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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang pesat di era 

globalisasi saat ini. Tidak dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi 

telah menjadi hal pokok disetiap segi kehidupan terlebih pada dunia pendidikan. 

Dunia pendidikan diharapkan untuk selalu menyesuaikan perkembangan tersebut 

sebagai usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama pemanfaatannya 

bagi dunia pendidikan terlebih dalam proses pembelajaran. Dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan 

Prasarana, “teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras 

dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan 

komunikasi pembelajaran”. 

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor 

terbesar yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan.  Terbukti dengan 

kontribusi teknologi informasi dan komunikasi terhadap terjadinya revolusi pada 

bidang pendidikan. Revolusi pendidikan saat ini terlihat dengan penggunaan dan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran, 

khususnya teknologi komputer dan internet. 

Teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan perubahan pada cara 

mengajar guru yang bersifat tradisional berbasis papper. Kehadiran teknologi 

informasi dan komunikasi diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran yang 

efektif, menyenangkan, dan menuntut siswa untuk aktif. Dengan begitu, 

penyampaian pesan dalam proses pembelajaran menjadi lebih signifikan.  
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Teknologi informasi dan komunikasi merupakan teknologi yang 

digunakan sebagai sarana informasi dan komunikasi antar individu (Miningsih 

2015:4). Sedangkan menurut Rusman, dkk (2012:89) Teknologi informasi dan 

komunikasi merupakan alat  untuk mengolah data, termasuk memproses, 

mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara 

untuk memperoleh informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, 

akurat dan tepat waktu. Jadi dapat disimpulkan, teknologi informasi dan 

komunikasi adalah sistem yang berhubungan dengan pengolahan dan pemrosesan 

data. 

Pada masa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, 

masyarakat dituntut untuk mampu mengembangkan pengetahuan yang dimiliki 

sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pendidikan 

untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu mengatasi 

tantangan masa depan yang terus berkembang seperti dalam memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Perubahan pola pembelajaran di Indonesia sangat diperlukan guna 

menciptakan pembaharuan pada sistem pembelajaran konvensional yang sudah 

usang dan tidak sesuai dengan perkembangan atau tuntutan zaman dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada proses pembelajaran. 

Melalui perubahan tersebut, diharapkan peserta didik dapat menyesuaikan diri 

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor pendukung 

yang diperlukan dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan berasal dari guru. 

Guru merupakan kunci sukses dari sebuah proses pembelajaran. Oleh karena itu, 
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guru dituntut agar mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan perkembangan. 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru menyatakan bahwa ada empat standar kompetensi guru 

kelas SD/MI yang harus dikuasai antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi individual, dan kompetensi sosial. Pada kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional disebutkan bahwa seorang guru harus 

mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu menggunakan serta 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dalam proses 

pembelajaran sehari-hari. Safiah, dkk (2017:128) mengatakan, untuk memperoleh 

kemampuan dan keahlian, para guru dituntut meningkatkan pengetahuan, 

memakai dan menguasai teknologi, baik itu komputer maupun alat-alat teknologi 

lainnya yang dapat digunakan dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukron Hidayat di MIN 

1 Yogyakarta dengan judul penelitian “Pemanfaatan Media Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) dalam Pembelajaran IPA di MIN 1 Yogyakarta”, 

didapatkan bahwa latar belakang pemanfaatan media teknologi informasi dan 

komunikasi adalah tuntutan zaman dan visi misi sekolah. Media teknologi 

informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan berupa laptop, LCD proyektor, 

audio/sound, CD pembelajaran, wifi, powerpoint, ms word, video, dan pen 

pointer. Masalah yang ditemukan adalah kompetensi guru menguasai teknologi 

informasi dan komunikasi yang belum maksimal, media yang kurang dan 

kondisinya kurang diperhatikan, serta tidak stabilnya jaringan wifi.  
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Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di SD Negeri 55/I Sridadi, 

diketahui bahwa sekolah tersebut sudah memiliki fasilitas teknologi informasi dan 

komunikasi seperti laptop, LCD proyektor, dan jaringan internet dan media 

tersebut sudah dimanfaatkan oleh guru sebagai media pembelajaran.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi oleh Guru Sekolah Dasar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah bagaimana pemanfaatan media laptop, LCD proyektor, dan jaringan 

internet dalam pembelajaran oleh guru sekolah dasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan pemanfaatan media laptop, LCD proyektor, dan jaringan internet 

dalam pembelajaran oleh guru sekolah dasar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian yang dilakukan adalah untuk 

mengetahui konsep dan memberikan gambaran mengenai pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di sekolah 

dasar. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dirasakan oleh guru dan 

peneliti, seperti: 

1. Bagi guru, sebagai referensi atau penambah pengetahuan guru dalam 

memahami dan mengetahui konsep dan memberikan gambaran 

mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi di sekolah dasar. 

2. Bagi peneliti, sebagai sumber pengetahuan melalui pengamatan 

langsung dan penerapan disiplin ilmu yang dapat dimanfaatkan di masa 

mendatang. 

 


