.13 

d. Perwujudan (Bentuk) Perilaku Belajar 

Perilaku yang mengalami perubahan 

karena belajar menyangkut berbagai aspek baik 

secara psikis, fisik dan 

kepribadiannya.Perubahan perilaku belajar dapat 

diketahui melalui perubahan kebiasaan, 

keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif dan 

daya ingat, berpikir rasional, sikap, inhibisi, 

apresiasi, dan tingkah laku efektif.14 

 

 

1) Kebiasaan 

                                                             
13Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru...., 116-117. 
14Muhibbin Syah....., 118-121. 
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Menurut Burghard kebiasaan akan 

timbul karena proses penyusutan 

kecenderungan respon yang menggunakan 

stimulasi berulang-ulang. Melalui proses 

belajar, pembiasaan akan mengurangi 

perilaku belajar yang tidak diperlukan. 

Contohnya, siswa yang belajar bahasa yang 

awalnya mengalami kesalahan dalam 

penggunaan kata saat berbahasa. Akan tetapi, 

lama kelamaan cara berbahasanya menjadi 

baik karena sudah terbiasa. 

2) Keterampilan 

Adalah kegiatan yang berhubungan 

dengan gerakan motorik, dan juga 

berhubungan dengan fungsi mental yang 

bersifat kognitif. Menurut Robber, 

keterampilan adalah kemampuan untuk 

melakukan pola-pola tingkah laku yang 

kompleks dan tersusun rapi dan sesuai 

dengan keadaan untuk mencapaik tujuan 

tertentu. Sehingga, yang dimaksud dengan 

keterampilan adalah apabila seseorang dapat 

mengajarkan orang lain untuk lebih baik 

maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai 

orang yang terampil. 

 

3) Pengamatan 
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Adalah proses menerima, 

manafsirkan, dan memberi arti dari 

rangsangan yang diterimanya melalui 

penglihatan dan pendengaran. Saat melalui 

proses belajar seseorang haruslah 

menggunakan pengamatan yang baik. 

Pengamatan yang baik akan memberikan 

dampak yang baik dalam proses belajar. 

Tepi, jika pengamatannya salah maka akan 

mengakibatkan dampak yang kkurang baik 

dalam proses belajar. 

4) Berpikir asosiatif dan daya ingat 

Berpikir asosiatif bagi siswa berkaitan 

erat dengan kemampuan siswa dalam 

memahami pembelajaran melalui 

pengamatan yang diperoleh dari hasil belajar 

siswa.Sedangkan daya ingat adalah 

perwujudan dari belajar yang telah dilakukan 

oleh siswa. 

5) Berpikir rasional 

Berpikir rasional dan kritis adalah 

perwujudan perilaku belajar yang berkaitan 

dengan pemecahan masalah.Berpikir rasional 

dan kritis ini dilakukan oleh siswa untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan, berdiskusi 

menganalisis dan menarik kesimpulan dari 

pembelajaran, serta harus sesuai dengan 

logika dalam penggunaan alasan menjawab. 
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6) Sikap 

Adalah kecenderungan siswa dalam 

bertindak melalui cara tertentu. Wujud 

perilaku belajar siswa ini dapat ditandai 

dengan munculnya kecenderunga-

kecenderungan atau perilaku atau tindakan 

baru yang dilakukan oleh siswa setelah 

mengalami proses pembelajaran terhadap 

suatu peristiwa. 

7) Inhibisi 

Adalah kemampuan siswa untuk 

mengurangi atau menghentikan tindakan 

yang tidak perlu. Lalu memlih atau 

melakukan lainnya yang lebih baik ketika ia 

brinteraksi dengan lingkungannya. 

8) Apresiasi 

Adalah memberikan motivasi atau 

memberikan hadiah kepada siswa yang 

mengalami perwujudan perilaku belajar yang 

baik. Apresiasi berkaitan dengan gejala ranah 

afektif yang umumya ditunjukkan  pada suatu 

karya seperti, karya seni sastra, musik, lukis 

dan drama. 

 

9) Tingkah laku efektif 
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Perwujudan perilaku belajar yang 

terakhir adalah tingkah laku afktif. Tingkah 

laku afektif adalah perilaku siswa yang 

berkaitan dengan perilaku cemas, takut, 

marah, sedih, gembira, dan was-was 

(waspada). Sikap ini dapat diperoleh setelah 

mengalami proses pembelajaran. 

2. Literasi Digital 

a. Pengertian Literasi Digital 

Menurut Paul Gilster dalam bukunya 

Didil Suhardi menjelaskan bahwa literasi digital 

adalah kemampuan untuk memahami dan 

menggunakan informasi dalam berbagai bentuk 

dari berbagai sumber yang sangat luas yang 

diakses melalui piranti komputer.Sedangkan 

menurut Douglas A.J. Belshaw ada delapan 

elemen esensial untuk mengembangkan literasi 

digital adalah sebagai berikut.15 

1) Kultural, yaitu pemahaman ragam konteks 

pengguna dunia digital  

2) Kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai 

konten 

3) Konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli 

dan aktual 

4) Komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring 

dan komunikasi di dunia digital 

                                                             
15Didik Suhardi, Materi Pendukung Literasi Digital, (Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 7. 
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5) Kepercayaan diri yang bertanggung jawab   

6) Kreatif, yaitu melakukan hal baru dengan cara 

baru  

7) Kritis, yaitu sigap dalam menyikapi konten 

8) Bertanggung jawab secara sosial. 

Menurut UNESCO sendiri menjelaskan 

bahwa konsep literasi digital menjadi landasan 

penting untuk memahami perangkat-perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi. Dalam 

literasi teknologi informasi dan komunikasi, 

dapat dilihat melalui dua cara yaitu melalui 

literasi teknologi atau yang sering dikenal 

dengan sebutan computer literacy, dan literasi 

informasi yakni literasi yang berkaitan dengan 

pengetahuan dalam menggunakan informasi 

untuk menunjang pendidikan.16 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan 

kecakapan untuk menggunakan media digital, 

alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam 

menemukan, mengevaluasi, menggunakan, 

membuat informasi, dan memanfaatkannya 

secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan 

patuh hukum dalam rangka membina komunikasi 

dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                             
16Didik Suhardi.....,9. 



33 

 

Literasi digital atau disebut juga dengan 

literasi media berkaitan erat dengan media 

pembelajaran yang mendukung  kegatan 

pembelajaran. Dalam dunia pendidikan literasi 

digital memiliki peran yang sangat 

penting.Contoh literasi digital yang digunakan 

dalam dunia pendidikan misalnya adalah 

komputer.Komputer sebagai media pembelajaran 

yang berbasis digital.Menurut Andersondalam 

bukunya Andi Prastowo menjelaskan bahwa 

kemajuan komputer untuk berinteraksi dengan 

individu sangatlah pesat perkembangannya. 

Melalui komputer siswa dapat mencari 

informasi, menyimpan dan memproses informasi 

yang berguna untuk menunjang proses 

pembelajaran di sekolah.17 

Literasi digital dimaknai bukan hanya 

cara anak berproses dengan media digital, tetapi 

juga berkaitan dengan cara anak menggunakan 

internet serta peran internet bagi pertumbuhan 

anak. Dalam penelitian di komunikasi dan 

informatika pada tahun 2004 telah ditemukan 

beberapa penemuan penelitian terkait peran 

literasi digital yakni sebagai berikut:18 

                                                             
17Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar 

Inovatif, (Jogjakarta: DIVA Press,  2015), 331.  
18Novi Kurnia, Literasi Digital keluarga Teori dan Praktik 

Pendampingan Orang Tua dalam Berinternet, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2019), 44 
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b. Strategi pelaksanaan Literasi di Sekolah 

1. Kebijakan kepala sekolah tentang pnggunaan 

media digital di sekolah. 

2. Peguatan kapasitas fasilitator, yakni 

pemberian pelatihan kepada kepala sekolah 

dan guru dalam menggunakan dan 

pemanfaatan media digital. 

3. Meningkatkan jumlah sumber belajar, yakni 

seperti meningkatkan bahan bacaan yang ada 

di perpustakaan sekolah, pelaksanaan 

pembelajaran yang menggunakan aplikasi 

edukatif yang dapat menarik siswa, dan 

peningkatan kreatifitas siswa melalui mading 

sekolah. 

4. Pemberian akses sumber belajar, yakni 

seperti penyediaan akses internet disekolah, 

penyediaan komputer sekolah. 

5. Adanya penguatan kepada orang tua atau 

hubungan bersama orang tua terkait 

penggunaan media dgital di sekolah.19 

 

 

c. Perbedaan media digital komputer dengan 

media lain  

Pembelajaran dengan menggunakan 

media digital komputer memiliki perbedaan 

dengan pembelajaran dengan media lain. Jika, 

pembelajaran dengan media komputer 

                                                             
19Didik Suhardi, Materi Pendukung Literasi Digital, 14-18. 
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pembelajarannya disajikan dan disimpan dalam 

bentuk digital yang kemudian didukung melalui 

bentuk cetakan atau visual.Pembelajaran dengan 

menggunakan media digital memerlukan adanya 

prinsip dasar pengembangan literasi digital, 

yakni: 

1) Pemahaman, dalam media komputer yaitu 

yang meliputi kemampuan untuk 

mengekstrak ide secara implisit dari media 

digital.  

2) Saling ketergantungan, dalam media 

komputer yaitu bagaimana suatu bentuk 

media berhubungan dengan yang lain secara 

potensi ideal dan harfiah sehingga dapat 

saling melengkapi dan bermanfaat bagi 

pengguna. 

3) Faktor sosial, dalam media komputer yaitu 

berkaitan tentang bagaimana cara 

berinteraksi sosial dan cara mencari, berbagi, 

dan menyimpan  informasi, yang akhirnya 

membentuk suatu media.20 

d. Kelebihan Komputer dalam Pendidikan 

Sebagai Bentu Media Digital 

Literasi digital yang digunakan dalam 

dunia pendidikan yaitu melalui penggunaan 

komputer.Komputer digunakan sebagai media 

digital yang berguna untuk menunjang 

                                                             
20Didik Suhardi..., 10. 
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pembelajaran.Melalui komputer pembelajaran 

dapat dilakukan melalui penayangan gambar, 

video dan film. Berikut ini adalah kelebihan 

penggunaan komputer sebagai media 

pembelajaran: 

1) Dapat menayangkan informasi dalam bentuk 

teks dan grafik. 

2) Dapat diadabtasi atau disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa. 

3) Dapat menumbuhkan kreatifitas siswa. 

4) Interaktif dalam mendukung perkembangan 

siswa. 

5) Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

6) Meningkatkan daya ingat siswa melalui 

musik, grafis dan animasi yang ditampilkan 

dalam pembelajaran. 

7) Pengawasan guru semakin meluas untuk 

mengawasi perkembangan teknnologi yang 

akan di serap oleh siswa. 

8) Meningkatkan kesabaran, bagi siswa yang 

lamban. 

9) Dapat dihubungkan dengan video untuk 

mengawasi kegiatan belajar siswa.21 

Penggunaan internet dan komputer juga akan 

membawa dampak yang positif bagi 

perkembangan kognitif siswa. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh 

                                                             
21Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar 

Inovatif.....,332. 
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Fish, dkk pada tahun 2008 yang menyatakan 

bahwa anak yang sejak dini sudah diajari cara 

menggunakan komputer akan meningkatkan 

perkembangan kognitifnyakarena ia akan sering 

membaca dan memahami setiap apa yang 

dibukanya di komputer.22 

e. Keterbatasan Komputer dalam 

Pendidikan Sebagai Bentuk Media Digital 

1) Pengajaran dengan menggunakan media digital 

komputer tergolong dalam pembelajaran yang 

menggunakan biaya yang lebih sebab 

komputer juga memerlukan pembiayaan 

perawatan. 

2) Rancangan komputer untuk menunjang 

pembelajaran masih tergolong terbelakang 

3) Membutuhkan kecakapan guru untuk 

menghubungkan materi dengan penggunaan 

media komputer. 

4) Membutuhkan kreativitas guru untuk 

menunjang kreatifitas siswa.23 

 

f. Peran Komputer Sebagai Bentuk Media 

Digital 

1) Untuk menarik perhatian siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 

                                                             
22Novi Kurnia, Literasi Digital Keluarga Teori dan Praktik 

Pendampingan Orang Tua dalam Berinterne,.....,46-47.  
23Nana sudjana dan Ahmad Rivai, Teknologi Pengajaran, 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 203), 138. 



38 

 

2) Untuk menumbuhkan kreatifitas dan 

motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

3) Untuk meningkatkan pembelajaan agar lebih 

menarik dan tidak membosankan.24 

4) Untuk membantu guru/pengajar untuk lebih 

meningkatkan kegiatan pembelajaran. 

5) Untuk membantu guru/pengajar dalam 

menggunakan media pembelajaran yang 

tidak hanya menggunakan alat tradisional 

berupa papan tulis. 

6) Untuk mempermudah penyampaian 

pembelajaran.  

7) Siswa secara pribadi juga dapat 

mengembangkan bakat yang dimiliki. 

8) Untuk meningkatkan mutu pendidikan.25 

g. Manfaat Adanya Teknologi dalam 

Pendidikan 

Perkembangan teknologi sudah sangat 

pesat dan sejak lama telah di  manfaatkan dalam 

pendidikan. Mulai dari ditemukannya kertas, 

mesin cetak, radio, video, tapercorder, film, 

televisi, overhead projector dan komputer. Alat-

alat tersebut awalnya dibuat tidak untuk keperluan 

pendidikan akan tetapi, alat tersebut nyatanya 

                                                             
24Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif-

Inovatif,(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015),42.  
25Deni Darmawan, Pendidikan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2013), 204. 
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digunakan dalam pendidikan. Adapun manfaat 

teknologi dalam pendidikan yakni: 

1) Untuk meningkatkan efektivitas proses 

pendidikan 

2) Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan 

proses pendidikan 

3) Sebagai alat bantu dalam pembelajaran 

Penggunaan teknologi dalam pendidikan 

menurut Syaodih dalam bukunya Deni Darmawan 

menjelaskan bahwa teknologi dalam bidang 

pendidikan meliputi dua bentuk yakni, perangkat 

lunak (software) dan perangkat keras 

(hardware).Adapun dalam penerapannya 

teknologi perangkat keras dalam di kenal sebagai 

teknologi alat, sedangkan penerapan teknologi 

perangkat lunak dikenal dengan teknologi 

sistem.26 

  

                                                             
26Deni Darmawan....., 50-51. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus yaitu untuk mendeskripsikan secara intensif 

dan menganalisis fenomena tertentu dalam satuan sosial 

seperti individu, kelompok, institusi atau 

masyarakat.Metode yang biasa digunakan dalam jenis 

penelitian kualitatif ini seperti wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Jenis dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan jenis kualitatif.Pendekatan kualitatif 

adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan 

fenomenologi dan paradigma konstruktivisme alam 

mengembangkan ilmu pengetahuan.27 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai aktor atau 

instrumen sekaligus sebagai pengumpul data.Dalam 

penelitan ini peneliti terjun langsung di objek 

penelitian.Akan tetapi, peran peneliti hanya sebagai 

pengamat. Peneliti tidaklah mengkuti proses penggunaan 

literasi digital dalam pembentukan perilaku belajar pada 

siswa. 

                                                             
27Yanuar Ikrar, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), 157. 
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Kehadiran peneliti di lokasi penelitian juga 

diketahui oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Terpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo beserta warga 

sekolah lainnya.Pada penelitian ini peneliti menemui 

keyinforman. Untuk menemukan keyinforman peneliti 

menggunakan teknik snowball. Keyinforman dalam 

penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa.  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di MITerpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo.Letak MI Terpadu 

Thoriqul Jannah adalah di Dusun Karang Sengon, 

Kelurahan/Desa  Sidoharjo, Kecamatan Jambon, 

Kabupaten Ponorogo, Propinsi JawaTimur.Madrasah 

Ibtidaiyah ini adalah madrasah pertama di Desa 

Sidoharjo. Letak madrasah sangatlah mudah sekali 

untuk diakses dan juga  dijumpai. Karena lokasi 

madrasah berada di seberang jalan utama perkampungan 

di Desa Sidoharjo.Meski berada di perkampungan dan 

masih tergolong baru.Madrasah ibtidaiyah ini telah 

mampu mendidik siswa nya menjadi siswa yang berilmu 

religius, intelektual, dan dapat mengikuti perkembangan 

teknologi zaman yang semakin maju. 

Hal ini dibuktikan melalui kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan di kelasnya. Pembelajaran di kelas dan 

juga kegiatan penyaluran minat bakat siswa ditunjang 

dengan  menggunakan peran media digital.  Siswa pun 

tergolong aktif dan mudah untuk belajar saat 

menggunakan media digital  komputer. Siswa juga dapat 
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menggunakan media digital yang ada di sekolah juga 

untuk belajar.Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di madrasah ini dengan judul 

“Peran Literasi Digital dalam Pembentukan Perilaku 

Belajar Siswa di MI Terpadu Thoriqul Jannah Jambon 

Ponorogo.” 

4. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data terkait 

dengan peran literasi digital dan perilaku belajar 

siswa.Adapun Sumber data utama dalam penelitian ini 

adalah kata-kata dan tindakan dan data selebihnya 

adalah sebagai data tambahan, seperti dokumen dan lain-

lain.28 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian 

kualitatif diperoleh melalui melalui beberapa teknik 

pengumpulan data.Data yang dihasilkan dari penelitian 

kualitatif pun berasal dari kenyataan-kenyataan yang ada 

di tempat penelitian.Pengumpulan datanya pun dapat 

dilakukan melalui wawancara terstruktur (mendalam), 

observasi, dan dokumentasi. 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan atau proses 

tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan yang dilakukan oleh pewawancara yang 

                                                             
28Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2002), 112. 
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mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara terstruktur atau 

mendalam. Wawancara terstruktur adalah 

wawancara yang pewawancaranya menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan. Adapun tujuan wawancara 

terstruktur adalah untuk mencari jawaban terhadap 

hipotesis kerja.Untuk itu pertanyaan-pertanyaan 

haruslah disusun dengan rapi dan agar data dapat 

terkumpul dengan maksimal.29 

Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang peran literasi digital dalam membentuk 

perilaku belajar siswa di sekolah. Adapun yang akan 

peneliti wawancarai diantaranya: 

1) Kepala sekolah 

Untuk mengetahui gambaran secara 

umum tentang peran literasi digital komputer 

untuk membentuk perilaku belajar siswa dan 

juga untuk mengetahui sejarah berdirinya MI 

Terpadu Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo. 

2) Guru  

Untuk mengetahui informasi tentang 

peran literasi digital yang menggunakan media 

digital komputer dalam pembentukan perilaku 

                                                             
29Lexy J. Moleong.....,186-190. 
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belajar siswa saat proses kegiatan pembelajaran 

di sekolah. 

3) Siswa 

Untuk mengetahui informasi tentang 

kegiatan-kegiatan pembelajaran siswa yang 

mendukung pembentukan perilaku belajar 

siswa.Hasil wawancara dari masing-masing 

informan tersebut di tulis lengkap dengan kode-

kode dalam transkip wawancara. 

b. Teknik Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi observasi adalah 

suatu proses yang kompleks yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara teknik pengumpulan datanya adalah 

pengamatan dan ingatan.30Teknik observasi ini 

digunakan peneliti untuk menjawab rumusan 

masalah dan untuk mengamati aktivitas-aktivitas 

siswa di MITerpadu Thoriqul Jannah Jambon 

Ponorogo terkait peran literasi digital dalam 

pembentukan perilaku belajar siswa.Hasil observasi 

penelitian nantinya dicatat dalam catatan lapangan, 

karena dalam penelitian kualitatif catatan lapangan 

adalah alat yang penting. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data secara 

dokumentasi dalam penelitian kualitatif berguna 

                                                             
30Sugiyono, Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 145. 
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sumber yang stabil, kaya dan mendorong penelitian, 

sebagai bukti penelitian, sifatnya alamiah, sesuai 

konteks, lahir dan berada dalam konteks.31 

Teknik dokumentasi digunakan peneliti 

untuk memberikan informasi yang akurat sesuai 

dengan kenyataan dilapangan, yang kemudian data 

dari teknik dokumentasi didokumentasikan dalam 

penelitian yaitu sejarah  berdirinya MITerpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo, letak geografis 

MITerpadu Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo, 

tujuan, visi dan misi MITerpaduThoriqul Jannah 

Jambon Ponorogo, sarana dan prasarana yang ada di 

MITerpadu Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo, 

keadaan  guru di MITerpaduThoriqul Jannah 

Jambon Ponorogo,keadaan siswa di 

MITerpaduThoriqul Jannah Jambon Ponorogo,  

struktur organisasi di MITerpaduThoriqul Jannah 

Jambon Ponorogo, serta kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan media digital di 

MITerpaduThoriqul Jannah Jambon Ponorogo. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisis data kualitatif  mengikuti konsep 

Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara 

interaktif dan secara terus menerus hingga penelitian 

                                                             
31Lexy J. Moleong.....,216-217.  
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tuntas. Adapun langkah-langkah analisnya adalah 

sebagai berikut.32 

  Gambar 1: Teknik analisis data menurut 

Miles dan Huberman 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting di cari tema dan polanya pada data yang 

akan diteliti. Reduksi data erat kaitannya dengan 

analisis data. Adapun tahap reduksi data melibatkan 

tahap-tahap, diantaranya: pertama tahap editing, 

pengelompokan, dan meringkas data. Tahap kedua 

                                                             
32Sugiyono.....,246-253. 
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peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan 

mengenai berbagai hal termasuk yang berkaitan 

dengan aktivitas penelitian. Kemudian peneliti 

menentukan tema, kelompok-kelompok dan pola 

data. Tahap ketiga atau tahap terakhir yakni 

penyusunan rancangan konsep-konsep serta 

pnjelasan yang berkaitan dngan tema, pola, atau 

kelompok-kelompok pada data yang bersangkutan.   

b. Penyajian Data 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

sejenisnya yang besifat deskriptif. Kegunaaan 

penyajian data adalah untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang dipahami. Melalui penyajian data, akan 

memudahkan peneliti untuk memahami apa yang 

terjadi. 

c. Verifikasi dan Kesimpulan 

Simpulan adalah temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. Kesimpulan pada penelitian 

kualitatif pada awal penelitian masihlah bersifat 

sementara, dan dapat berubah jika saat penelitian 

ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya.  
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan data ini diperlukan untuk 

membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan 

kenyataan yang ada di lapangan atau tempat 

penelitian.Pengecekan keabsahan data peneliti 

menggunakan triangulasi. 

Triangulasi yakni teknik untuk mengecek 

kebenaran data dan juga untuk memperkaya data dalam 

pengujian kreadibilitas guna mengecek data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagi 

waktu dengan teknik wawancara terstruktur, observasi 

dan dokumentasi.33 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini 

terdiri darin tiga tahapan dan ditambah dengan tahap 

akhir penelitian yakni tahap  penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian itu adalah. 

1. Tahap pra lapangan, yakni tahap yang meliputi 

penyusunan rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian atau tempat penelitian, 

mengurus perizinan, memanfaatkan informan dan 

menyiapkan perlengkapan penelitian yang 

menyangkut kode etik penelitian.  

2. Tahap pekerjaan lapangan, yakni tahap memahami 

latar penelitian, persiapan diri dan mengumpulkan 

data penelitian.  

                                                             
33Sugiyono.....,270-273.  
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3. Tahap analisis data, yakni tahap setelah 

memperoleh data melalui pengumpulan data.  

4. Tahap terakhir adalah tahap tahap  penulisan 

laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

 

A. Deskripsi Data Umum  

 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MI Terpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan 

manusia yang bersifat bathiniyah, baik pendidikan 

yang bersifat umum (duniawi) maupun pendidikan 

yang bersifatkhusus/ agama. Kedua-

duanyaharusberjalanseiringdansenada, 

jangansampaiadadikotomi/pembedaan/hanyamementi

ngkansalahsatudiantarakeduailmutersebut.Denganme

mbeda-

bedakan/hanyamementingkansalahsatudiantarakeduail

mutersebut, 

selainkitadisebutsamasajadenganmerendahkandzat 

Yang Maha ‘Aliman, disisi lain 

kitajugaakansemakinmembuatpolapikir yang 

hanyamengedepankanhalbersifat 

‘aqlitanpamemperhatikanhalbersifatnaqli.  

Fenomenatersebutdiatasdalambeberapawaktukeb

elakanginisangatmelekatpadamasyarakatmuslimdiseki

tarkita, 

merekasangatjelasmendikotomikansalahsatudiantarake

duailmutersebut. 

Merekahanyamementingkanpendidikan yang 
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bersifatdunawisaja, tanpamemperhatikanpendidikan 

yang bersifatukhrowi. 

Semangat reformasi dalam berbagai dimensi 

kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia 

yang diperkuat dengan semangat demokratisasi yang 

semakin mengglobal telah mendorong lahirnya 

amandemen UUD 1945, khususnya dalam bidang 

pendidikan pasal 31 ayat 3 UUD 1945 dengan tegas 

mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwan terhadap 

tuhan yang maha esa serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam 

undang-undang.  

Proses Pendidikan yang demokratis, berkeadilan 

tidak diskriminatif, Terbuka, multi makna, 

membudayakan, memberdayakan sepanjang hayat 

dengan keteladanan membangun kemamuan, 

mengembangkan kreatifitas, mengembangkan budaya 

membaca, menulis dan berhitung (calistung) dan 

memberdayakan masyarakat sebagaimana perintah 

dalam undang-undang tersebut, fungsi dan peran 

kepala sekolah, guru termasuk instrument yang berupa 

kurikulum pendidikan, bahan belajar mengajar dan 

sarana prasarana pendidikan juga peserta didik secara 

professional dan sistematik.  

Melihat anemo dan keinginan masyarakat yang 

sangat tinggi tentang berdirinya sebuah Madrasah 
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Ibtida’iyah sehingga berdirilah MI Terpadu Thoriqul 

Jannah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo dari tahun pelajaran 2014/2015. Di 

lingkungan Yayasan”Darul Mujahadah” Thoriqul 

Jannah Sidoharjo Jambon Ponorogo yang merupakan 

suatu lembaga pendidikan formal sekolah yang 

didalamnya meliputi bidang umum, bidang agama dan 

pendidikan keterampilan (keahlian), hal ini dapat 

dilihat dari berbagai faktor antara lain: 

a)  Secara geografis letak MI Terpadu Thoriqul 

Jannah  Desa   Sidoharjo Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang 

strategis karena terletak  diantara tiga dukuh 

yang keberadaan anak usia sekolah yang 

sangat banyak. 

b) Keadaan input siswa dari keluarga sejahtera 

dan pra sejahtera dan kurang tersedianya 

lembaga pendidikan formal yang 

menyediakan di bidang pendidikan agama, 

pendidikan umum dan keterampilan. 

c) Adanya desakan dari para pimpinan, tokoh 

masyarakat dan lembaga lainnya supaya 

tersedianya suatu lembaga pendidikan formal 

yang bernafaskan madrasah dan mampu 

menampung. 

d) Besarnya kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga.  

Atas dasar latar belakang di atas, maka pendirian 

madrasah Ibtida’iyah merupakan salah satu pilihan 
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yang diharapkan menjadi solusi alternatif yang tepat, 

sehingga tujuan dan harapan masyarakat Sidoharjo 

pada umumnya untuk menyekolahkan  putra putrinya 

dapat terakomodasi lebih baik. 

2. Letak Geografis MI Terpadu Thoriqul Jannah 

Jambon Ponorogo 

Lokasi MI Terpadu Thoriqul Jannah Jambon 

Ponorogo terletak di pedesaan yang sebagian besar 

besar penduduknya bermata pencaharian sebagai 

petani. Tepatnya di Dusun Karang Sengon, Desa 

Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten 

Ponorogo. MI Terpadu Thoriqul Jannah hadir di 

tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat akan sarana pendidikan yang berkualitas 

dan terjangkau berbasiskan agama.  

3. Tujuan, Visi dan Misi MI Terpadu Thoriqul 

Jannah Jambon Ponorogo 

a. Tujuan MI Terpadu Thoriqul Jannah 

Jambon Ponorogo 

Tujuan dari pendirian MI Terpadu Thoriqul 

Jannah ini adalah sebagai wujud dari kepedulian 

terhadap pendidikan anak bangsa dan ikut 

berpartisipasi dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan anak bangsa. 
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b. Visi MI Terpadu Thoriqul Jannah 

Jambon Ponorogo 

Terwujudnya MI unggulan dalam pendidikan 

dasar. Pengajaran Al-qur’an dan Hadits, berjiwa 

rabbani, berdiri diatas dan untuk semua golongan.  

c. Misi MI Terpadu Thoriqul Jannah 

Jambon Ponorogo 

1) Memberikan materi yang sesuai tahapan 

kemampuan siswa 

2) Memberikan motivasi kepada peserta 

didik untuk menjadi yang terbaik 

3) Menanamkan sikap disiplin, rukun, cinta 

dan kasih sayang sesama hidup. 

 

4. Profil Singkat MI Terpadu Thoriqul Jannah 

Jambon Ponorogo 

Nama Madrasah  :Madrasah 

IbtidaiyahTerpadu“Thori

qul Jannah” 

NamaLembagaPenyele

nggara 

:Yayasan Darul 

Mujahadah 

NamaAkteNotaris : Widyawati, S.PI, SH, 

MH, M. KN. No. 12 Tgl 

03 Nopember 2015  

Nomor Statistik 

Madrasah 

: 111235020087 

NPSN : 69963385 
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Status Akreditasi   B 

Alamat Madrasah  

a. Dusun : Karang Sengon 

b. Kelurahan/Desa : Sidoharjo 

c. Kecamatan : Jambon 

d. Kabupaten : Ponorogo 

e. Provinsi : Jawa Timur 

f. Kode Pos : 63457 

g. e-mail : 

mit_thoriquljannah@yah

oo.co.id 

Nomor Telepon : 085335091969 

Nama Kepala 

Madrasah 

: Soimun Endarto,S.Pd.I 

Pendidikan : S1 / Tarbiyah 

Alamat :Desa Lengkong  RT 

10/01 Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo 

Kepemilikan Tanah   

a. Status Tanah : Wakaf 

b. Luas Tanah : 1521M2 

Status Bangunan : Milik Sendiri 

Luas Baangunan  : 2345 M2 

Jenjang Pendidikan  : Madrasah Ibtidaiyah 
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Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal 

Tahun Pendirian : 2014 

Kegiatan Belajar 

Mengajar 

: Pagi 

Alokasi Waktu : 35 Menit/ jam Pelajaran 

Waktu 

Penyelenggaraan 

: 6 Hari Seminggu 

 

5. Keadaan guru di MI Terpadu Thoriqul Jannah 

Jambon Ponorogo 

Guru adalah seorang pendidik yang 

bertanggung jawab besar dalam melaksanakan 

pendidikan. Guru sebagai seorang pendidik 

memiliki peran yang penting demi tercapainya 

tujuan pendidikan. Guru bukan hanya mengajar 

tetapi guru juga berperan dalam membentuk 

karakter siswa yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Pendidikan di madrasah ibtidaiyah 

lebih menekankan pada pendidikan akhlak, tanpa 

mengenyampingkan pendidikan umum.  

Guru di MI Terpadu Thoriqul Jannah, 

Jambon menerapkan pendidikan akhlak melalui 

pembiasaan siswa dalam kegiatan seperti BTAQ, 

muroja’ah, sholat duha berjamaah, sholat duhur 

berjamaah, dan writing diary. Melalui kegiatan 

tersebut diharapkan mampu membentuk akhlak 

siswa yang baik yang dapat siswa terapkan di 

lingkungan keluarga, madrasah, dan juga di 
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lingkungan masyarakat. Untuk mengimbangi 

pendidikan akhlak di MI Terpadu Thoriqul 

Jannah, Jambon  juga mengedepankan 

pendidikan umum. Untuk menunjang hal 

tersebut terdapat beberapa ekstrakurikuler yang 

berguna untuk mengembangkan bakat siswa 

seperti renang, panahan, angklung, pramuka, ju 

jit su dan seni tari.  

Kegiatan ekstrakurikuler tersebut juga 

memerlukan peran digital sebagai alat untuk  

membantu guru dalam beberapa kegiatan. Guru 

menggunakan media LCD projektor dalam 

kegiatan seni tari, dan angklung. Selain untuk 

memperlancar kegiatan media digital ini 

digunakan untuk memotivasi siswa untuk lebih 

aktif lagi dalam mengikuti kegiatan. Antusias 

siswa juga sangat tinggi ketika mengikuti 

kegiatan dengan penggunaan media digital.  

Adapun guru di MI Terpadu Thoriqul 

Jannah, Jambon berjumlah 10 orang, yang terdiri 

dari 1 kepala madrasah, 1 waka kurikulum, dan 9 

guru. Semua guru di madrasah MI Terpadu 

Thoriqul Jannah, Jambon berstatus GTY. 

6. Keadaan siswa di MI Terpadu Thoriqul 

Jannah Jambon Ponorogo 

Siswa yang masuk di MI Terpadu 

Thoriqul Jannah, Jambon sebagian besar berasal 

dari desa Sidoharjo, Jambon. Adapun jumlah 
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siswa di MI Terpadu Thoriqul Jannah, Jambon 

yang sekarang ini masih sampai kelas V telah 

berjumlah 40 anak. Siswa kelas satu berjumlah 8 

siswa, kelas dua berjumlah 9 siswa, kelas tiga 

berjumlah 8 siswa, kelas empat 9 siswa dan 

kelas lima 6 siswa.  

 

7. Struktur OrganisasiMI Terpadu Thoriqul 

Jannah Jambon Ponorogo 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga 

pendidikan sangat penting keberadaannya karena 

dengan adanya struktur dalam sekolah, kewenangan 

masing-masing unit saling bekerja sama dan 

membantu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Adapun struktur organisasi di MI Terpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo adalah sebagai 

berikut:  

Komite :Muhtadi 

Kepala Madrasah : Soimun Endarto, S.Pd.I 

Waka Kurikulum :Maryono 

Wali Kelas I :Endaryana S.Pd 

Wali Kelas II : Agung Purnomo Sidiq, S.Pd.I 

Wali Kelas III : Ari Setiawati, S.Pd 
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Wali Kelas IV : Arina Maftuhah,S.Pd 

Wali Kelas V :Maryono 

Guru Qurdits dan 

Akidah 

: Novia Dwi C.S.Pd.I 

Guru Bahasa Inggris :Ari Setiawati, S.Pd 

Guru Bahasa Arab :Ekasari 

Guru Imla’ dan 

Muhadasah 

: Devit Krisdianto, S.Pd,I 

Guru Penjasorkes :Puput Juanutami S.Pd 

Guru TIK : Soimun Endarto, S.Pd.I 

 

8. Sarana dan prasarana di MI Terpadu Thoriqul 

Jannah Jambon Ponorogo 

Sarana dan Prasarana di MI Terpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo memiliki 

gedung berstatus milik sendiri yang dibangun 

diatas tanah wakaf. Gedung kelas terdiri dari 5 

ruang kelas, 1 kantor guru dan kepala sekolah, 1 

ruang kantin dan UKS, 1 ruang gudang, 1 ruang 

dapur, 3 kamar mandi/WC, masjid, lapangan yang 

luas dan parkir yang memadai.  
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B. Deskripsi Data Khusus 

 

1. Perilaku Belajar Siswa Di MI Terpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo 

Perilaku Belajar Siswa di MI Terpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo sangatlah 

berbeda-beda baik dari segi tingkatan kelas maupun 

perilaku belajar siswa dalam satu kelas. Perilaku 

belajar siswa ada yang disiplin dan kurang disiplin. 

Perilaku yang disiplin dan kurang disiplin tersebut 

dapat berasal dari pengaruh dari dalam dirinya 

sendiri, dari pengaruh teman-temannya dan juga 

melalui proses pembelajaran. Perilaku belajar yang 

disiplin dapat dicerminkan melalui kegiatan belajar 

siswa yang memperhatikan guru saat pelajaran 

berlangsung mengerjakan tugas yang telah guru 

berikan dan tidak datang terlambat.  

Perilaku belajar siswa yang disiplin saat 

mengikuti pembelajaran paling banyak dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal hal ini 

sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak SE 

selaku guru mata pelajaran TIK dalam wawancara 

peneliti, sebagai berikut: 

“Perilaku siswa yang senang mengikuti 

pembelajaran seperti memperhatikan 

pembelajaran yang berlangsung, dan saat 

praktek lebih mudah menerapkannya saat 

ditanya pun mereka menjawab dengan 
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bahasanya sendiri (dengan bahasa jawa), dan 

masih banyak lagi”.34 

Bapak MA selaku wali kelas V juga 

menambahkan terkait perilaku belajar siswa yang 

disiplin dan baik dalam pembelajaran yaitu sebagai 

berikut:  

“65% siswa dapat paham dan senang. Hal ini 

dapat terlihat melalui sikap mereka saat 

pembelajaran setelah selesai”.35 

ARselaku siswa kelas V juga menambahkan, 

yakni sebagai berikut: 

“Memperhatikan lah karena kalau saya tidak 

memperhatikan saya tidak paham dan nanti 

dihukum”.36 

Perilaku belajar siswa yang kurang disiplin 

dapat dicerminkan melalui sikap belajar siswa. Sikap 

belajar siswa dimana saat guru menjelaskan ia 

memperhatikan dan memahami pelajaran. Akan 

tetapi, saat di berikan tugas ia tidak mengerjakan. 

Ada juga yang bisa memahami pelajaran tetapi saat 

proses pembelajaran berlangsung ia suka bermain 

                                                             
34Lihat Transkip wawancara kode 03/W/28-II/2019 di lampiran 

ini. 
35Lihat Transkip wawancara kode 04/W/01-III/2019 di 

lampiran ini. 
36Lihat Transkip wawancara kode 05/W/01-III/2019di lampiran 

ini. 
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atau mengajak teman bermain dan mengganggu 

teman yang belajar. Ada juga yang tidak 

memperhatikan dan sama sekali tidak paham. al ini 

termasuk pembentukan perilaku belajar karena 

adanya faktor internal dan eksternal.  

 

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bu 

AM selaku wali kelas IV, yaitu sebagai berikut: 

 

“Siswa kurang disiplin saat pembelajaran 

seperti, siswa yang memperhatikan tetapi, 

tidak dapat memahami isi materi. Ada juga 

siswa yang saat dijelaskan itu bermain sendiri 

tetapi ia paham. Dan untuk mengetahui 

pemahaman siswa tersebut maka saya 

menggunakan bertanya satu persatu secara 

langsung”.37 

 

Bapak MA juga menambahkan perilaku 

belajar siswa di kelas yakni: 

“Ada siswa yang suka mengganggu siswa 

yang suka belajar hal ini dilakukan siswa 

untuk mendapatkan perhatian dari guru”.38 

 

 BNAA Siswa kelas II juga menambahkan 

terkait perilakunya saat mengikuti pembelajaran di 

kelas, yakni sebagai berikut: 

“Tidak dan saya memilih bermain karena 

saya bosan saya juga suka mengganggu 

                                                             
37Lihat Transkip wawancara 06/W/27-II/2019 di lampiran ini. 
38Lihat Transkip wawancara04/W/01-III/2019 di lampiran ini. 
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teman saya kalau mereka itu memperhatikan 

pelajaran guru agar mereka juga tidak 

memeperhatikan.” 

 

Usaha yang guru terapkan untuk mengatasi 

perilaku belajar siswa yang berbeda-beda tersebut 

tentuya memiliki perbedaan antara guru yang satu 

dengan guru yang lain. Sebagaimana yang di 

utarakan oleh Ibu AS, selaku guru bahasa inggris 

yakni sebagai berikut: 

 

“Saya pindah tempat duduknya di paling 

depan, dan jika masih tetap tidak 

memperhatikan atau mengganggu temannya 

saya berikan pertayaan kilat (dadakan) yang 

membuatnya binggung mbak. Kalau ia sudah 

bingung maka saya jelaskan agar ia lebih 

memperhatikan lagi.”39 

  

Selain itu menurut beliau cara lain yang 

untuk mengatasi perilaku siswa yang masih tetap 

tidak memperhatikan pelajaran adalah sebagai 

berikut: 

 

“Alhamdulilah, sedikit demi sedikit perilaku 

siswa yang demikian hilang mbak, tapi kalau 

ada yang memang masih tetap tidak 

memperhatikan. maka, aka saya biarkan 

dengan saya biarkan saya harap siswa aka 

menjadi paham (peka) degan sendirinya.”40 

                                                             
39LIhat Transkip Wawancara 02/W/27-II/2019 di lampiran ini. 
40Liht Transkip Wawancara 02/W/27-II/2019 di lampiran ini. 
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Selain itu Bapak MA selaku wali kelas V 

juga mengutarakan hal yang hampir sama dengan 

Ibu AS terkait cara mengatasi siswa yang kurang 

memperhatikan saat mengikuti pembelajaran 

melalui faktor pendekatan belajar yakni sebagai 

berikut: 

 

“Karena yang melakukan adalah anak yang 

sama dan bila di ingatkan atau di tegur itu 

diam tapi selang beberapa menit kan memulai 

lagi ya jadi saya biarkan dulu. Setelah 

beberapa menit masih tetap demikian maka, 

saya minta ia keluar kelas saja. Nah, kalau 

saya sudah meminta ia keluar kelas biasanya 

ia diam dengan sendirinya.”41 

 

Ibu AM selaku wali kelas IV juga memiliki 

cara yang berbeda untuk meningkatkan perilaku 

belajar siswa yakni, sebagai berikut:  

 

“Untuk lebih meningkatkan perhatian siswa 

dengan pelajaran saya ajak mereka untuk  

menceritakan hasil pemaham mereka melalui 

surat kecil yang dikumpulkan di kotak kelas 

yang sudah saya sediakan tanpa di beri nama. 

Lalu saya ambil secara acak dan saya 

bacakan.”42 

 

                                                             
41Lihat Transkip Wawancara  04/W/01-III/2019 di lampiran ini. 
42Lihat Transkip Wawancara 06/W/27-II/2019 di lampiran ini. 
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2. Manfaat Literasi Digital dalam Pembentukan 

Perilaku Belajar Siswa Di MI Terpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo. 

Literasi digital merupakan kemampuan 

menggunakan media digital dengan baik dalam 

rangka menunjang pembelajaran. Sebagaimana yang 

dilakukan oleh guru-guru di MI Terpadu Thoriqul 

Jannah Jambon Ponorogo. Saat melaksanakan 

pembelajaran para guru menggunakan media digital 

komputer yang telah disediakan oleh madrasah untuk 

menunjang pembelajaran. Selain itu, saat jam 

istirahat siswa pun juga di perbolehkan untuk 

menggunakannya dan melalui bimbingan oleh guru. 

Penggunaan media digital ini adalah 

sebagaimana yang telah di utarakan oleh Bapak SE 

selaku kepala MI Terpadu Thoriqul Jannah Jambon 

Ponorogo, yaitu sebagai berikut: 

 

“Penggunaan teknologi digital di madrasah 

ini sudah cukup lama ada ya. Bentuk 

penggunaannya yakni di madrasah ini di 

sediakan wifi dan untuk menunjang 

perkembangan teknologi juga terdapat 

komputer meski jumlahnya masih minim. 

Selain itu kami antar guru saling bekerja 

sama seperti membawa laptop untuk 

keperluan kependidikan atau pembelajaran. 

Karena lcd proyektor madrasah baru saja 

mengalami kerusakan.Saya, selaku kepala 

madrasah juga tidak membatasi kegiatan 

apapun yang dilakukan oleh guru-guru selagi 

itu dapat menunjang proses pembelajaran. 
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Sehingga saya memberikan wewenang yang 

seluas-luasnya untuk memanfaatkan dan 

mengakses segala informasi melalui 

teknologi digital.Selain guru, siswa juga 

boleh menggunakan komputer untuk belajar 

dengan syarat ada guru yang 

mendampinginya”.43 

 

Ibu AS, selaku guru mata pelajaran Bahasa 

Inggris juga menambahkan terkait hal yang sama 

tentang penggunaan media digitaal dalam 

pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

“Tergantung materi yang akan saya 

sampaikan dan tingkatan kelasnya mbak. 

Kalau memang materinya memang 

membutuhkan bantuan media digital untuk 

mengajarkannya ya saya pakai. Seperti di 

kelas 1 dan 2 saya menggunakan alat bantu 

media digital komputer dan hp untuk 

mengajar. Karena di kelas 1 dan 2 siswa 

lebih mudah menghafal kosa kata melalui 

bantuan media digital tersebut”.44 

 

Manfaat media digital dalam membentuk 

perilaku belajar siswa adalah sebagai penunjang 

pembelajaran dan juga sebagai sumber belajar. 

Sebagai penunjang pembelajaran yakni untuk 

menunjang terbentuknya perilaku belajar siswa saat 

mengikuti pembelajaran di kelas. Sebagaimana yang 

                                                             
43Lihat transkip wawancara 01/W/25-II/2019 di lampiran ini.  
44Lihat transkip wawancara 02/W/27-II/2019 di lampiran ini. 
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telah diutarakan oleh Ibu AS selaku guru mata 

pelajaran bahas inggris dalam wawancara peneliti 

yaitu sebagai berikut: 

 

“Saat menggunakan media digital tersebut 

lebih menunjang pembelajaran mbak. Karena 

siswa lebih mudah memahami, mudah diatur 

(tidak berkeliaran) dan lebih 

memperhatikan.Jadi, perilaku belajar itu 

lebih antusias dan menarik”.45 

 

Bapak SE, selaku guru pelajaran TIK juga 

menambahkan hal yang sama tentang manfaat media 

digital dalam pembelajaran yakni sebagai berikut: 

“Tentunya siswa lebih antusias saat 

pembelajaran TIK berbasis praktek. Hal ini 

adalah yang ditunggu-tunggu oleh 

mereka.Mereka juga lebih mudah memahami 

dengan praktek langsung dan mudah 

mengingatnya.Selain itu kerja sama antar 

teman satu kelas juga terwujud dengn 

baik”.46 

PR, Siswa kelas IV juga menambahkan 

tentang perilakunya saat mengkuti pembelajaran 

dengan menggunakan media digital, yakni sebagai 

berikut: 

                                                             
45Lihat transkip wawancara 02/W/27-II/2019 di lampiran ini. 
46Lihat transkip wawancara 03/W/28-II/2019 di lampiran ini. 
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“Senang dan saya paham, karena ada 

gambarnya penjelasannya tidak 

membosankan jadi saya suka”.47 

Ibu Am, selaku guru wali kelas IV juga 

merasakan perbedaan perilaku belajar siswa saat 

menggunakan media digital dengan tidak. Saat 

menggunakan media digital menurut beliau adalah 

sebagai berikut: 

“Mereka lebih senang dan kritis untuk 

berpikir, mereka juga mencatat hal-hal yang 

penting tanpa di suruh serta daya ingat 

mereka itu lebih tinggi. Meski ada satu dua 

anak yang tidak suka sehingga, harus diberi 

penjelasan yang lebih setelah melihat video 

tersebut.”48 

 

Sedangkan menurut beliau perilaku belajar 

siswa saat tidak menggunakan media digital adalah 

sebagai berikut: 

“Sebagian ada yang memperhatikan dan ada 

juga yang tidak memperhatikan. Siswa 

kurang disiplin saat pembelajaran seperti, 

siswa yang memperhatikan dapat memahami 

isi materi. Ada juga siswa yang saat 

                                                             
47Lihat transkip wawancara  07/W/01-III/2019 di lampiran ini. 
48Lihat transkip wawancara 06/W/27-II/2019 di lampiran ini. 
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dijelaskan itu bermain sendiri tetapi ia 

paham. Dan untuk mengetahui pemahaman 

siswa tersebut maka saya menggunakan 

bertanya satu persatu secara langsung.Selain 

itu, untuk lebih meningkatkan perhatian 

siswa dengan pelajaran saya ajak mereka 

untuk  menceritakan hasil pemaham mereka 

melalui surat kecil yang dikumpulkan di 

kotak kelas yang sudah saya sediakan tanpa 

di beri nama. Lalu saya ambil secara acak 

dan saya bacakan.”49 

 

Namun berbeda halnya dengan yang 

dipaparkan oleh Bapak MA, selaku guru wali kelas 

V menurut beliau perilaku siswa yang tidak baik saat 

mengikuti pelajaran dengan menggunakan media 

digital dan tidak menggunakan media digital terjadi 

dan di lakukan oleh siswa yang sama. Hal tersebut 

diutarakan beliau sebagai berikut: 

“Ada, tapi ya anak itu itu saja yang tidak 

memperhatikannya. Saat pembelajaran 

menggunaka media digital ia asik dengan 

melihat gambar kartun tapi saat pembelajaran 

tanpa menggunakan media digital ia suka 

mengganggu temannya yang belajar.Karena 

yang melakukan adalah anak yang sama dan 

                                                             
49Lihat transkip wawancara 06/W/27-II/2019 di lampiran ini. 
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bila di ingatkan atau di tegur itu diam tapi 

selang beberapa menit kan memulai lagi ya 

jadi saya biarkan dulu. Setelah beberapa 

menit masih tetap demikian maka, saya minta 

ia keluar kelas saja. Nah, kalau saya sudah 

meminta ia keluar kelas biasanya ia diam 

dengan sendirinya.”50 

Penyampaian materi dengan menggunakan 

media digital tersebut ternyata mampu membentuk 

perilaku belajar siswa dan dapat memahamkan siswa 

terkait pelajaran yang disampaikan. Pemahaman 

siswa terkait pembelajaran yang telah disampaikan  

adalah dengan melalui kegiatan evaluasi. 

Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu AS, selaku 

guru mata pelajaran Bahasa Inggris dalam 

wawancara peneliti yaitu sebagai berikut: 

“Untuk evaluasinya saya menggunakan tanya 

jawab kepada siswa, sambil mengulang 

kembali pembelajaran agar siswa yang tadi 

belum paham dapat memahami dan bagi 

yang sudah paham agar lebih paham lagi”.51 

Ibu AM, selaku wali kelas IV juga 

menambahkan terkait evaluasi yang diberikan 

kepada siswa diakhir pembelajaran dengan 

menggunakan media digital, yakni sebagai berikut: 

                                                             
50Lihat transkip wawancara 04/W/01-III/2019 d lampiran ini. 
51Lihat transkip wawancara 02/W/27-II/2019 di lampiran ini. 
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“Untuk evaluasinya saya menggunakan tanya 

jawab disertai dengan bercerita. Dimana 

siswa satu persatu ke depan untuk 

menceritakan hasil pembelajaran dengan 

bantuan video tersebut”.52 

Peran literasi digital di MI Terpadu Thoriqul 

Jannah Jambon Ponorogo sangatlah memiliki peran 

yang besar sebagaimana yang telah di jelaskan oleh 

beberapa guru saat dilakukan wawancara oleh 

peneliti. Meski memiliki peran yang penting dalam 

penunjang pembelajaran yaitu sebagai sumber 

belajar dan penunjang pembelajaran. Media digital 

juga berguna untuk meningkatkan kreatifitas siswa, 

motivasi siswa, pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran, daya ingat siswa terkait pembelajaran 

yang telah ia ikuti dan untuk membentuk perilaku 

siswa yangefektif dalam mengikuti pembelajaran. 

Pembelajaran dengan menggunakan peran media 

digital memiliki faktor pendukung dan penghambat 

atau kendala dalam mengajarkanya.  

Faktor pendukung pembelajaran dengan 

menggunakan media digital dan penggunaan media 

digital untuk membentuk perilaku belajar siswa, 

sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak SE, selaku 

kepala madrasah adalah sebagai berikut: 

                                                             
52Lihat transkip wawancara 06/W/27-II/2019 di lampiran ini. 
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“Penggunaan teknologi digital di madrasah 

ini sudah cukup lama ada ya. Bentuk 

penggunaannya yakni di madrasah ini di 

sediakan wifi dan untuk menunjang 

perkembangan teknologi juga terdapat 

komputer meski jumlahnya masih minim. 

Selain itu kami antar guru saling bekerja 

sama seperti membawa laptop untuk 

keperluan kependidikan atau pembelajaran. 

Karena lcd proyektor madrasah baru saja 

mengalami kerusakan. Penggunaan teknologi 

digital juga digunakan madrasah sebagai 

sarana silaturahmi dengan wali murid melalui 

pemanfaatan handphone.Penggunaan 

handphone adalah sebagai sarana komunikasi 

(penghubug) antara guru dengan wali murid 

terkait perkembangan siswa melalui aplikasi 

whatshapdan juga sebagai pemberitahuan 

bahwa setiap malam Sabtu legi diadakan 

mabit. Mabit adalah kegiatan dimana ba’da 

magrib anak mengaji bersama dan ba’da isya 

wali murid berkumpul atau Sharing  tentang 

pembelajaran anak secara langsung.”53 

Hal tersebut juga di dukung oleh pernyataan 

Bapak MA, selaku guru wali kelas V dalam 

pembentukan perilaku belajar siswa, yakni sebagai 

berikut: 

                                                             
53Lihat transkip wawancara 01/W/25-II/2019 di lampiran ini. 
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“Sebagian ada dan sebagian tidak, untuk PR 

yang menggunakan bantuan akses internet 

melalui handphone maka saya berikan juga 

surat bimbingan orang tua agar anak tidak 

salah menggunakannya atau saya sampaika 

melalui group whatshapp wali murid.”54 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak 

SE, selaku guru mata pelajaran TIK saat mengajar 

dengan berbasis praktek, yakni sebagai berikut:  

“Kendala ada, yakni infrastruktur madrasah 

kan belum lengkap jadi kami sesama guru 

harus bekerja sama. Untuk praktek terkadang 

kita buat bergantian terkadang jika guru 

membawa laptop semua maka praktek secara 

bersamaan”.55 

 

Ibu AS, selaku guru mata pelajaran Bahasa 

Inggris juga menambahkan, sebagai berikut: 

“Kendala pasti ada mbak, karena madrasah 

ini masih tergolong baru jadi infrastrukturnya 

belum lengkaplah. Sehingga untuk 

mengatisipasinya kami sesama guru biasanya 

saling bekerja sama dengan membawa laptop 

masing-masing guru jika memang 

                                                             
54Lihat transkip wawncara 04/W/01-III/2019 di lampiran ini.  

55Lihat transkip wawancara 03/W/28-II/2019 di lampiran ini. 
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pembelajaran itu membutuhkannya. Dan 

untuk sumber listrik nya kan masih dikantor 

jadi, madrasah menyediakan kabel panjang 

untuk menyambungnya atau terkadang guru 

pindah kelas ke kelas yang dekat dengan 

kantor”. 56 

 

                                                             
56Lihat transkip wawancara 02/W/27-II/2019 di lampiran ini. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Perilaku Belajar Siswa di MI Terpadu Thoriqul 

Jannah Jambon Ponorogo 

Belajar adalah suatu proses perubahan seluruh 

tingkah laku individu yang relatif menetap yang 

merupakan hasil dari proses pengamatan dan interaksi 

yang melibatkan proses kognitif.57 Namun, menurut 

Sugihartono bahwa tidak semua aktivitas atau perubahan 

perilaku pada siswa dapat di kategorikan sebagai 

perilaku dari hasil belajar. Ia menyebutkan bahwa ada 

enam ciri-ciri perilaku yang merupakan hail dari belajar, 

yaitu: 

1. Perubahan perilaku yang sadar dan disadari, yaitu 

bahwa siswa menyadari adanya perubahan perilaku 

pada dirinya secara sadar dan telah ia sadari.  

2. Perubahan perilaku yang terjadi secara kontinu dan 

fungsional, yaitu bahwa perubahan perilaku pada 

siswa saat belajar dapat berubah secara terus 

menerus dan mempunya kegunaan untuk dirinya 

sendiri bahkan juga untuk orang lain. 

3. Perubahan perilaku yang bersifat positif dan aktif, 

yaitu perubahan perilaku yang merupakan 

                                                             
57Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dalam Pendekatan 

Baru....., 92.  
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perubahan dari kegiatan belajar pada diri siswa 

yang berubah dalam berperilaku berubah menjadi 

berakhlak baik dan aktif dalam mengikuti segala 

kegiatn sekolah yang menunjang pengembangan 

bakantnya. 

4. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat permanen 

atau relatif menetap, yaitu bahwa adanya kegiatan 

belajar dapat merubah perilaku belajar siswa ke arh 

yang baik dan bersifat secara tetap. 

5. Perubahan perilaku yang bertujuan dan terarah, 

yaitu dengan adanya kegiatan belajar dapat 

merubah siswa menuju ke arah dan tujuan 

pendidikan yang lebih baik. 

6. Perubahan perilaku yang terjadi dapat mencakup 

seluruh aspek tingkah laku siswa yang 

bersangkutan.58 

Melalui kegiatan belajar dapat diketahui berbagai 

perilaku belajar siswa saat mengikuti pembelajaran di 

kelas. Perilaku siswa saat mengikuti pelajaran itu pun 

berbeda-beda antara siswa yang satu dengan yang lain. 

Ada beberapa perilaku belajar siswa yang ditemukan 

peneliti saat melakukan penelitian di MI Terpadu 

Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo.Salah satunya yaitu 

sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak SE bahwa 

perilaku siswa sangatlah berbeda-beda sehingga 

membutuhkan penanganan/ cara pemahaman guru 

terhadap siswa yang berbeda pula. Perbedaan perilaku 

                                                             
58Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi 

Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proes Pembelajaran, 124-125.  
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belajar siswa ini dapat dicerminkn melalui aktivitas 

siswa saat mengikuti pembelajaran di kelas dan juga 

berdasarkan perbedaan faktor belajar. 

Perilaku belajar siswa menurut Ibu AS yakni 

perilaku belajar siswa di kelas I dan di kelas II saat 

mengikuti pembelajaran cenderung di pengaruhi oleh 

faktor eksternal dan perilaku belajarnya adalah perilaku 

duduk, daan perilaku kegiatan. Hal ini seperti, 

berkeliaran berputar-putar di kelas, berpindah-pindah 

tempat dan kurang berkonsentrasi. Oleh sebab itu, beliau 

menggunakan beberapa cara untuk mengatasi peilaku 

belajar siswa yang demikian. Cara yang beliau gunakan 

adalah memindah posisi tempat duduk siswa yang tidak 

disiplin dalam mengikuti pembelajaran menjadi di 

depan. Dan apabila masih tetap tidak memperhatikan 

dan tidak disiplin dalam mengikuti pembelajaran beliau 

memberikan pertanyaan langsung pada siswa yang 

diikuti dengan pemberian nasehat.  

Cara yang diberikan Ibu AS terebut ternyata juga 

merupakan bagian dari pembentukan perilaku belajar 

siswa melalui perilaku duduk, perilaku mendengarkan, 

perilaku menjawab dan perilaku kegiatan saat mengikuti 

pembelajaran. Perilaku duduk yakni mengajarkan anak 

untuk dengan benar saat mengikuti pembelajaran. 

Perilaku mendengarkan yakni perilaku yang harus siswa 

terapkan untuk saling menghargai terkait pembelajaran 

yang di sampaikan oleh guru. Perilaku menjawab yakni 

ketika siswa diberi pertanyaan siswa dapat menjawab 
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pertanyaan dengan baik dan sopan, dan yang terakhir 

adalah perilaku kegiatan. Perilaku kegiatan yakni 

perilaku yang guru gunakan untuk membimbing siswa 

dalam mengikuti pembelajaran.59 

 Sedangkan untuk kelas III sampai kelas V 

menurut beliau perilaku belajar siswa ada yang 

memperhatikan, ada juga yang suka sambil tiduran di 

kelas atau bermain sendiri dan berpura-pura 

mendengarkan. Maka dari itu, beliau dalam mengajar 

selalu membuat sesuatu yang baru yang dapat 

menumbuhkan semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Sebab pembelaaran yang menyenangkan 

akan membentuk perilaku belajar yang lebih efektif.  

Bentuk perilaku belajar siswa dapat di ketahui 

melalui beberapa hal yaitu melalui kebiasaan, 

keterampilan, pengamatan, daya ingat, pola pikir, sikap, 

dan tingkah lakunya dalam mengikuti pembelajaran. 

Kebiasaan siswa yang cenderung belajar melalui tiduran 

di kelas dapat dirubah dengan cara perlahan-lahan dan 

berulang-ulang. Sebab bisa karena terbiasa. Pengamatan, 

siswa yang di beri pembelajaran dengan cara yang baru 

maka akan tertarik dan akan mengamatinya dengan baik 

dan memperhatikannya. Daya ingat siswa yang senang 

mengikuti pembelajaran maka ia tidak akan sadar bahwa 

ia telah mampu memahami pembelajaran dengan baik 

dan akan selalu mudah untuk di ingat. Tingkah laku jika 

                                                             
59Sue Cowley, Panduan Manajemen Perilaku Siswa.....,211-

214. 
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siswa memperhatikan pembelajaran maka ia akan yakin 

hasil belajarnya baik, tapi jika tidak memperhatikan 

maka akan timbul perilaku afektif, yaitu perilaku yang 

berkaitan dengan rasa cemas, marah, sedih dan 

waspada.60 

 Melalui sesuatu yang baru maka akan 

menumbuhkan semangat siswa dalam belajar.salah 

satunya adalah mengajar dengan memanfaatkan 

perkembang teknologi digital. Perilaku belajar siswa 

juga di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu melalui 

faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan 

belajar. Faktor internal dapat berasal dari diri siswa itu 

sendiri, sedangkan faktor ekternal dapat berasal dari 

lingkungan atau diluar diri siswa. Faktor pendekatan 

belajar yakni faktor yang berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran yang dilalui siswa61 

Perilaku belajar karena adanya faktor internal ini 

sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Bapak MA 

beliau menjelaskan bahwa perilaku belajar siswa yang 

kurang baik itu dilakukan oleh satu siswa dan itu-itu 

saja. Meski sudah di beri nasehat dan juga hukuman ia 

tetap saja mengulanginya. Sedangkan perilaku siswa 

yang terbentuk karena adanya faktor eksternal yakni 

sebagaimana yang di jelaskan oleh Ibu AS, dan Bapak 

SE, beliau mengatakan bahwa siswa berperilaku tidak 

                                                             
60Muhibbin Syah, Pendidikan dengan Pendekatan Baru,...., 

116-117. 
61Muhibbin Syah,  Psikologi Pendidikan dalam Pendekatan 

Baru, 132 
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baik karena adanya ajakan atau dorongan  dari siswa 

yang lain. Sedangkan perilaku belajar siswa yang 

dipengaruhi oleh faktor pendekatan belajar menurut Ibu 

AM yaitu siswa akan lebih antusias dan efektif 

mengikuti pembelajaran dengan sesuatu yang 

membuatnya senang. Seperti penggunaan media 

pembelajaran. Hal ini sama halnya dengan pendapat 

BNAA siswa ini senang mengikurti pembelajaran jika 

media pembelajarannya menarik.  

Perubahan perilaku belajar yang baik dapat 

dicerminkan melalui perubahan intensional, perubahan 

aktif dan positif dan perubahan efektif dan fungsional. 

Perubahan intensional yakni perubahan yang terjadi 

karena siswa melalui kegiatan pembelajaran secara 

langsung seperti siswa merasakan bahwa ia menjadi 

bertambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan 

bersikap.62  Hal ini sebagaimana yang di jelaskan oleh 

beberapa guru melalui hasil wawancara yakni siswa 

yang memperhatikan pembelajaran akan lebih mudah 

memahami, saat mengerjakan ulangan harian atau 

ulangan kenaikan kelas akan lebih mudah memahami 

dan hasil belajar pun menjadi lebih baik di bandingkan 

dengan siswa yang tidak memperhatikan.63 

Perubahan positif daan aktif adalah perubahan 

yang akan dirasakan pada diri siswa bahwa ia akan 

                                                             
62Muhibbin Syah,  Psikologi Pendidikan dalam Pendekatan 

Baru, 116. 
63Lihat transkip wawancara di lampiran ini. 
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menjadi lebih baik setelah belajar dan usaha siswa dalam 

mengikuti pembelajaran akan membawakan hasil belajar 

sesuai dengan usahanya. Perubahan efektif dan 

fungsional yakni dengan belajar siswa akan mendapat 

manfaat bagi diri siswa itu sendiri dan juga untuk orang 

di sekelilingnya.  

Perilaku belajar siswa yang merupakan bagian 

dari belajar adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bapak SE, dan sebagian guru yang lain juga dapat di 

bentuk melalui kegiatan sekolah yakni  bahwa setiap jam 

07.15 siswa selalu melaksanakan salat sunnah duha 

secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mengaji 

bersama dan membaca surat-surat pendek, serta 

pembelajaran yang menggunkan peran media digital. 

Kebiasaan siswa dalam berperilaku yang demikian ini 

telah diikuti oleh semua siswa dan diharapkan dapat 

meningkatkan perilaku belajar siswa.  

B. Manfaat Literasi Digital dalam Membentuk 

Perilaku Belajar Siswa di MI Terpadu Thoriqul 

Jannah Jambon Ponorogo 

Menurut Paul Giltster literasi digital adalah suatu 

kemampuan dalam memahami, mengetahui, dan 

mengolah, dan menggunakan teknologi digital dengan 

baik yang dapat di kembangkan melalui teknologi media 

digital komputer.64 Perkembangan literasi digital tidak 

hanya berguna dalam keluarga tetapi juga dapat berguna 

dalam dunia pendidikan khususnya dalam kegiatan 

                                                             
64Didik Suhardi, Materi Pendukung Literasi Digital, 7. 
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pembelajaran. Literasi digital di sekolah haruslah ada 

hubungan baik antar semua warga sekolah. 

Pengembangan literasi digital di sekolah haruslah di 

kembangkan sebagaimana penggunaan media digital 

sebagai sumber belajar dan juga sebagai penunjang 

pembelajaran.  

Strategi yang dapat diterapkan oleh sekolah 

dalam rangka melaksanakan dan memanfaatkan literasi 

digital di lingkungan sekolah yakni, pertama kepala 

sekolah haruslah menyediakan atau memfasilitasi guru 

dan siswa dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan media digital. 

Strategi yang kedua ialah dengan meningkatkan 

kemampuan dan kreativitas guru dalam mengajar 

dengan menggunakan media digital. Strategi yang ketiga 

adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menggunakan media digital yang sudah di sediakan oleh 

sekolah.65 

Penerapan strategi pertama yakni fasilitas dalam 

menggunakan literasi digital di MI Terpadu Thoriqul 

Jannah Jambon Ponorogo telah melengkapi madrasah 

dengan komputer dan akses internet di sekolah, 

peningkatan sumber belajar di perpustakaan, dan 

pembuatan catatan harian siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler writing diary.  

                                                             
65Didik Suhardi, Materi Pendukung Literasi Digital, 14-16. 



85 

 

Penerapan strategi yang kedua seperti pada 

pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas 1 dan 2 oleh 

Ibu AS yang sering menggunakan media digital 

handphone dan komputer dalam proses pembelajaran. 

Hal ini beliau gunakan karena untuk belajar dan 

memahami pelajaran Bahasa Inggris siswa lebih mudah 

memahami menggunakan media digital. Melalui media 

digital pertama guru menjelaskan dan kemudian 

menampilkan gambar dan suara berbahasa inggris 

kemudian siswa menirukannya dan juga ditunjuk 

melalui acak. Melalui kegiatan pembelajaran sangatlah 

menarik perhatian siswa dan siswa juga lebih semangat 

dalam mengikuti pembelajaran dan perilaku belajar 

siswa yang suka berkeliaran dapat di kendalikan dan 

mudah untuk diatur. 

Dengan demikian pembelajaran dengan 

menggunakan media digital komputer memiliki 

kelebihan diantaranya: 

1. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

2. Interaktif dalam mendukung pembelajaran di kelas 

3. Meningkatkan daya ingat siswa 

4. Dapat di sesuaikan dengan kebutuhan siswa 

5. Dapat berguna sebagai sumber belajar atau penunjang 

pembelajaran di kelas 

6. Untuk mengembangkan bakat siswa dalam kegiatan 

ektrakurikuler66 

                                                             
66Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar 

Inovatif,....,332. 
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Selain penggunaan media digital komputer di MI 

Terpadu Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo juga di 

lengkapi dengan pembelajaran TIK. Sebagaimana yang 

telah Bapak SE jelaskan tadinya pembelajaran teknologi 

informasi dan komunikasi yang hanya masuk muatan 

lokal sangatlah sulit dipahami siswa karena selain 

bahasanya menggunakan bahasa inggris, siswa juga 

harus mengerti kegunaannya masing-masing hardware 

dan software yang ada di media digital komputer. 

Tetapi, itu semua bukan kendala bagi siswa untuk 

menggunakannya. Hal ini dibuktikan saat jam praktek 

tiba siswa lebih antusias untuk mengikutinya dan lebih 

mudah untuk memahami serta daya ingatnya lebih kuat 

saat praktek daripada secara teori. Perilaku belajar yang 

demikian sangatlah baik untuk di tingkatkan pada diri 

siswa. Jika wujud perilaku belajar siswa yang 

mempunyai daya ingat yang kuat siswa akan lebih kritis 

dan berpikir rasional dan akan terbiasa menggunakan 

media digital. Adanya alat teknologi memberikan 

manfaat yang besar dalam pendidikan yakni: 

1) Untuk meningkatkan efektivitas proses pendidikan 

2) Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan proses 

pendidikan 

3) Sebagai alat bantu dalam pembelajaran67 

Penerapan strategi ketiga dalam menggunakan 

media digital komputer pada diri siswa dalam 

meningkatkan keterampilan siswa dampingan guru juga 

                                                             
67Deni Darmawan.....,50-51. 
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sangat di perlukan. Di MI Terpadu Thoriqul Jannah 

Jambon Ponorogo kemampuan anak dalam memahami 

pembelajaran dengan menggunakan media digital adalah 

75%. Hal ini sebagaimana yang telah di jelaskan oleh 

Bapak MA dan juga pemberian tugas yang berkkaitan 

dengan penggunaan media digital handphone yang 

disertai dengan surat bimbingan orang tua atau 

pengumuman melalui group whatshapp wali murid.  

Melalui ketiga strategi tersebut diarapkan dapat 

meningkatkan penggunaan media digital dan menunjang 

pembelajaran di MI Terpadu Thoriqul Jannah Jambon 

Ponorogo. Dengan begitu peran literasi digital dalam 

pembentukan perilaku belajar siswa sangatlah memiliki 

peran yang penting sekali. Selain untuk menigkatkan 

daya berpikir siswa, daya ingat siswa, merubah 

kebiasaan buruk siswa, juga dapat merubah sikap siswa. 

MI Terpadu Thoriqul Jannah Jambon Ponorogo jika 

siswa tidak memperhatikan saat pembelajaran dan saat 

tanya jawab ia tidak bisa maka, guru memberikan 

hukuman belajar tambahan di jam terakhir atau pulang 

terakhir.  

Pembelajaran di MI Terpadu Thoriqul Jannah 

Jambon Ponorogo  meski sudah menggunakan peran 

media digital memiliki dua faktor penting yakni faktor 

pendorog dan faktor penghambatnya. Faktor pendorong 

yakni faktor yang mendorng kegiatan pembelajaran dan 

kependidikan yang ada di MI Terpadu Thoriqul Jannah 

Jambon Ponorogo. Seperti sudah tersedianya akses 
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internet dan komputer yang dapat digunakan oleh semua 

guru dan siswa. Hari sabtu sebagai hari penyaluran bakat 

siswa juga dibimbing melalui media digital, dan 

penyediaan buku sebagai sumber utama belajar. 

Adapun faktor penghambatnya adalah jumlah 

komputer di sekolah yang masih minim, sikap siswa 

yang tidak selalu jujur dalam menggunakan media 

digital komputer di sekolah (digunakan untuk bermain), 

pengawaasan guru yang kurang maksimal saat 

mengawasi siswa dalam menggunkan media digital 

komputer, dan terdapat beberapa siswa yang kurang 

suka dengan adanya pembelajaran dengan menggunakan 

media digital serta sumber utama listrik masih berada di 

kantor. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Perilaku belajar siswa saat mengikuti 

pembelajaran memiliki berbagai perbedaan yang 

dipengaruhi oleh faktor internal, faktor eksternal, 

dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal 

yakni faktor yang berasal dari diri siswa itu 

sendiri, faktor eksternal yakni faktor yang 

berasal dari luar dapat berasal dari lingkungan 

keluarga, masyarakat maupun ssekolah, 

sedangkan faktor pendekatan belajar adalah 

faktor yang berkaitan dengan cara guru 

menyampaikan materi pembelajaran di kelas. 

Perilaku belajar siswa saat mengikuti 

pembelajaran adalah perilaku duduk, perilaku 

mendengarkan, perilaku menjawab, dan perilaku 

kegiatan.  

2.  Manfaat literasi digital dalam membentuk 

perilaku belajar siswa seperti meningkatkan 

motivasi dan kreatifitas belajar siswa, 

meningkatkan daya ingat siswa terkait 

pembelajaran, memudahkan siswa memahami 

pembelajaran, mengajarkan siswa bagaimana 

menggunakan media digital dengan baik, 

menigkatkan daya berpikir siswa dalam 

memahami pembelajaran, untuk merubah 
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kebiasaan buruk siswa saat mengikuti 

pembelajaran dan juga digunakan sebagai sarana 

komunikasi dengan wali murid melalui aplikasi 

whatshap. 

 

B. Saran 

1. Bagi Kepala Sekolah  

Diharapkan dapat meningkatkan penggunaan 

media digital bagi guru dan ssiswa. Serta 

penempatan media digital dapat lebih mudah 

digunakan dan letaknya strategis.  

2. Bagi Guru 

Diharapkan dapat lebih kreatif dan lebih 

memanfaatka edia digital dalam pembelajaran. Agar 

siswa dalam mengikuti pembelajaran tidak merasa 

bosan. Serta membentuk perilaku belajar siswa yang 

baik.  

3.  Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan sebagai pengetahuan dan 

bahasan acuan penelitian pendahuluan atau referensi 

tentang peran literasi digital dlam membentuk 

perilaku belajar siswa. Disarankan pula kepada 

peneliti selanjutnya untuk mengembangkan 

penelitian literasi yang lebih dalam seperti literasi 

informasi, literasi sains, maupun literasi yang lain  

yang ada di lingkungan sekolah. 
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