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PENGELOLAAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER (TIK) 

DI SMK KARYA MEDIKA KETANGGUNGAN BREBES 
 

Oleh : Adi Faizun 

ABSTRACT 

Implementation of the research’s purpose are: (1) Teacher is activity in 
computer learning; (2) classroom management during the learning; (3) student’s 
response on the computer learning, and (4) supporting media of computer learning 
at SMK Karya Medika of Ketanggungan, Brebes. The research is performed in SMK 
Karya Medika of Ketanggungan, Brebes. The research is qualitative one with 
ethnographic design. Data is collected by using observation, interview, and 
documentation techniques. Data of the research is analyzed by used descriptive 
technique with stages as follow: (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) 
conclusion drawing. 

Results of the research are: (1) teacher activities in computer learning before 
learning implementation at classroom was started with planning activity. The better 
learning planning, the better and smoother activity of learning, then it was 
continued with process of learning activity consisting of initial activity, core activity, 
and closing activity. Furthermore, control during the learning is very important in 
attempts of maintaining controlled and conducive learning atmosphere. Evaluation 
of learning was conducted in order to know degree of  successful or not successful 
implementation of the computer learning that had been delivered to students; (2) 
Classroom management during the learning aims to maintain enjoyable learning 
condition for students; (3) Responses of students of SMK Karya Medika  of 
Ketanggungan indicated that most of them were interested with the computer 
learning; (4) Supporting media of the computer learning were computer and other 
instruments in attempts of creating attractive learning atmosphere and making 
easier for students in understanding delivered (taught) materials.  

Key words: Management, Learning and Information Technology and Computer.  

 

Pendahuluan 

Pengelolaan Pembelajaran merupakan komponen integral yang tidak dapat 

dipisahkan dari pendidikan secara keseluruhan. Pengelolaan pembelajaran 
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merupakan salah satu faktor dan indikator terpenting dalam melaksanakan proses 

pendidikan, khususnya dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam proses 

belajar mengajar, guru merupakan input yang pengaruhnya sangat besar pada 

proses belajar yang pada akhirnya dapat terlihat melalui hasil atau mutu (output) 

pembelajaran. Pada hakikatnya pembelajaran merupakan proses interaksi antar 

guru dengan siswa.  

Memasuki abad ke-21 sekarang ini, penggunaan Teknologi Komputer 

dalam kegiatan pembelajaaran sangat dirasakan oleh siswa. Oleh karena itu, TIK 

bagi guru adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan 

relevansi sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru dituntut untuk 

menciptakan pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dan sebanyak 

mungkin memanfaatkan momentum kemajuan teknologi khususnya dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (information 

and communication technology). Dalam konteks ini TIK dapat dimanfaatkan sebagai 

media pembelajaran, pengembangan profesional guru, dan pengembangan sistem 

pengelolaan belajar dan sumber belajar (Brojonegoro, 2006). Penyesuain keilmuan 

terhadap perkembangan bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) adalah 

tuntutan dan kebutuhan untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Oleh karena itu guru harus mampu mengintegarsikan Teknologi 

Informasi dan Komputer dalam kegiatan pembelajaran dan memiliki pengetahuan 

yang lebih dalam menerapkan pembelajaran teknologi komputer.  

Fokus penelitian ini pada pengelolaan pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komputer (TIK) yang ada di SMK Karya Medika Ketanggungan Brebes. Sub fokus 

dalam penelitian ini, mengenai (1) Aktivitas guru dalam pembelajaran komputer (2) 

Pengelolaan kelas selama pembelajaran (3) Respon siswa terhadap pelajaran 

komputer dan (4) Media pendukung dalam pembelajaran komputer di SMK Karya 

Medika Ketanggungan Brebes dan tujuan dalam penelitian ini adalah megetahui 
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aktifitas/kegiatan guru dalam pengelolaan pembelajaran, guru dalam mengelola 

siswa/kelas dan respon siswa terhadap pelajaran komputer serta bagaimana guru 

dalam memanfaatkan berbagai alat atau media pembelajaran sebagai pendukung 

dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) agar proses 

pembelajaran di kelas maupun di ruang lab komputer lebih aktif, kreatif dan inovatif. 

 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan obyektifitas 

alamiah, yaitu peneliti sebagai kunci dalam memaparkan dan pengambilan sumber 

data dalam penelitiannya, sehingga dalam menyajikan data-data dalam 

penulisannya tidak terdapat rekayasa. Bogdan dan Taylor (Moloeng, 2009: 4) 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan trianggulasi, 

maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, 

yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data lainnya (Sugiyono, 2008: 83).  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. 

Mulyana (dalam Harsono, 2001: 161) berpendapat bahwa etnografi berguna untuk 

meneliti perilaku manusia dalam lingkungan spesifik alamiah berdasarkan 

pengamatan yang terlibat (observatory participant) ini merupakan ciri utama 

etnografi. Ethnografi pada dasarnya adalah kegiatan penelitian untuk memahami 

bagaimana cara-cara orang dalam berinteraksi dan bekerjasama melalui fenomena 

yang teramati dalam kehidupan sehari-hari yaitu setiap kegiatan, tindakan, perilaku 

dan interaksi yang dilakukan antara guru dan siswa  dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Interaksi yang dimaksud adalah 
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seluruh kegiatan guru dan siswa baik sebelum memulai kegiatan pembelajaran 

maupun ketika terselesaikannya pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh guru dan 

siswa.  

SMK Karya Medika Ketanggungan Brebes merupakan lokasi yang dijadikan 

oleh peneliti sebagai tempat penelitian. Dalam pelaksanannya untuk mendapatkan 

beberapa data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode yang 

dianggap perlu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; 1) 

Observasi lokasi penelitian yaitu kegiatan pengamatan terhadap apa yang akan 

peneliti amati, catat dan segala aktifitas yang terjadi di tempat penelitian. Dengan 

melakukan kegiatan observasi terlebih dahulu, maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku 

yang nampak dalam observasinya. 2) Wawancara  yaitu percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara (interviewer) orang 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancar (interviewee) yang memberikan 

jawaban setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Wawancara yang 

peneliti gunakan adalah wawancara terbuka yaitu menggunakan beberapa 

pertanyaan (questions) dengan berbagai pertanyaan, kata-kata, dan dalam setiap 

penyajian pertanyaan pada setiap responden berbeda sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawab yang diwawancarai (responden). Dalam penelitian kualitatif 

sebaiknya digunakan wawancara terbuka dimana subyek yang dimaksud tahu bahwa 

mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan 

wawancara tersebut. (Moloeng, 2009: 189). 3) Dokumentasi yaitu catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, foto-foto, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, kriteria, biografi, peraturan, dan kebijakan. Berbagai 

informasi juga dapat kita peroleh melalui kegiatan dokumentasi misalnya dari surat-

surat resmi, catatan kegiatan rapat, berbagai jenis laporan, artikel, proposal, agenda 
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dan berbagai laporan kegiatan perkembangan sekolah yang dianggap memenuhi 

syarat oleh peneliti dalam kegiatan pendokumentasiannya.  

Agar memudahkan dalam kegiatan penelitiannya, maka penulis perlu 

menyajikan beberapa data untuk memudahkan kegiatan analisisnya. Dalam hal ini 

terdapat tiga komponen analisis data, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). 1) 

Reduksi data (data reduction) adalah proses pemusatan dan pemilihan data-data 

yang terjadi dilapangan yang masih baku yang diperoleh peneliti dalam setiap 

kejadian atau peristiwa ditempat kejadian. Kegiatan ini berlangsung selama peneliti 

masih memerlukan data dalam penelitiannya. 2) Penyajian data (data display) 

adalah kumpulan informasi yang sudah tersusun oleh penulis yang memberikan 

gambaran kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah 

ada dan ditindak lanjuti oleh penulis. 3) Penarikan kesimpulan (conclusion 

drawing/verification) adalah memverifikasi data-data yang ada pada setiap kegiatan 

yang terjadi selama penelitian yang kemudian diuji kebenaran dan kecocokannya 

sebagai bentuk dari validitas data-data tersebut. Kesimpulan yang peneliti lakukan 

dengan cara terbuka sehingga bila ada hal-hal yang belum jelas dalam penelitiannya 

akan terjadi perubahan data dan penjelasan yang lebih terinci dan bisa 

dipertanggungjawabkan.   

 

Hasil Penelitian  

1. Aktivitas Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran TIK 

a. Semakin guru intens dalam mempersiapkan perencanaan pembelajaran secara 

baik dan matang yang didukung dengan berbagai alat dan media pembelajaran 

yang sudah disiapkan, maka akan semakin baik dan maksimal hasil yang 

diperoleh bagi siswa dalam belajar dan prestasi siswa akan semakin 

meningkat.  
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b. Aktivitas guru TIK dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dilakukan 

dengan tiga tahapan yaitu; 1) adanya kegiatan awal, 2) adanya kegiatan inti, 

dan 3) kegiatan penutup. Semakin guru melaksanakan ketiga kegiatan tersebut 

dengan baik dan sesuai dengan program yang telah direncanakan, maka akan 

semakin baik dalam pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran dan siswa 

akan mampu menyerap dan menguasai setiap materi yang disampaikan.  

c. Semakin guru intens dalam pengawasan kegiatan siswa selama proses 

pembelajaran, maka siswa akan semakin terkontrol dalam kegiatan proses 

pembelajaran dan guru dapat mengetahui satu persatu mengenai kemampuan 

dan daya serap siswa selama belajar.  

d. Semakin guru intens dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran, 

maka guru akan mengetahui sejauh mana keberhasilannya dalam 

melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dan mengetahui sejauh mana 

kompetensi siswa dalam memahami dan menguasai materi pelajaran 

komputer yang sudah dipelajarinya.  

 

2. Pengelolaan kelas Dalam Pembelajaran TIK 

Semakin guru mampu mengelola kelas dan fasilitas sarana prasarana media 

pembelajaran sekolah yang ada dengan baik, maka aktifitas siswa dalam belajar 

akan terbantu dan kondisi kelas akan semakin baik dan kondusif serta 

mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan dalam pembelajaran. 

 

3. Respon Siswa terhadap pembelajaran TIK 

Semakin guru lebih kreatif dan inovatif serta terampil dalam mendesain dan 

merancang beragam pengelolaan kegiatan dan menyuguhkan tampilan 

pembelajaran yang lebih menarik dengan media pembelajaran untuk siswa 

selama pembelajaran, maka siswa akan lebih lebih antusias dalam mengikuti 
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materi pembelajaran serta siswa akan lebih aktif, kreatif dan interaktif baik 

dengan guru dan teman sejawat selama proses pembelajaran berlangsung.  

 

4. Pengelolaan media pembelajaran TIK 

a. Semakin banyak faktor-faktor yang mendukung dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran TIK, maka akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran, dan siswa akan sangat terbantu dengan adanya faktor pendukung 

dalam kegiatan belajarnya.  

b. Semakin banyak faktor-faktor yang menghambat dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, maka akan menghambat kinerja guru dalam 

mengoptimalkan setiap media pembelajaran dalam melaksanakan proses 

kegiatan belajar terlebih untuk siswa dalam menyerap dan memahami setiap 

materi yang disampaikan guru dalam pembelajaran.  

 

Pembahasan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh beberapa data 

baik melalui pengamatan, wawancara, dan beberapa dokumen selama penelitian. 

Peneliti juga menemukan beberapa kegiatan yang ada di SMK Karya Medika 

Ketanggungan Brebes selain kegiatan seperti adanya kegiatan pembangunan gedung 

dan penambahan pembangunan sarana prasaran sekolah, terlebih lagi mengenai 

pelaksanaan kegiatan penelitian yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru TIK/KKPI dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas maupun di ruang lab. 

komputer. Beberapa kegiatan yang dilakukan guru diantaranya;  

 

1. Aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran yang mencakup;  

a) Adanya perencanaan sebelum pelaksanaan pembelajaran.  

Adanya perencanaan pembelajaran yang matang oleh guru sebelum 

melaksanakan pembelajaran, maka secara tidak langsung telah memudahkan 
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bagi diri guru pribadi dalam mengajar dan penyampaian materi serta 

memudahkan siswa dalam memahami setiap materi pelajaran yang diajarkan 

guru dan dampaknya akan membawa sebuah proses pembelajaran yang baik 

dan terarah serta hasil pembelajaran yang efektif, menarik dan menghasilkan 

bagi siswa.  

Dengan adanya rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur oleh 

guru akan berdampak positif dalam melaksanakan pembelajaran seperti 

pembelajaran akan terarah, sesuai, dan akan mencapai hasil yang memuaskan 

sesuai dengan yang terdapat pada rencana pembelajaran. Dengan demikian 

semakin guru intens dalam mempersiapkan pembelajaran secara baik dan 

matang yang didukung dengan berbagai alat dan media pembelajaran yang 

telah dipersiapkan, maka akan semakin baik dan maksimal hasil yang diperoleh 

siswa dalam pembelajaran.  

 

b) Adannya proses pembelajaran.  

Proses pembelajaran ini meliputi adanya kegiatan awal, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup dalam pembelajaran. Kegiatan awal yang dimaksud 

yaitu guru secara langsung menyiapkan materi yang akan disampaikan, 

kemudian menyiapkan alat dan media  pembelajaran yang dibantu oleh siswa, 

selanjutnya guru mengadakan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian adanya kegiatan inti dimana 

guru lebih menekankan pada kegiatan praktek dan sedikit mengenai teori. 

Karena pada dasarnya materi pelajaran komputer adalah materi yang lebih 

banyak diprakteknya. Dengan adanya kegiatan praktek, maka siswa secara 

tidak langsung akan aktif dan interaktif dalam kegiatan pembelajaran yang 

kemiduan dilanjutkan dengan kegiatan penutup pembelajaran dimana setelah 

materi pembelajaran selesai disampaikan oleh guru biasanya guru melakukan 
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kegiatan seperti interaktif, tanya jawab, dan pemantapan materi untuk siswa 

dengan guru meminta siswa untuk mempelajari kembali ketika dirumah serta 

pemberian tugas rumah.  

Dalam kegiatan pembelajaran tugas utama seorang guru adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku 

yang baik dan positif bagi peserta didik, karena pembelajaran merupakan 

proses interaksi antara peserta didik dengan lingkunganyna sehingga terjadi 

perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Dalam proses kegiatan 

pembelajaran berlangsung di kelas, penting bagi guru untuk menjadikan  kelas 

lebih akif dan interaktif selama kegiatan pembelajaran di kelas.  

Pelajaran komputer adalah pelajaran yang lebih banyak digunakan 

dalam kegiatan praktek, sehingga dalam pelaksanaannya guru dituntut agar 

lebih memahami dan menguasai mengenai materi yang akan diaajarkan yang 

nantinya dipraktekan dan dilaksanakan oleh siswanya. Dengan demikian 

penguasaan, pengetahuan dan pemahaman guru mengenai materi pelajaran 

komputer sangat diutamakan. 

 

c) Adanya pengawasan dalam pembelajaran.  

Pengawasan pembelajaran yang dimaksud dalam pembelajaran ini 

bukan hanya mengawasi setiap gerak gerik siswa dalam kegiatan di kelas 

maupun di ruang lab. Komputer selama pembelajaran berlangsung, akan 

tetapi lebih mengenai hasil pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada setiap 

siswa. 

Adanya pengawasan secara langsung di  kelas selain akan tercipta 

suasana kelas yang baik dan kondusif bagi siswa selama pembelajaran, guru 

juga akan mengetahui sejauh mana siswa memahami materi dan keberhasilan 

guru dalam kegiatan pembelajaran selama berlangsung. Guru juga dapat 
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mengetahui mengenai kekurangan dalam pembelajaran baik dari segi siswa itu 

sendiri maupun sebagai guru sebagai penyampai materi.  

 

d) Adanya penilaian hasil pembelajaran.  

Kegiatan penilaian hasil pembelajaran merupakan tindakan yang harus 

dilakukan dan dilaksanakan oleh guru dalam setiap mata pelajaran apapun. 

Berhasil atau tidaknya sebuah materi pembelajaran dapat terlihat setelah guru 

mengadakan kegiatan penilaian pembelajaran. Kegiatan penilaian yang 

dilakukan guru TIK/KKPI dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu penilaian hasil 

tes tertulis, kemudian penilaian unjuk kerja siswa (praktek), dan penilaian 

observasi terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

Kegiatan penilaian hasil pembelajaran guru laksanakan bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam mengikuti materi pelajaran 

TIK/KKPI selama ini dan sebagai tolak ukur guru dalam mengajar. Semakin guru 

banyak melakukan kegiatan penilaian hasil pembelajaran secara intens, maka 

akan semakin terkontrol mengenai program pembelajaran, baik untuk siswa 

maupun untuk dirinya sendiri mengenai berhasil tidaknya pembelajaran yang 

telah berlangsung selama ini.  

 

2. Pengelolaan kelas selama kegiatan pembelajaran.  

Sebelum guru melaksanakan kegiatan pembelajaran ada baiknya kegiatan 

yang perlu dilakukan adalah penataan dan pengaturan alat maupun media di 

ruang kelas. Peran guru dalam menciptakan lingkungan fisik seperti fasilitas 

sarana prasarana yang mencukupi sebagai tempat belajar mempunyai pengaruh 

penting terhadap keberhasilan dalam pembelajaran siswa dan akan 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan lainnya dalam pelaksanaan pendidikan di 

sekolah khususnya.  
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Dalam pengelolaan kelas selama kegiatan pembelajaran sebaiknya guru 

memperhatikan beberapa aspek seperti; Aksebilitas, Mobilitas, Interaksi, dan 

Variasi kerja siswa. Aspek-aspek seperti yang disebutkan penting bagi guru 

TIK/KKPI SMK Karya Medika Ketanggungan untuk diperhatikan karena akan 

sangat membantu bagi siswa maupun guru sendiri sebagai tenaga pangajar 

selama melaksanakan kegiatan pengajaran di kelas. 

 

3. Respon siswa terhadap pelajaran komputer.  

Siswa dalam suatu kelas biasanya memiliki kemampuan yang beragam, 

terutama dalam menerima sejumlah pengalaman belajar termasuk di dalamnya 

materi yang harus dikuasainya. Agar siswa lebih akktif dalam belajar maka 

seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang beragam 

kegiatan pembelajaran, sehingga dalam pelaksanaan pembelajarannya dapat 

terlihat siswa yang aktif dan siswa yang pasif ketika pembelajaran berlangsung.  

Respon siswa terhadap mata pelajaran yang terkait merupakan salah satu 

bentuk keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Adanya respon 

siswa yang baik, merasa membutuhkan dengan materi yang sedang diajarkan dan 

respect yang baik dari siswa terhadap materi dan teori adalah jalan dimana guru 

akan mudah untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya. 

Pembelajaran komputer adalah kegiatan pembelajaran yang lebih 

mengutamakan kegiatan praktek sehingga dibutuhkan iklim dan suasana yang 

kondusif serta sarana prasarana yang baik dan mencukupi.   

 

4. Media pendukung dalam pembelajaran komputer.  

Pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran TIK/KKPI yang disampaikan 

guru TIK/KKPI di SMK Karya Medika Ketanggungan yaitu dengan menggunakan 

media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksudkan adalah media 
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komputer. Alat dan media sebagai pendukung dalam proses pembelajaran 

merupakan faktor penting untuk mendukung dan mewujudkan pembelajaran 

yang baik dan menghasilkan. selain media komputer sebagai alat yang penting 

untuk mempraktekan dari teori-teori yang telah disampaikan.  

Weibe dan Anneta (2008) menuturkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan multimedia mempunyai efek positif terhadap siswa dalam 

menyimak dan memahami materi pelajaran yang disampaikan. Dengan adanya 

bantuan dari media komputer sebagai alat pembelajaran bagi siswa maka guru 

telah memudahkan siswa untuk menyerap materi pelajaran yang telah 

disampaikan dan akan memudahkan siswa dalam melakukan kegiatan praktek.  

Sarana prasarana merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam 

proses kegiatan pembelajaran, akan tetapi juga merupakan faktor penunjang 

kesuksesan siswa dalam menyerap dan memahami mengenai materi dan akan  

lebih mempermudah siswa dalam menyikapi dan merespon setiap mata peajaran 

yang guru sampaikan, tentunya dengan adanya faktor pendukung dan fasilitas 

sarana prasarana yang tercukupi. Oleh karena itu dukungan sarana prasarana 

perlu diperhatikan oleh pihak sekolah, karena bukan hal yang tidak mungkin 

sarana prasarana merupakan faktor yang mendukung dan menghambat dalam 

pelaksanaan kegiatan di sekolah.   

 

Simpulan  

Aktivitas guru komputer di SMK Karya Medika Ketanggungan ditandai 

dengan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah 

pembelajaran. Kegiatan yang dimaksud diantaranya; 1) Perencanaan sebelum guru 
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melaksanakan pembelajaran, 2) Adanya proses pembelajaran yang dilaksanakan 

dalam tiga (3) tahapan, yaitu: a) adanya kegiatan awal dalam pembelajaran, b) 

adanya kegiatan inti dalam pembelajaran, dan c) adanya kegiatan penutup dalam 

pembelajaran baik di kelas maupun diruang lab.komputer. 3) Pengawasan guru 

selama kegiatan pembelajaran, dan diakhiri dengan 4) Adanya kegiatan penilaian 

hasil pembelajaran siswa oleh guru komputer.  

Kemudian dalam kegiatan pengelolaan kelas pada saat pelajaran 

berlangsung yang perlu dilakukan guru diantaranya mengenai; 1) Aksebilitas, yakni 

siswa maupun guru mudah menjangkau alat dan sumber belajar, 2) Mobilitas, siswa 

dan guru mudah bergerak dari berbagai sisi selama di kelas, 3) Interaksi, yakni 

memudahkan terjadinya interaksi antar guru dan siswa maupun antar sesama siswa, 

4) variasi kerja siswa, yakni memungkinkan siswa bekerja secara perseorangan, 

berpasangan, atau kelompok.  

Pembelajaran komputer adalah kegiatan pembelajaran yang lebih 

mengutamakan kegiatan praktek, oleh karena itu guru dituntut untuk lebih kreatif 

dan inovatif dalam mendesain beragam kegiatan pembelajaran sehingga minat dan 

respon siswa terhadap pelajaran komputer semakin tinggi dan diminati bahkan 80% 

siswa-siswi SMK Karya Medika Ketanggungan meminati mapel komputer bahkan 

menganggap pelajaran komputer merupakan pelajaran pokok bagi mereka 

meskipun harus menunggu giliran pada saat praktek.  

Kemudian adanya media pendukung dalam pembelajaran yang tidak kalah 

penting dalam kegiatan pembelajaran. Adanya sarana prasarana yang tercukupi 

akan membantu guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Media 

pembelajaran yang dimaksud adalah komputer. Media komputer dalam pelaksanaan 

materi pembelajaran merupakan salah satu faktor yang penting untuk membantu 

terciptanya sebuah pembelajaran yang menarik dan memudahkan siswa dalam 

menyerap dan memahami setiap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 



16 
 

 
 

Saran  

1. Pihak sekolah agar lebih melengkapi alat dan media pembelajaran komputer. 

2. Guru TIK harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain kegiatan pembelajaran 

3. Guru dan siswa Memberikan saran-saran yang memajukan bagi sekolah.   
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