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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas tentang: (1) Latar Belakang Masalah, (2) 

Rumusan Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, (5) Batasan 

Masalah Penelitian, dan (6) Penegasan Istilah.  

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi merupakan era yang berkembang pada saat ini dan 

pengaruhnya telah dirasakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan 

masyarakat. Ini berarti suatu proses perubahan, yang ditandai semakin tingginya 

tingkat aktivitas antar Negara dan semakin dipercepat dengan adanya 

perkembangan teknologi informasi. 

Salah satu perkembangan teknologi informasi yang dimaksud adalah 

internet. Hal ini dapat diketahui bahwa internet merupakan salah satu sarana atau 

media untuk memperoleh informasi, dengan mudah dan cepat yang hasilnya 

banyak pengetahuan yang diperoleh, sehingga dapat dicapai sumber daya manusia 

yang berkualitas. Tidak terlepas dari sumber daya manusia, perkembangan 

internet juga didukung dari perkembangan masyarakat sehingga pengaruh dari 

perkembangan masyarakat tersebut akan mempengaruhi perkembangan internet 

tersebut 

Di Indonesia jaringan internet mulai dikembangkan pada tahun 1983 di 

Universitas Indonesia, berupa UINet oleh Doktor Joseph Luhukay yang ketika itu 

baru saja menamatkan program Doktor filosofi ilmu komputer di Amerika Serikat. 
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Jaringan ini dibangun selama empat tahun, pada tahun yang sama, Luhukay juga 

memulai mengembangkan University Network (Uninet) dilingkungan Depertemen 

Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan jaringan komputer dengan 

jangkauan yang lebih luas yang meliputi Universitas Indonesia, Institut Teknologi 

Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gaja Mada, Institut Teknologi 

Surabaya, Universitas Hasanudin dan Ditjen Dikti (Oetomo, 2002:52) 

Manfaat yang dapat diperoleh dari jaringan internet sangat banyak. Hampir 

semua bidang dapat menikmati manfaat internet, khususnya bidang pendidikan 

sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa internet adalah motor terbentuknya new 

educational system atau yang populer disebut e-education, e-learning, e-school, e-

campus, atau e-university.  

Pembelajaran menggunakan internet tidak mengenal keterbatasan waktu, 

tempat dan keterpisahan jarak secara geografis tetapi keinginan peserta didik 

untuk belajar di tempatnya sendiri. Pemanfaatan jaringan internet dalam 

pendidikan mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatasi keterbatasan sumber 

belajar yang selama ini hanya disediakan oleh sekolah dan perpustakaan serta 

dapat dilengkapi dengan berselancar di dunia maya. Adanya jaringan internet 

dapat dilihat dan diketahui semua yang terjadi di belahan dunia saat itu juga. 

Model pembelajaran yang demikian akan lebih dinamis dibandingkan duduk diam 

mendengarkan guru menjelaskan poin demi poin yang ada dalam diktat atau buku 

cetak. Kendala kurangnya sumber belajar dapat diatasi dengan adanya internet 

yang bisa diakses oleh peserta didik di mana pun. Berbagai macam informasi 

seperti perpustakaan online, jurnal online, majalah, dan bahkan buku-buku teks 



3 
 

yang dapat didownload gratis dari berbagai situs yang ada dalam dunia internet 

(http://tharee-ams.blogspot.com/ diakses tanggal 15 Januari 2016) 

Ketika diperumpamakan seperti dua sisi uang logam, internet  ini memiliki 

dampak negatif maupun positif pada perilaku ada karakter anak, dampak positif 

dari pengguna media informasi dan tekhnologi ini adalah antara lain untuk 

memudahkan seorang anak dalam mengasah kreatifitas dan kecerdasan anak. 

Adanya beragam aplikasi digital seperti mewarnai, belajar membaca, menulis 

huruf dan mecari tugas yang diberiakan oleh guru, tentu memberikan dampak 

positif bagi perkembangan otak anak. Mereka tidak memerlukan waktu dan tenaga 

yang lebih untuk belajar membaca menulis di buku atau kertas, cukup 

menggunakan tablet yang dilengkapi dengan jaringan internet sebagai sarana 

belajar yang tergolong lebih menyenangkan. Anak-anak lebih bersemangat untuk 

belajar karena aplikasi semacam ini biasanya dilengkapi dengan animasi yang 

menarik, warna yang cerah, serta lagu-lagu yang ceria. Selain itu kemampuan 

berimajinasi anak juga semakin terasah karena permainan yang mereka gunakan 

bervariasi dan memiliki jalan cerita yang beragam. 

Namun demikian penggunaan internet juga membawa dampak negatif 

yang cukup besar bagi anak, dengan adanya kemudahan dalam mengakses 

berbagai media informasi dan tekhnologi, menyebabkan anak menjadi malas 

bergerak dan beraktifitas. Mereka lebih memilih duduk diam di depan internet dan 

menikmati aplikasi yang ada di dalam internet tersebut. Hal ini tentunnya 

berdampak buruk bagi kesehatan dan perkembangan tubuh anak, terutama otak 

dan psikologi anak.  Selain itu terlalu lama menghabiskan waktu didepan internet 

http://tharee-ams.blogspot.com/


4 
 

juga dapat membawa pengaruh buruk bagi kemampuan sosial anak. Mereka 

menjadi tidak tertarik bermain bersama teman sebayanya karena lebih tertarik 

dengan permainan digitalnya. Selain itu, anak juga dapat menjadi lebih sulit 

berkonsentrasi dalam dunia nyata. Hal itu dikarenakan anak-anak tersebut sudah 

terbiasa hidup dalam dunia digital. 

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi merupakan 

fenomena yang tak bisa dihindari, karena perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi akan terus berjalan seiring dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan. 

Inovasi yang tercipta juga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, 

memberikan banyak kemudahan bagi manusia guna menunjang aktivitasnya. 

Apabila digunakan secara salah atau berlebihan tanpa pengawasan dari orang tua 

khususnya anak-anak sebagai pengguna internet dapat berpengaruh pada perilaku 

atau karakter sosial anak terhadap lingkunganya baik lingkungan internal 

(keluarga) maupun eksternal (lingkungan sekolah dan pertemanan). 

Pengaruh perkembangan dunia informasi dan tekhnologi yang melanda 

dunia ini, khusunya Negara Indonesia tidak dapat dihindari oleh masyrakat baik 

yang tua maupun yang muda, salah satu perkembangan informasi dan tekhnologi 

adalah ditandai dengan munculnya internet, yang dimana selain membawa 

dampak positif juga negatif yang sama-sama memberikan pengaruh bagi bangsa 

ini, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaanya maka kita harus selektif 

dan mempertimbangkan baik dan buruknya. 
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Siswa sebagai generasi muda penerus bangsa memegang peranan penting 

dalam menumbuhkan karakter sebagai identitas bangsa. Salah satu hal yang dapat 

dilakukan oleh para generasi muda untuk mengembangkan karakter yaitu dengan 

memanfaatkan pendidikan dengan sebaik-baiknya, karena pendidikan merupakan 

salah satu hal penting dalam hal pengembangan karakter Pendidikan merupakan 

subsistem budaya yang memiliki peran strategis dalam menumbuhkembangkan 

potensi dan bakat manusia. Sumantri (2003:14), menjelaskan bahwa pendidikan 

diakui sebagai suatu hal yang vital baik bagi individu yang kapasitas intelek dan 

kreativitasnya menjadi meningkat, maupun bagi bangsa dimana mereka 

merupakan kekuatan dari pada sumber-sumber manusia yang terlatih, selaras 

dengan pernyataan tersebut Suryadi (2002:1) mengemukakan bahwa pendidikan 

dipandang sebagai katalisator utama dalam pengembangan sumber daya manusia, 

dengan anggapan bahwa semakin terdidik seseorang, semakin tinggi pula 

kesadaran terhadap kesehatan, partisipasi politik dan keluarga berencana, selain 

itu Sauri, (2010:1) berpendapat bahwa dengan pendidikan, karakter manusia 

sebagai individu dan sebagai masyarakat dapat dibentuk dan diarahkan sesuai 

dengan tuntutan ideal bagi proses pembangunan.  

Pendidikan merupakan upaya terencana dalam proses pembimbingan dan 

pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang 

mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) 

mulia. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) menegaskan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
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dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, betujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi waga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari 

penjelasan tersebut terlihat bahwa pendidikan nasional mengemban misi yang 

tidak ringan, yakni membangun manusia yang utuh dan paripurna yang memiliki 

nilai-nilai karakter yang agung disamping juga harus memiliki keimanan dan 

ketaqwaan. Karena itulah pendidikan menjadi agent of change yang harus mampu 

melakukan perbaikan karakter bangsa. 

Salah satu Bapak pendiri bangsa Indonesia, Presiden Pertama Republik 

Indonesia, Bung Karno, bahkan menegaskan” Bangsa ini harus dibangun dengan 

mendahulukan pembangunan karakter (character bulding) karena character 

bulding inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa besar, maju jaya, 

serta bermartabat. Kalau character bulding ini tidak dilakukan maka bangsa 

Indonesia kana menjadi bangsa kuli” 

Membangun karakter  (character bulding) tentu menjadi pilihan semua 

orang, terutama bagi pemimpin bagsa. Presiden Susilo Bambang Yudoyono ketika 

membuka temu nasional (Indonesia sumit) tahun 2009 dijakarta, menyampaikan 

stateman resmi dan meminta mendiknas Muhammad Nuh, untuk mengubah 

metedologi pembelajaran yang berpusat kepada siswa, agar mampu mendorong 

siswa menjadi kreatif dan inovatif, memunculkan semangat kemandirian dan jiwa 

kewirausahaan anak didik. Serta menyelengarakan pendidikan berbasis karakter 

(kompas 30 oktober 2009). 
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Pembangunan karakter dan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan 

karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, juga 

mempunyai budi pekerti dan sopan santun sehingga keberdaannya sebagai 

anggota masyrakat menjadi bermakna baik bagi dirinya maupun orang lain. Oleh 

karena itu, pendidikan karakter secara singkat dapat dipahami sebagai upaya 

menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik sehingga menjadi paham, 

mampu merasakan dan mau melakukan yang baik tersebut segenap kehidupannya 

secara konsisten. Dengan demikian, membangun karakter melalui pendidikan 

harus dilakukan secara komprehensif-integral, tidak hanya melalui pendidikan 

formal, namun juga melalui pendidikan informal dan non formal. 

Dalam permasalahan tersebut diatas terkait dengan dampak pengguanaan 

internet, Peneliti mencoba untuk mengungkap fenomena penurunan karakter 

bangsa dikalangan peserta didik dengan menggunakan mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai alternatif dari pemecahan masalah 

tersebut 

Pada dasarnya karakter itu melekat dalam diri setiap individu, maka PPKn 

memiliki fungsi sebagai pembangun karakter individu tersebut. Dalam UU No. 20 

Tahun 2003 (Pasal 37) ayat 1 dinyatakan bahwa di dalam kurikulum sekolah, 

harus memuat mata pelajaran  yang wajib diajarkan di sekolah yang salah satunya 

adalah bidang studi PPKn. 

Dalam PPKn terdapat kekhasan yang dimiliki dalam hal upaya 

pembangunan karakter warganegara. Hal tersebut seperti yang terdapat dalam 
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Sapriya (2007 : 204) yang mengatakan ada enam kekhasan PPKn dibandingkan 

dengan studi lain yang sama-sama bertanggung jawab terhadap upaya 

pembangunan karakter warga negara yaitu : 

1. Perlu dipertahankan bahwa PPKn bukan bidang yang monodimensional 

tetapi PPKn merupakan bidang yang multidimensional. Dalam materi PPKn 

itu ada watak, ada misi pendidikan demokrasinya.  

2. PPKn merupakan pendidikan wahana pendidikan karakter bangsa. 

3. PPKn merupakan pendidikan nilai dan moral.  

4.  PPKn adalah pendidikan bela negara yang diwujudkan dalam kewiraan.  

5.  PPKn merupakan pendidikan politik karena PPKn adalah wahana untuk 

membangkitkan kesadaran berpolitik dari warga negara, berpolitik secara 

tegas.  

6.  PPKn dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran hukum, karena itu 

beberapa negara nama yang dimaksud bukan civic education tetapi law 

value education, bahkan ada street law education. 

Sejalan dengan pendapat diatas, Galston (1989), Cogan (1998) dan Will 

Kymlika (2001), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada dasarnya 

adalah pendidikan untuk membentuk seperangkat karakteristik sebagai warga 

negara yang sejalan dan demi pandangan hidup komunitas politik yang 

bersangkutan bukan sekedar mempelajari fakta-fakta tentang pranata dan prosedur 

kehidupan politik, tetapi juga mencakup pembelajaran serangkaian disposisi, 

kebajikan dan loyalitas. PPKn adalah pendidikan untuk mewarganegarakan orang-

orang di dalam suatu komunitas. Pedidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
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memfokuskan pada pembentukan karakter individu dalam hubungannya dengan 

partisipasinya dalam komunitas, seperti hormat, tanggung jawab, terbuka, 

perhatian, jujur, loyal, komit. Karakter demikian merupakan bagian dari karakter 

baik. 

Dalam lampiran Permendiknas No.22 tahun 2006 secara normatif 

dikemukakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara 

yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi 

warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan 

oleh pancasila dan UUD 1945. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan bidang 

kajian yang bersifat multifaket dengan konteks lintas bidang keilmuan. Menurut 

Winaputra (2008) sifat multidimensional inilah yang membuat bidang kajian 

PPKn dapat disikapi sebagai Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan politik, 

pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter kebangsaan, pendidikan 

kemasyrakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan 

demokrasi. Mengingat hal tersebut, maka PPKn perlu diajarkan dari tingkat 

pendidikan dasar sampai kepada pendidikan yang paling tinggi karena mengingat 

misi dan tujuan PPKn yaitu membentuk karakter warga negara yang baik. 

Karakter yang seharusnya dikembangkan oleh bangsa Indonesia hendaknya 

berupa konsep, nilai-nilai dan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi landasan dalam berbagai jenis aturan 
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ataupun di dalam program PPKn. Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa PPKn 

merupakan bagian penting dari pendidikan karakter. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk 

warga negara yang baik, warga negara yang kreatif, warga negara yang 

bertanggung jawab, warga negara yang cerdas, warga negara yang kritis, dan 

warga negara yang partisipatif. Warga negara yang bertanggung jawab (civics 

responsibilities) mengandung arti bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap 

Tuhannya, terhadap manusia lain, terhadap lingkungan alam, serta terhadap 

masyarakat dan bangsa serta negaranya. Warga negara yang cerdas (civics 

intellegence) dalam arti cerdas secara moral, secara spiritual, dan cerdas secara 

emosional. 

Budimansyah (2010:144-145) menegaskan bahwa salah satu peran PPKn 

adalah sebagai gerkan sosio-kultural yang berperan sebagai wahana aktualisasi 

dari warga Negara yang baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan 

hak, kewajiban, dan konteks sosial budayanya, melaui partisipasi aktif secara 

cerdas dan bertanggung jawab. 

Dari pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa PPKn merupakan mata 

pelajaran dasar dengan konteks lintas bidang keilmuan yang wajib dimuat dalam 

kurikulum disemua jenjang pendidikan dan dimaksudkan sebagai bentuk usaha 

untuk mewujudkan warga negara yang demokratis dan berpartisipasi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila 

dan UUD 1945. 
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Dari latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Pemanfaatan internet dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan untuk membangun karakter siswa” (studi pada siswa 

kelas VII di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang) 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana pemanfaatan internet pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan untuk  membangun karakter siswa di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang? 

1.2.2 Apakah dampak positif dan dampak negatif pemanfaatan internet  pada 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk  

membangun karakter Siswa di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang? 

1.2.3 Bagaimana bentuk-bentuk pemanfaatan internet pada mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk  membangun karakter 

siswa di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang? 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan  masalah yang diajukan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui pemanfaatan internet pada mata pelajaran Pendidikan  

Pancasila dan Kewarganegaraan untuk  membangun karakter siswa di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang? 
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1.3.2 Mendeskripsikan  dampak positif dan dampak negatif pemanfaatan internet 

pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk  

membangun karakter siswa di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang? 

1.3.3 Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemanfaatan internet  pada mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk  membangun karakter 

siswa di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang? 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian tentang pemanfaatan internet pada mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan untuk  membangun karakter siswa di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang ini diharapkan dapat memberi manfaat pada 

masyarakat.  Adapun secara khusus manfaat  penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut :  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Sebagai sumbangan teoritis pengembangan keilmuan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan yang peneliti tekuni 

1.4.1.2 Sebagai bahan yang dapat mengambarkan dan menjelaskan tentang 

membangun karakter siswa melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Untuk Peneliti  

Penelitian ini berguna sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya, dan lebih mengetahui pemanfaatan internet pada mata 
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pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk  

membangun karakter Siswa 

1.4.2.2 Untuk Siswa 

Diharapkan penelitian ini dapat membentuk nilai moral siswa SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang sehingga tidak menjadi masalah ataupun 

penyimpangan lagi, sehingga berakibat baik pada perkembangan nilai 

akademik dan nilai moral siswa 

1.3.2.3   Untuk Guru  

Mendapat masukan tentang upaya yang harus dilakukan pendidik, agar 

dalam pemanfaatan internet oleh siswa sesuai dengan manfaat yang 

berguna 

1.3.2.4 Untuk Sekolah 

Dapat melaksanakan segala kebijakan supaya lebih mengarah pada 

pembinaan sikap, dan perilaku (karakter) terutama dalam pemanfaatan 

internet pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Sehingga siswa dapat menjadi generasi muda yang 

nantinya dapat membawa perbaikan dan peradaban bangsa Indonesia. 

1.3.2.5 Untuk Jurusan PPKn UMM 

 Diharapkan penulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi jurusan Civic Hukum. Bahwa pentingnya pemanfaatan internet  

pada mata pelajaran PPkn dalam membangun karakter siswa, dan 

memdapat tambahan kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pengembangan skripsi tingkat lanjut. 
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1.3.2.6 Untuk Instansi yang Terkait 

Pemanfaatan internet pada mata pelajaran PPkn dalam membangun 

karakter diharapkan dapat diimplementasikan oleh pribadi/individu, 

lembaga swasta dan diwujudkan oleh institusi pendidikan sehingga cita-

cita menghadirikan sistem pendidikan nasional yang menghasilkan 

manusia cerdas (being smart) serta manusia baik (being good) dapat 

tercapai dengan baik. 

1.5 Batasan Masalah 

  Agar memperoleh kejelasan tentang arah dan tujuan dalam penelitian ini 

maka Batasan masalah pada penelitian ini ada pada lembaga terkait yaitu: Guru 

PPKn, Peserta didik, dan lembaga-lembaga lain yang terkait. 

1.6 Penegasan istilah 

1.5.1 Pemanfaatan 

Pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna dari 

pemanfaatan ialah proses, cara atau perbuatan memanfaatkan: pemanfaatan 

sumber alam untuk pembangunan 

1.6.1 Internet  

Menurut Oetomo (2002:3), internet atau international network adalah 

sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan-

jaringan kecil yang saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia. 

Interconnection Networking atau singkatannya lebih dikenal sebagai 

Internet diartikan oleh Randall dan Latulipe, sebagai suatu jaringan global 
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yang terdapat di dalam jaringan komputer (Tjiptono dalam Nafisah, 

2001:2) 

1.6.2 Pembelajaran  PPKn 

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta 

didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan 

(Briggs, 1992) sedangkan dalam Permendiknas no 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi, dinyatakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan siswa akan status, 

hak, dan kewajibannya dalam kehidupan. 

1.6.3  Karakter 

Menurut kamus bahasa Indonesia (2008) karakter merupakan sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang 

lain, sedangkan menurut Maxwell dalam (Koesman 2009) menegaskan 

karakter yang baik lebih dari sekedar perkataan, melainkan sebuah pilihan 

yang membawa kesuksesan 

1.6.4 Siswa 

Peserta didik (siswa) yaitu anak yang akan dididik  menjadi manusia yang 

memiliki kepribadian dan watak bangsa yang diharapkan, yaitu bangsa 

Indonesia yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia 

1.6.5 SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang 

SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang merupakan objek yang digunakan 

sebagai lokasi penelitian tentang pemanfaatan internet pada mata pelajaran 
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