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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi Informasi (Information Technology) adalah teknologi 

yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data 

menjadi informasi yang bermanfaat. Teknologi informasi memang secara 

lebih mudah dipahami secara umum sebagai pengolahan informasi yang 

berbasis pada teknologi komputer yang saat ini teknologinya terus 

berkembang sehubungan perkembangan teknologi lain yang dapat 

dikoneksikan dengan komputer itu sendiri. Teknologi bisa mencakup, tidak 

terbatas untuk komputer, televisi, DVD, alat presentasi audio/visual, internet 

dan program manajemen. Penemuan berbagai macam teknologi yang 

mendukung informasi ini menyebabkan perkembangan teknologi informasi 

yang demikian pesat, dimana setiap informasi dapat diperoleh dengan cepat 

dan mudah. 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 telah menyebabkan perkembangan informasi yang 

semakin cepat. 

Pembelajaran tematik pada dasarnya berangkat dari satu pemikiran 

filosofis tertentu, seperti filsafat pragmatisme yang melahirkan filsafat 

pendidikan progresivisme dan konstruktivisme. Berdasarkan pemikiran yang 

mendalam tentang pendidikan maka lahirlah ilmu pendidikan yang 

mengakomodasi berbagai teori-teori tentang pendidikan dan terapannya 

berupa teknologi pendidikan. Teknologi ini di implementasikan dengan 

praktis ke dalam pembelajaran tematik. 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. 
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Secara umum pembelajaran tematik merupakan suatu strategi 

pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan 

pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan pembelajaran dapat 

dilihat dari aspek waktu atau proses, aspek kurikulum, dan aspek belajar 

mengajar. Jadi pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang 

menggunakan tema sebagai pemersatu materi dalam beberapa mata pelajaran 

sekaligus dalam satu kali pertemuan. Pembelajaran tematik berbasis teknologi 

merupakan suatu inovasi baru dalam menyajikan beberapa mata pelajaran 

menjadi tema dalam menggunakan komputer sebagai alat mencapai tujuan 

pendidikan. Perkembangan zaman yang melibatkan berbagai aspek dalam 

pendidikan harus disadari bahwa teknologi sangat dibutuhkan, karena 

keberadaan teknologi dapat menunjang pembelajaran dan mempersiapkan 

siswa dalam menghadapi era globalisasi. Teknologi sebagai ide dan 

merancang tentang bagaimana proses pembelajaran bisa berkualitas melalui 

pengukuran efektivitas dan efisien serta menjadi perubahan perilaku siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan sudut pandang keberadaan 

teknologi berperan penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran, hal 

ini menjadi anggapan bahwa teknologi informasi menjadi pengaruh utama 

dalam mengoptimalkan pembelajaran. 

Globalisasi telah memicu kecenderungan 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. Pada pelaksanaan 

pembelajaran SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar mampu membuat inovasi 

baru dengan memanfaatkan LED TV dalam menunjang proses pembelajaran 

tematik. Hal ini dapat menjadi contoh sekolah lain supaya memunculkan 

inovasi baru dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah. 

Selain LED TV teknologi yang sering digunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran tematik yaitu LCD projector, Komputer, dan spiker aktif. 

Penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran karena 

setiap pembelajaran tematik harus inovatif supaya siswa tidak monoton dalam 
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menerima pembelajaran. Perlu diketahui bahwa dengan berkembangnya 

zaman maka penggunaan teknologi yang terdapat di sekolah harus ditekankan 

dan dimanfaatkan dengan maksimal karena sudah semakin canggih alat-alat 

dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Sehingga fasilitas yang terdapat di 

SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar sangat dimaksimalkan dalam menunjang 

proses pembelajaran. 

Strategi dalam pelaksanaan pembelajaran tematik harus tepat ketika 

menggunakan teknologi karena keselarasan antara pembelajaran dengan 

teknologi pendukung harus diperhatikan supaya pelaksanaannya dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran 

tematik yang membahas tentang benda-benda di lingkungan sekitar hal ini 

dapat menggunakan teknologi LCD projector sebagai alat bantu untuk 

menjelaskan kepada siswa. Sebenarnya dalam pelaksanaan pembelajaran 

teknologi saling berkaitan satu sama lain karena dalam menggunakan LCD 

projector harus dibantu dengan adanya laptop atau komputer sehingga 

teknologi yang ada di sekolahan harus mendukung berlangsungnya proses 

pembelajaran.  

SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar memiliki teknologi yang cukup 

lengkap dalam mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga pada saat 

menggunakan teknologi tidak perlu bingung memikirkan teknologi, hanya 

saja pendidik harus pandai memilih dan memanfaatkan teknologi yang sudah 

ada di sekolahan tersebut. Hal ini menjadi modal penting dalam mewujudkan 

tujuan pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Karena teknologi sudah ada 

dan tinggal bagaimana mengaplikasikan terhadap pembelajaran yang akan 

dicapai. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi teknologi informasi dalam pembelajaran tematik 

kelas VA di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar? 

2. Apakah manfaat dan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam 

pembelajaran tematik di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar? 
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3. Apa saja kendala dan solusi dalam penggunaan teknologi informasi pada 

pembelajaran tematik kelas VA di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi teknologi informasi dalam 

pembelajaran tematik kelas VA di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar. 

2. Untuk mendeskripsikan manfaat dan tujuan penggunaan teknologi 

informasi dalam pembelajaran tematik di SDIT Muhammadiyah Al-

Kautsar. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi pembelajaran tematik kelas VA 

di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan ilmu 

pengetahuan khususnya implementasi teknologi informasi dalam 

pembelajaran tematik pada jenjang sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu: 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dalam 

menekankan dan mengembangkan terhadap teknologi informasi dalam 

pembelajaran yang senantiasa memberi inovasi pada pelaksanaan 

pembelajaran sehingga dapat menjadi contoh dari sekolah lain dengan 

memanfaatkan keberadaan teknologi sebagai acuan dalam 

pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru dalam memanfaatkan 

teknologi dalam pembelajaran yang akurat sesuai dengan kebutuhan 

ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. 



5 
 

 
 

c. Bagi peneliti berikutnya 

Sebagai dasar pengembangan penelitian di masa mendatang, 

khususnya mengenai implementasi teknologi informasi dalam 

pembelajaran tematik pada jenjang Sekolah Dasar. 

 

 

 

 


