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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian   

Salah satu perubahan besar yang terjadi di dunia dalam beberapa 

dekade terakhir ini adalah berkembangnya teknologi informasi dan 

komunikasi yang kian pesat. Dengan berkembangnya teknologi yang 

demikian pesat terjadilah era globalisasi yang merambah ke seluruh aspek 

kehidupan baik itu aspek sosial budaya, politik, ekonomi, maupun aspek 

pendidikan. 

Dampak masuknya teknologi informasi dan komunikasi ke semua 

aspek kehidupan akan merubah pola-pola komunikasi dan bentuk 

penyebaran informasi nyaris tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk   

mengolah data. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu 

informasi untuk bahan pengambilan keputusan. Teknologi informasi 

dan komunikasi  adalah segala aspek yang terkait dengan 

pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan 

informasi antar media menggunakan teknologi tertentu (Anonim, 

2003: 7). 

 

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan suatu sistem yang 

digunakan untuk mengolah data dan sistem jaringan agar data dapat diakses 

secara global. Sehingga memunculkan cara baru dalam kehidupan sekarang 

dan mengubah pola kehidupan secara umum seperti sekarang ini. Model 

penggunaan teknologi komunikasi itu dikenal dengan e-life.  
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Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam 

kehidupan seperti sekarang ini yang dikenal dengan e-life. Artinya 

kehidupan ini sudah dipengaruhi berbagai kebutuhan secara 

elektronik (Uno, 2010: 58). 

 

Menurut Prawira Dilaga, teknologi komunikasi dan informasi yang 

terencana, serta terlaksana dengan baik akan membantu menghasilkan 

manusia-manusia Indonesia tangguh seperti yang kita harapkan (Uno, 2010). 

Karena dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan 

ada dorongan untuk mengadopsi atau mentransfer ide-ide yang berasal dari 

negara-negara yang sudah maju. Dengan kata lain teknologi informasi dapat 

membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang selama ini 

masih tertinggal dari negara-negara lain.   

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang merambah 

juga ke dunia pendidikan seperti tersebut di atas, terjadi pula perubahan pola  

pembelajaran dari tradisional menuju pembelajaran modern.  Sehingga 

menuntut pengembangan warga institusi pendidikan menjadi masyarakat 

berbasis teknologi informasi melalui penguasaan alat-alat teknologi informasi 

serta menggunakannya dalam pembelajaran. 

Kurikulum yang berlaku di setiap satuan pendidikan sekarang ini yaitu 

KTSP memberikan keleluasaaan sekolah untuk mengembangkan kebijakan 

program pendidikan dan pembelajaran berdasarkan analisis kekuatan dan 

kelemahan yang dihadapi sekolah serta mempertimbangkan kondisi daerah 

setempat, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam 
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pengembangan kurikulum mengacu pula pada  kebijakan pemerintah tentang 

pendidikan berbasis masyarakat. 

Pendididikan Berbasis Masyarakat merupakan upaya untuk 

mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang bidang pendidikan 

yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat 

(Chan, 2005: 131). 

  

Berhubungan dengan pengembangan kurikulum di atas sekolah 

diberi kewenangan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan 

kemampuan. Tentu saja berlaku pula untuk mengembangkan pembelajaran  

sekolah dasar dengan menambah satu bentuk pembelajaran yaitu 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Dengan memasukkan Teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam 

kurikulum sekolah, akan membantu siswa untuk belajar teknologi 

komunikasi dan menggunakan segala potensi yang ada untuk 

pengembangan kemampuan diri (Anonim, 2003: 7). 

 

Sesuai dengan standar isi untuk setiap jenjang pendidikan, 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi sekarang ini baru 

dikembangkan di jenjang satuan pendidikan menengah ke atas. Meskipun di 

satuan pendidikan sekolah dasar belum diterapkan kurikulum tentang mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi namun sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan, sekolah dapat mengembangkan pembelajaran 

tersebut melalui muatan lokal atau pengembangan diri. 

Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar 

perlu dikenalkan kepada siswa agar dapat dan terbiasa menggunakan 

perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara tepat dan optimal 
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untuk mendapatkan dan memproses informasi dalam kegiatan belajar, 

bekerja, dan aktifitas lainnya sehingga peserta didik mampu berkreasi, 

mengembangkan sikap imajinatif, mengembangkan kemampuan eksplorasi 

mandiri, dan mudah beradaptasi dengan perkembangan baru di 

lingkungannya.  

 Di dalam standar kompetensi mata pelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Sekolah Dasar disebutkan bahwa tujuan pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi secara umum adalah agar siswa 

memahami alat teknologi informasi, siswa menyadari keunggulan dan 

keterbatasan komputer serta dapat menggunakan komputer secara optimal. 

Selain itu siswa juga dapat memahami cara mengolah informasi dan 

mengkomunikasikannya (Anonim: 2003) 

Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan 

sarana dan prasarana yang cukup besar. Pengadaan sarana teknologi 

informasi dan komunikasi utamanya adalah perangkat komputer 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga membutuhkan kemampuan 

pengelolaan anggaran yang memadai. Sekolah perlu mengadakan upaya 

kerjasama yang sinergis dengan warga sekolah, masyarakat maupun dinas 

terkait untuk memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi. 
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Pemberdayaan masyarakat maupun komite sekolah sesuai dengan 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 56 

ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: 

Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, 

serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 

  

Pengembangan kompetensi guru merupakan faktor yang tidak boleh 

diabaikan agar pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat 

berjalan dengan baik. Pelatihan yang berkelanjutan tentang teknologi 

informasi dan komunikasi kepada guru- guru merupakan hal yang harus 

dilakukan oleh setiap sekolah agar guru dapat berkembang kompetensinya 

sehingga tidak mengalami gagap teknologi karena guru kelas sebagai pihak 

yang bersentuhan langsung dengan siswa mempunyai peran penting dalam 

pengintegrasian pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi.  

Kenyataan yang terjadi selama ini sebagian besar sekolah dasar 

belum mengimplementasikan pembelajaran teknologi informasi dan 

komunikasi. Baru sebagian kecil sekolah dasar yang telah menyelenggarakan 

pembelajaran teknologi Informasi dan komunikasi. 

Faktor penyebab yang menjadi hambatan untuk menyelenggarakan 

pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar di 

antaranya adalah sulitnya pengadaan  sarana dan prasarana yang diperlukan 

yaitu komputer. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya anggaran yang 
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dimiliki sekolah. Sumber utama dana yang dimiliki sekolah adalah dari 

Bantuan Operasional Sekolah, sehingga untuk mengadakan sarana dan 

prasarana komputer kurang memadai. Sementara itu untuk mendapatkan 

dana dari sumber lainpun masih terasa berat dan cukup sulit. Sehingga pada 

umumnya sekolah dasar di lingkungan penulis baru memiliki satu perangkat 

komputer yang digunakan untuk sarana penunjang kelancaran administrasi di 

sekolah. 

 Faktor lain yang menjadi masalah dalam pengimplementasian 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di sekolah dasar adalah    

minimnya kompetensi guru tentang teknologi informasi dan komunikasi. Dari 

hasil supervisi dan pengamatan di wilayah kerja penulis guru-guru di sekolah 

dasar belum memiliki kompetensi yang memadai tentang teknologi informasi 

dan komunikasi. Pengetahuan mereka tentang komputer masih sangat 

sedikit. Hal tersebut disebabkan karena guru pada umumnya kurang 

termotivasi untuk belajar teknologi informasi. Guru enggan untuk mencoba 

mempelajari teknologi informasi dan komunikasi karena merasa sangat sulit 

dipelajari dan membutuhkan waktu yang panjang, sementara waktu mereka 

terbatas. Selain itu sebagian besar guru tidak memiliki sarana yang 

diperlukan yaitu komputer dan perangkat yang lain. 

Berangkat dari fakta di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang pengelolaan pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi di SD Negeri 1 Penawangan karena sekolah tersebut merupakan 
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salah satu sekolah dasar yang sudah mengimplementasikan pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menurut informasi dan pengamatan 

penulis SD Negeri 1 Penawangan telah melaksanakan pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi terbukti dengan telah digunakannya 

komputer untuk sarana pembelajaran di kelas baik oleh guru maupun siswa. 

Di dalam pembelajaran tersebut siswa sudah mampu mengakses informasi 

materi pembelajaran dari internet, karena SD tersebut sudah memiliki 

hotspot untuk internet.  

Penelitian tentang pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

ini bertujuan  untuk mengetahui  karakteristik pengelolaan pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilaksanakan di SD Negeri 1 

Penawangan, yaitu tentang kegiatan sekolah dalam mengimplementasikan 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, aktivitas guru dalam 

proses pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi serta  kegiatan 

sekolah dalam evaluasi pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi.  

Hasil penelitian tentang  pengelolaan  pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi di SD Negeri 1 Penawangan diharapkan dapat 

menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk mengembangkan pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi agar peserta didik lebih berpengalaman 

serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi dan menghindarkan peserta didik dari gagap 

teknologi. 
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B. Fokus Penelitian  

 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka disusun 

fokus penelitian sebagai berikut: “Bagaimanakah karakteristik pengelolaan 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di SD Negeri 1 

Penawangan?” 

 Fokus Penelitian tersebut dijabarkan menjadi tiga sub fokus sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah karakteristik kegiatan sekolah dalam 

mengimplementasikan pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi di SD Negeri 1 Penawangan? 

2. Bagaimanakah karakteristik aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran Teknologi    Informasi dan Komunikasi di SD Negeri 1 

Penawangan? 

3. Bagaimanakah karakteristik kegiatan sekolah dalam evaluasi   

Pembelajaran Teknologi Informasi  dan Komunikasi di SD Negeri 1 

Penawangan? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan memahami dan memaknai hal- hal yang paling mendasar 

dalam pengelolaan pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di SD 

Negeri 1 Penawangan. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan: 
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1. Mendeskripsikan     karakteristik     kegiatan      sekolah      dalam   

mengimplementasikan  pembelajaran  Teknologi Infornasi dan 

Komunikasi di SD Negeri 1 Penawangan. 

2. Mendeskripsikan    karakteristik    aktivitas    guru     dalam        proses  

      pembelajaran  Teknologi        Informasi dan Komunikasi di SD Negeri 1       

Penawangan. 

3. Mendeskripsikan  karakteristik  kegiatan   sekolah   dalam   evaluasi    

pembelajaran   Teknologi Informasi dan Komunikasi di SD Negeri 1 

Penawangan. 

  

D. Manfaat Penelitian 

1.    Manfaat Teoritis 

 Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan 

ilmu pendidikan terutama di bidang pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. 

2.   Manfaat Praktis 

a.  Bagi sekolah  

     Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam 

rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi  

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komuniksasi. 

b.  Bagi Dinas Pendidikan 
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     Dapat dijadikan sebagai acuan maupun bahan pertimbangan 

dalam mengimplementasikan  pembelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi di Sekolah Dasar pada masa-masa yang akan 

datang. 

E. Daftar Istilah 

1. Pembelajaran 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, istilah 

pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Yang 

dimaksud lingkungan belajar dalam penelitian ini difokuskan pada 

kegiatan belajar di satuan pendidikan sekolah dasar. Pembelajaran 

juga diartikan sebagai upaya membelajarkan siswa. 

2. Pengelolaaan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran merupakan semua kegiatan yang 

secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Teknologi  

Teknologi sebagai upaya yang lebih terpusat pada 

peningkatan ketrampilan dan organisasi kerja dibandingkan dengan 

mesin dan peralatan. Teknologi merupakan aplikasi ilmu 

pengetahuan, perbaikan proses serta sarana yang memungkinkan 

generasi menggunakan pengetahuan generasi sebelumnya sebagai 

dasar untuk bertindak. Jadi pengertian teknologi melibatkan proses 
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dan produk yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelaksanaan 

kegiatan. 

4. Teknologi Informasi 

Teknologi Informasi adalah teknologi yang digunakan untuk 

mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, 

menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara 

untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang 

akurat, relevan dan tepat waktu. 

5. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala aspek yang terkait   

dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau 

pemindahan informasi antar media menggunakan teknologi tertentu. 


