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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada abad 21, kemajuan teknologi memasuki berbagai bidang 

kehidupan, tidak terkecuali dibidang pendidikan. Di abad 21, pendidikan 

berada di masa pengetahuan (knowledge age) dengan adanya peningkatan 

pengetahuan yang tidak terlepas dari teknologi informasi yang saat ini sudah 

sangat berkembang (Kanca 2018:23). Salah satu teknologi yang pengaruhnya 

sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia adalah teknologi 

informasi, khususnya komputer dan internet. Internet telah memungkinkan 

semua orang dapat berkomunikasi dan bertukar informasi satu sama lain setiap 

saat dengan mudah dan cepat. Potensi luar biasa ini dapat dimanfaatkan untuk 

pendidikan dan pembelajaran. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi 

internet dalam pendidikan adalah pembelajaran berbasis web yaitu portal 

pembelajaran. Teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang luar 

biasa, seperti portofolio elektronik, game dan simulasi komputer, buku digital 

(e-book), teknologi nirkabel (wireless) dan mobile computing (Purwanto, 

dkk., 2005). Pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran seperti sudah tidak 

dapat dipisahkan dari dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi 

tidak lagi sebagai mata pelajaran yang diajarkan, akan tetapi teknologi 

informasi dan komunikasi akan menjadi sarana pembelajaran pada semua 

mata  pelajaran. Penggunaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi 

dapat digunakan untuk media pendukung proses pembelajaran. Guru harus 

dapat menggunakan teknologi dalam pembelajaran di sekolah, berupa LCD, 

internet,komputer/laptop yang dapat membantu mempermudah aktivitas 

pembelajaran menjadi lebih efisien. Sebagai pendidik perlu adanya upaya 

untuk mencipakan pembelajaran aktif dan menyenangkan dengan 

memanfaatan teknologi agar pembelajaran dapat berjalan secara efisien dan 

efektif serta peserta didik tidak mudah jenuh dalam mengikuti pembelajaran. 

Kemampuan komunikasi menjadi sangat penting untuk dapat dipahami dan 
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dikuasai oleh mereka yang mempunyai profesi yang berhubungan dengan 

orang lain, misalnya seorang pendidik. Seorang pendidik yang tidak memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik ,pastinya komunikasi dengan peserta didik 

menjadi tidak baik hal ini dapat bedampak terhadap penyampaian materi yang 

disampaikan kepada peserta didik. Pendidik yang dapat menciptakan 

hubungan komunikasi yang baik dengan siswa dapat membangun suasana 

belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan berdampak 

pada kondisi psikologi siswa. Siswa lebih bisa berkonsentrasi dan aktif dalam 

proses belajar mengajar di kelas ketika secara psikologi dia merasa nyaman 

dan senang. Berarti seorang guru  harus memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan baik dan dalam hal ini kemampuan komunikasi perlu dimiliki oleh 

seorang guru karena ini adalah faktor utama yang berdampak pada keaktifan 

siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Lestari, dkk. (2013) 

mengemukakan pembelajaran saat ini cenderung memberikan porsi guru aktif-

siswa pasif, guru memberi-siswa menerima, dan guru menjelaskan-siswa 

mendengarkan, sehingga siswa belum mampu mengaktualkan kemampuan 

yang dimilikinya. 

 Pembelajaran merupakan interaksi antara guru dengan peserta didik 

didalam lingkungan belajar, dalam hal ini guru menggunakan komunikasi 

dengan peserta didik. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari 

penyampai pesan (komunikator) kepada komunikan (penerima pesan) dengan 

tujuan tertentu (Yosal Iriantara 2013). Terjadinya komunikasi yang efektif 

mampu mencapai tujuan pembelajaran tertentu,seperti ditengah pembelaaran 

guru memberikan pertanyaan terbuka untuk memancing interaksi komunikasi 

dengan peserta didik dan membanti memperjelas pertanyaan yang dimaksud, 

namun tidak semua guru dapat berkomunikasi secara efektif dengan peserta 

didik.
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 Penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal, Intan Safiah, Nurhaidah ,diperoleh 

simpulan dalam penelitian yaitu kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK sudah cukup baik. Namun masih 

diperlukan banyak bimbingan dalam mencari media dan sumber belajar dari 

internet. Disarankan untuk pihak sekolah agar lebih meningkatkan lagi pengadaan 

bimbingan mengenai TIK bisa melalui pelatihan, seminar, bahkan lokakarya, 

sehingga beberapa kendala dalam pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran 

dapat diatasi (Zulhandayani, Mahmud HR 2017). 

 Pemanfaatan teknlogi didalam pembelajaran dapat digunakan untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran. Serta adanya komunikasi yang efektif dengan 

peserta didik dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif. Menurut 

peneliti, guru sudah  memanfaatkan teknologi namun masih perlu adanya 

pelatihan agar sumber belajar tidak hanya monoton melalui buku saja, kurangnya 

komunikasi dengan peserta didik. Peneliti menemukan permasalahan bahwa pada 

saat guru memberikan pembelajaran terdapat guru yang belum menerapkan 

penggunaan media teknologi dan komunikasi yang ada seperti LCD padahal 

terdapat media yang dapat menunjang pembelajaran. Pada penelitian studi pustaka 

ini, difokuskan pada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan komunikasi 

guru, untuk memberikan gambaran mengenai pemanfaatan teknologi dan 

komunikasi guru sekolah dasar abad 21 di dalam jurnal tahun 2015-2020.  

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti teratrik untuk mengangkat judul 

Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi Guru : Telaah Terhadap Implementasi 

Guru di Sekolah Dasar Abad 21 dalam Jurnal tahun 2015-2020 . Penelitian ini 

bertujuan untuk  mengetahui implementasi pemanfaatan teknologi dan 

komunikasi yang dilaksanakan guru sekolah dasar di abad 21. Adanya 

keterbatasan dalam penelitian yang disebabkan karena adanya pandemi covid di 

tahun 2020 yang menghambat pengumpulan data secara 

langsung/observasi,peneliti menggunakan metode studi pustaka yang menjadi 

pembeda dari metode penelitian yang pernah dilakukan.
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B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Guru di Sekolah Dasar Abad 21 dalam Jurnal 

tahun 2015-2020? 

2. Apa kendala dalam implementasi Guru di Sekolah Dasar Abad 21 dalam 

Jurnal tahun 2015-2020? 

3. Bagimana solusi dalam implementasi Guru di Sekolah Dasar Abad 21 

dalam Jurnal tahun 2015-2020? 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari uraian rumusan masalah diatas dapat diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang 

dilaksanakan guru sd abad 21 dalam jurnal tahun 2015-2020. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pemanfaatan teknologi dan komunikasi 

yang dilaksanakan guru sd abad 21 dalam jurnal tahun 2015-2020. 

3. Untuk mengetahui solusi dalam pemanfaatan teknologi dan komunikasi 

yang dilaksanakan guru sd abad 21 dalam jurnal tahun 2015-2020. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

Memberikan informasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang 

dilaksanakan guru sd abad 21 dalam jurnal tahun 2015-2020 agar dapat 

menjadi bahan evaluasi guru dalam penerapan teknlogi dan komunikasi. 

2. Bagi Peneliti 

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi 

dan komunikasi yang dilaksanakan guru sd abad 21. 

3. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas guru dalam menerapkan 

pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang dilaksanakan guru sd abad 

21, sehingga kualitas sekolah lebih meningkat. 


