
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Teknologi Informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk 

mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Teknologi ini 

menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk 

menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan 

kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan 

diakses secara global.  

 Teknologi informasi ditandai dengan lahirnya komputer dan 

perkembangannya yang sangat cepat. Andrew R Molnar (1997:63) menyebutkan 

Sejarah usia komputer modern adalah sangat singkat. Dimulai dengan diciptakanya 

komputer generasi pertama sampai dengan komputer generasi kelima sekarang ini. 

Perkembangan kinerja komputer diukur dengan Kecepatan kerjanya. Walau 

demikian, ternyata kinerja komputer berbanding terbalik dengan ukurannya. 

Awalnya satu unit komputer harus berukuran satu rumah, sekarang menjadi 

semakin kecil. Perkembangan itu juga diiringi dengan perkembangan internet atau 

Interconected Networks sebagai media penyampai informasi yang sangat efektif.  



2 
 

TIK telah menjadi simbol gelombang perubahan. Bagaimana kita 

menghadapi perubahan ini? Kalau diibaratkan TIK itu adalah arus badai, maka 

sekurang-kurangnya ada tiga sikap dalam menghadapi perubahan teknologi 

informasi. Pilihan pertama membangun dinding yang kokoh agar tidak terkena 

badai tersebut, pilihan kedua berdiam diri dan membiarkan diri kita terbawa arus, 

pilihan ketiga memanfaatkan arus tersebut sebagai sumber energi.(Naisbitt dalam 

Koesnandar, 2003:3) Dari ketiga pilihan tersebut, tentu semuanya sepakat untuk 

mengambil pilihan ketiga. 

Perkembangan Teknologi Informasi memacu untuk memasuki era baru 

dalam kehidupan, kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life (electronic life), 

artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. 

Dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan 

awalan e, seperti e-commerce, e-government, e-library, e-journal, e-medicine, e-

laboratory, e-biodiversitiy, serta yang lainnya lagi yang berbasis elektronika. 

Perubahan ini melanda semua bagian kehidupan, termasuk di dalam pendidikan. 

Sebut saja misalnya ruang belajar, yang biasa kita sebut ruang kelas. Pada  masa 

kini, pengertian kelas telah jauh berubah dengan pengertian masa lalu. Dahulu 

mungkin yang disebut ruang belajar adalah ruang berbentuk kotak berisi sejumlah 

meja kursi murid, meja kursi guru, dan sebuah papan tulis di dinding. Tapi sekarang 

yang disebut ruang belajar tidak lagi dibatasi dengan empat dinding dan satu orang 

guru. Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Media belajar bukan lagi 

sekedar papan tulis dan boardmarker. Buku tidak hanya kumpulan kertas yang 

tercetak. Sehingga muncullah istilah e-education atau e-learning. Dalam 
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pendidikan, semua hal yang yang dilakukan secara manual segera beralih 

menggunakan komputer.  

SMP Negeri 1 Arjosari sebagaimana sekolah-sekolah lain, mulai 

menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan 

pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sekolah ini berusaha memenuhi 

kebutuhan teknologi dengan menyiapkan sebuah Lab Komputer bagi siswa, 

komputer untuk staf tata usaha serta urusan kurikulum. Lebih jauh, membangun 

jaringan komputer dalam bentuk Local Area Network yang terkoneksi secara 

nirkabel. Jaringan ini telah melayani seluruh warga sekolah khususnya siswa dalam 

penyediaan sumber dan media belajar serta informasi sekolah.  

Untuk mengikuti perkembangan dunia, Kurikulum 2013 telah mulai 

dilaksanakan walau masih bertahap. Belum semua sekolah menyelenggarakan 

kurikulum baru ini dikarenakan adanya kekurangsiapan implementtasi kurikulum 

ini di lapangan. Ada beberapa hal baru dalam kurikulum ini, yang paling mencolok 

adalah dihilangkannya TIK dari muatan kurikulum. TIK merupakan sarana 

pembelajaran, dipergunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain. 

Dengan kata lain, kurikulum 2013 menuntut semua orang yang berhubungan 

dengan pendidikan harus ‘akrab’ dengan TIK, termasuk guru dan siswa. TIK harus 

mampu menjadikan alat komunikasi guru dan siswa dalam pembelajaran sehingga 

tercapai tujuan pendidikan. 

Harus disadari bahwa implementasi Kurikulum 2013 tidak bisa serentak 

karena banyak kendala. Sehingga dipilihlah beberapa sekolah di tiap kabupaten 
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sebagai pilot project. Begitu pula di Pacitan, dipilihlah 6 SMP dan salah satunya 

SMPN 1 Arjosari sebagai sekolah awal pemakai Kurikulum baru ini. Berdasarkan 

uraian di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui penerapan TIK sebagai media interaksi guru-siswa di SMPN 1 Arjosari 

dalam rangka memenuhi tuntutan Kurikulum 2013 dengan judul “Penerapan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai media interaksi guru-siswa di 

SMPN 1 Arjosari Pacitan” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai media 

pembelajaran di SMPN 1 Arjosari Pacitan? 

2. Bagaimana penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai media 

penilaian di SMPN 1 Arjosari Pacitan? 

3. Apakah saja faktor pendukung dan kendala  dalam menerapkan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi sebagai media pembelajaran dan penilaian di 

SMPN 1 Arjosari Pacitan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan  penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai 

media pembelajaran di SMPN 1 Arjosari Pacitan. 



5 
 

2. Mendeskripsikan  penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai 

media pembelajaran di SMPN 1 Arjosari Pacitan. 

3. Merumuskan faktor pendukung dan kendala dalam menerapkan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi sebagai media pembelajaran dan penilaian di 

SMPN 1 Arjosari Pacitan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Memberikan masukan terhadap pemanfaatan TIK secara optimal mengingat  

sudah adanya teknologi tersebut di sekolah  walau belum  diterapkan secara 

menyeluruh. 

2. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

secara optimal, efektif dan efisien. 

3. Bagi Pembaca/Peneliti Lain 

Membuka peluang kepada pembaca atau peneliti lain untuk 

mengembangkan penerapan TIK dalam pembelajaran. 

 


