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IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

TEMATIK KELAS VA DI SDIT MUHAMMADIYAH AL-KAUTSAR   

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

Abstrak. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 1) implementasi teknologi 

informasi dalam pembelajaran tematik kelas VA di SDIT Muhammadiyah,               

2) Mendeskripsikan manfaat dan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam 

pembelajaran tematik di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar, 3) Mendeskripsikan 

kendala dan solusi pembelajaran tematik kelas VA di SDIT Muhammadiyah Al-

Kautsar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian 

deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi 

data, peyajian data, dan kesimpulan. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber 

dan teknik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa teknologi 

informasi yang terdapat di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar meliputi 

komputer/laptop, LCD, LED TV, pengeras suara, dan internet. Manfaat teknologi 

dalam pembelajaran tematik yaitu : membuka wawasan lebih luas, memudahkan 

guru menyampaikan materi, meningkatkan daya serap siswa. Apabila teknologi 

informasi dapat dioptimalkan dalam pembelajaran tematik dengan baik maka 

pembelajaran lebih variatif. 

Kata kunci : implementasi, teknologi informasi, pembelajaran tematik. 

Abstract 

 This study aims To describe : the implementation of information technology 

in class VA thematic learningin SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar, 2) Describe the 

benefits and objective of using information technology in thematic learning, 3) 

Describe contraints and class VA thematic learning solutions in SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar. This research uses qualitative approach with 

descriptive analysis research design. Data collection techniques used are 

observation, interview, and documentation. The Data has been obtained in its 

validity test using source triangulation and engineering triangulation. Data analysis 

through four stage is data collection, data reduction, data presentation, and 

conclusions. Based on the research results can be concluded that the information 

technology contained in SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar include computer/laptop, 

LCD, LED TV, loudspeaker, and internet. The benefits of technology in thematic 

learning are : open wider insight, facilitate the teacher deliver the material, improve 

the students’ absorption. If the information technology can be optimized in thematic 

learning well then the learning is more varied. 

Keyword : implementation, information technology, thematic learning. 
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1. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi secara lebih mudah dipahami secara umum sebagai 

pengolahan informasi yang berbasis pada teknologi komputer yang saat ini 

teknologinya terus berkembangan sehubungan perkembangan teknologi lain 

yang dapat dikoneksikan dengan komputer itu sendiri. Menurut Thabaratas 

dalam Prasojo (2011:4) Teknologi informasi adalah suatu bidang ilmu yang 

perkembangannya semakin pesat dari tahun ke tahun. Teknologi dapat 

mencakup tidak terbatas untuk komputer, LED TV, LCD, alat presentasi 

audio/visual, internet, dll. Kemampuan yang harus di tingkatkan dalam bidang 

teknologi, peralatan yang mudah, lebih kuat serta mudah dibawa dan disertai 

perkembangan informasi yang semakin cepat, disertai perkembangan aplikasi 

komputer, ketiga hal ini menyebabkan perkembangan informasi semakin cepat. 

Menurut Majid (2014:84) Pembelajaran tematik pada dasarnya dikembangkan 

untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa sendiri aktif yang 

dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Dengan adanya berbagai 

sarana yang ada di sekolahan yang memungkinkan bagi siswa, baik secara 

individu maupun kelompok yang dapat menggali kemampuannya dengan 

bantuan teknologi pada zaman ini. 

Secara umum pembelajaran tematik merupakan suatu strategi 

pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan 

pengalaman yang bermakna kepada siswa. Menurut Kadir (2014:1) 

pembelajaran tematik adalah program pembelajaran yang berangkat dari satu 

tema/topik tertentu dan kemudian dielaborasikan dari berbagai aspek atau 

ditinjau dari berbagai perspektif mata pelajaran yang biasa diajarkan di sekolah. 

Pembelajaran tematik berbasis teknologi merupakan suatu inovasi baru dalam 

menyajikan beberapa mata pelajaran menjadi tema dalam menggunakan 

komputer sebagai alat mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan sudut pandang 

keberadan teknologi berperan penting dalam menunjang keberhasilan 

pembelajaran, hal ini menjadi anggapan bahwa teknologi informasi menjadi 

pengaruh utama dalam mengoptimalkan pembelajaran. Kecenderungan 



3 
 

pergeseran dalam bidang pendidikan salah satunya dalam kegiatan pembelajaran 

di kelas, pada pelaksanaan pembelajaran sekarang sekolah sudah memanfaatkan 

teknologi sebagai sarana dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Utami 

(2016:362) manfaat pembelajaran tematik adalah membuat suasana kelas yang 

nyaman dan menyenangkan menggunkan kelompok kerja, kolaborasi, kelompok 

belajar dan strategi pemecahan konflik yang mendorong peserta didik untuk 

memecahkan masalah. Pembelajaran dengan memanfaatkan sarana teknologi 

informasi melalui LED TV merupakan salah satu alternatif yang tepat dalam 

memberikan inovasi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Hampir setiap 

pelaksanaan pembelajaran selalu menggunakan LED TV dengan dihubungkan 

pada akses internet sehingga ketika guru menjelaskan materi yang ada pada buku 

panduan tematik disertakan contoh lainnya yang bersumber dari internet. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian 

deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 

yang berlokasi di Jl. Cendana II Rt 03 Rw 03 Gumpang Kartasura. Sumber data 

yang digunakan dalam memperoleh data yaitu melalui kepala sekolah, guru 

kelas V, dan siswa. Narasumber dalam penelitian ini adalah bapak Heru 

Nugroho, bapak Suryanto, ibu Amrina Rosyada, ibu Inti Rofiah, Naila, Fandhi, 

Nash’a, dan Affarel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Instrumen dalam penelitian 

ini berupa pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan uji keabsahan 

data dengan triangulasi sumber dan teknik. Menurut Sugiyono (2007:83) 

Triangulasi diartikan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang terdapat di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi membahas tentang 
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implementasi teknologi informasi dalam pembelajaran tematik, manfaat dan 

tujuan penggunaan teknologi informasi, serta kendala dan solusi dalam 

penggunaan teknologi informasi. Menurut ITAA dalam Sutarman (2009:13) 

teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, pengembangan, 

implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, 

khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. 

3.1 Implementasi Teknologi informasi dalam pembelajaran tematik kelas 

VA di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar  

Perencanaan Sebelum menggunakan teknologi dalam pembelajaran 

mempersiapkan RPP, di dalam RPP ada namanya penunjang salah satu 

penunjang yaitu media, media berbentuk power point, bisa menggunakan 

gambar atau bisa langsung live streaming atau dalam situs Kemendiknas juga 

langsung terintegrasi. Kemudian sebelum pelaksanaan harus memberitahukan 

terlebih dahulu kepada siswa dengan menggunakan pendekatan scintifice. 

Merencanakan dari awal persiapan akan menggunakan apa aplikasi apa 

misalnya searching menggunakan mozila, google, google maps maka harus 

dipersiapkan lebih awal, kemudian mempersiapkan adanya listrik karena 

listrik menjadi faktor pendukung yang penting dalam penggunaan teknologi 

informasi. Materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran tematik 

menggunkan teknologi informasi yaitu pada kelas V Tema 7 Subtema 1 

Kerajaan islam di indonesia pembelajaran 1.  

Pelaksanaan teknologi informasi dalam pembelajaran secara umum 

dapat berjalan dengan baik karena di dukung berbagai elemen yang ada di 

SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar baik dari guru serta melalui pelatihan atau 

workshop kaitanya dengan teknologi informasi yaitu ketika hari sabtu di 

minggu terakhir setiap bulan. Kemudian adanya FGD (Forum Grup 

Discussion) untuk meningkatkan pembelajaran di kelas V. Misalkan minggu 

ini akan membahas apa disitu nanti saling diskusi dari beberapa guru dibagi 

tugas mulai untuk pembuatan soal, persiapan materi, dan evaluasi. Guru harus 

saling kerjasama karena di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar tidak ada kantor 

adanya ruang transit yang dapat dimanfaatkan untuk berkumpul saling diskusi 
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mengenai perkembangan anak, kegiatan pembelajaran serta mengamati 

kegiatan-kegiatan siswa. Dengan adanya FGD diharapkan pembelajaran 

tematik dapat berlangsung dengan baik.  

Pada pembelajaran tematik di kelas VA hampir selalu menggunakan 

teknologi informasi sebelum masuk ketika butuh informasi yang berkaitan 

dengan siswa serta dalam penyampaian materi tertentu harus membawa 

laptop/komputer maka akan digunakan dengan menayangkan menggunakan 

LED TV. Misalnya dalam materi yang membahas tentang lagu daerah dapat 

dibantu dengan adanya streaming youtube baru tahu cara menyanyi lagu 

daerahnya seperti itu, dapat mengetahui tempo serta memahami nada lagunya. 

Dalam penjelasan materi di jumpai interaksi antara guru dan siswa saling 

Tanya jawab untuk mengetahui kelancaran pembelajaran. Menurut Hussain 

dan Safdar (2008:54) sekarang guru tidak berada di pusat intruksi dan satu 

satunya sumber informasi seperti di kelas konvensional. Jika bisa 

dibandingkan siswa lebih tertarik serta memudahkan memahami materi 

dengan adanya teknologi informasi. Menurut temuan dari Childa Irene 

(2013:104) seluruh kegiatan pembelajaran juga memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengajukan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang dipelajarinya. 

Evaluasi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan pembelajaran, namanya 

pembelajaran pasti ada sebuah evaluasi untuk mengukur sejauh mana 

pengetahuan siswa terhadap materi yang sudah diberikan guru pada evaluasi 

yang digunakan yaitu evaluasi dengan metode Tanya jawab dan tertulis 

(ulangan harian, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester). 

Pembelajaran tematik menggunakan teknologi informasi sudah berjalan 

dengan baik. Rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berkaitan namun 

tidak dapat mengukur secara mendalam karena peneliti tidak memiliki 

pegangan RPP dari guru sehingga untuk menyesuaikan antara RPP dengan 

pelaksanaan pembelajaran kurang maksimal.  
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3.2 Manfaat dan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam 

pembelajaran tematik kelas   VA di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar  

Sebuah inovasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi 

informasi pastinya mempunyai manfaat dan tujuan dengan penggunaan 

teknologi tersebut karena dengan perkembangan waktu maka teknologi 

semakin berkembang. Pembelajaran dengan memanfaatkan sarana teknologi 

informasi melalui LED TV merupakan satu alternatif yang tepat dalam 

memberikan inovasi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. 

 Adapun manfaat penggunaan IT dalam pembelajaran tematik antara 

lain : membuka wawasan yang lebih luas, memudahkan guru 

menyampaikan materi, meningkatkan daya serap siswa, input knowledge 

menjadi meningkat, dan efisiensi waktu. Sedangkan tujuan penggunaan 

teknologi informasi anatara lain : memudahkan proses KBM di semua mata 

pelajaran, selaras dengan tujuan kurikulum 2013, dan integrasi IT ke dalam 

semua mata pelajaran. 

3.3 Kendala dan solusi dalam penggunaan teknologi informasi dalam 

pembelajaran tematik kelas VA di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 

Dalam penggunaan teknologi informasi tentunya tidak mudah akan 

tetapi pasti ada kendala-kendala dalam pelaksanaan pembelajaran antara lain 

: ketika adanya pemadaman listrik, ketika jaringan internet sedang tidak bisa 

atau terputus, dan suara siswa menggangu kelas lain. Namun dalam 

penggunaan teknologi informasi sudah dipersiapkan solusi dalam 

meminimalisir kendala yang ada, kemudian muncul solusi yaitu : 

menyiapkan tenaga diesel untuk mengantisipasi pemadaman listrik, 

melakukan pendekatan manual ketika jaringan internet sedang mengalami 

gangguan, menggunakan pembelajaran offline ketika sedang terjadi kendala 

dalam jaringan internet maka guru sudah menyimpan file yang akan 

diajarkan di laptop sehingga kalau terjadi kendala tinggal mengaplikasikan 

solusinya, dan dibentuk kedap suara dan ruangan ditutup dengan rapat untuk 

mengantisiapsi suara yang masuk dari luar ruangan. 
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4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

dari penelitian itu sebagai berikut : 

4.1 Implementasi teknologi informasi yang tedapat di SDIT Muhammadiyah Al-

Kautsar antara lain : komputer/laptop, LCD, LED TV, pengeras suara, 

internet, dll. Penerapan teknologi informasi yang terdapat dalam 

pembelajaran sering menggunakan laptop kemudian diintegrasikan internet 

serta hasilnya ditampilkan melalui LED TV yang sudah terpasang di kelas. 

Dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran dilakukan FGD (Forum Grup 

Discussion) yang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran. Misalnya 

guru berdiskusi tentang pembuatan soal, persiapan materi, dan evaluasi. 

Dengan adanya FGD (Forum Grup Discussion) diharapkan pembelajaran 

tematik dapat berlangsung dengan baik. 

4.2 Manfaat penggunaan teknologi informasi meliputi antara lain : membuka 

wawasan lebih luas, memudahkan guru menyampaikan materi, 

meningkatkan daya serap siswa, dan efisiensi waktu. Sedangkan tujuan 

penggunaan teknologi informasi antara lain : memudahkan proses kegiatan 

belajar mengajar, selaras dengan tujuan kurikulum 2013, dan integrasi IT 

dalam semua mata pelajaran. 

4.3 Kendala yang dihadapi penggunaan teknologi informasi yaitu ketika adanya 

pemadaman listrik, ketika jaringan internet tidak bisa atau terputus, suara 

dari kelas lain kadang dapat menggangu. Upaya untuk mengatasi kendala 

yaitu menyiapkan tenaga diesel, melakukan pembelajaran secara manual, 

dan membuat kedap suara dalam kelas supaya suara dari luar tidak terdengan 

dari dalam. 
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