
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Informasi dan Komunikas (TIK) adalah suatu alat yang 

digunakan untuk menyampaikan suatu informasi yang berkaitan dengan 

pemrosesan, pengelolaan dan pemindahan informasi. Berdasarkan Peraturan 

Mentri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 menyatakan bahwa guru 

dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. Memasuki era Teknologi Informasi dan Komunikasi 

seperti saat ini pengunaan teknologi merupakan kebutuhan yang sangat penting 

untuk meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan, serta membuka lebar akses 

ilmu Pendidikan (Rusman, 2018:85) 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi hal yang penting 

untuk ditetapkan di sekolah dasar sesuai dengan Permendiknas, No 38 tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Dapartemen 

Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 5 yang menjelaskan tentang Jurdiknas yang 

menghubungkan antara simpul pendidikan di seluruh Indonesia salah satunya 

zona sekolah, sehingga Teknologi Informasai dan Komunikasi (TIK) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadapat proses pembelajaran di sekolah. 

Inovasi pembelajaran pada era revolusi 4.0 dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan 

system pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Syamsuar 

dan Reflianto, 2019). Adapaun inovasi yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran yaitu dengan mengunakan Perangkat Komputer, Media 
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pembelajaran berbasis TIK, jaringan internet dan LCD Proyektor. Hal ini sejalan 

dengan pembelajaran pada abad 21 dimana dalam proses pembelajaran tidak 

terlepas dari peran teknologi. 

Karakteristik pembelajaran abad 21 adalah dunia tidak terlepas dari 

teknologi informasi dan komunikasi, oleh sebab itu dalam meningkatkan kualitas 

Pendidikan guru juga perlu memadukan TIK dalam kegiatan pembelajaran, 

perkembangan di era globalisasi seperti sekarang ini guru di tuntut untuk dapat 

mengunakan Teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya penggunaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan mutu pendidikan serta mengurangi adanya gagap teknologi, 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti internet, 

komputer dan lain-lain membawa pengaruh terhadap kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang guru (Rusdi, 2017: 386).   

Kompetensi guru yang harus dimiliki dalam mengajar menurut Undang-

undang No. 14 Tahun 2005 pada pasal 10 ayat 1 adalah: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional. 

Komptensi guru yang harus dimiliki dalam penggunaan TIK di sekolah dasar 

ialah guru di tuntut untuk dapat terampil dalam melakukan inovasi pembelajaran 

dalam mengunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan serta penilaian dalam pembelajaran.  

Menurut Wijayanti, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) memiliki beberapa fungsi seperti memudahkan guru dalam pekerjaan 

administratif, membantu mengemas bahan ajar, meningkatkan pengetahuan, dan 

membantu proses pembelajaran. selain itu adanya Teknologi Informasi dan 
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Komunikasi (TIK) dapat membantu guru dalam menentukan media apa yang 

cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran 

dan karakteristik peserta didik, serta dapat membantu guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang aktif dan menarik. Pengunaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. 

(Aka, 2011). 

Berdasarkan hasil observasi awal di SD Negeri 13/1 Muara Bulian pada 

tanggal 30 Agustus 2019 bahwa di sekolah tersebut telah memiliki sarana dan 

prasarana perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti 20 

komputer dan 2 LCD Proyektor. Namun beberapa fasilitas komputer yang ada 

disekolah tersebut mengalami kerusakan sehingga hanya beberapa komputer saja 

yang dapat digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan menunjukan bahwa dalam penggunaan TIK  

masih terdapat guru yang belum bisa menggunakan dan  memanfaatkan perangkat 

TIK  seperti LCD Proyektor dan komputer secara maksimal dalam proses 

pembelajaran. dengan tidak termanfaatkanya secara optimal penggunaan TIK 

maka guru akan mengalami gagap teknologi dan kurang maksimalnya wawasan 

guru dalam menggunakan TIK.  

Berdasarkan Latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih 

mendalam mengenai kendala atau permasalahan yang dihadapi guru dalam 

menggunakan TIK. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Problematika Guru dalam Menggunakan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) dan Implikasinya di Sekolah Dasar” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana Problematika guru dalam menggunakan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK)  dan impilkasinya di sekolah dasar ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan problematika guru dalam mengunakan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dan implikasinya di sekolah dasar seperti 

Komputer, LCD Proyektor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teori dalam teori penelitian ini yaitu untuk mendukung teori 

tentang penggunaan Tik di sekolah dasar terutama menambah wawasan dan 

memberikan manfaat pada Pendidikan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

dalam mengunakan TIK, Selain itu dapat memberikan wawasan mengenai 

pengunaan TIK. 
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2) Bagi sekolah 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak sekolah 

dalam mengevaluasi pengunaan TIK dalam pembelajaran 

3) Bagi guru 

Manfaat praktis bagi guru pada penelitian ini adalah dapat meningkatkan 

kompetensi guru dan menjadi bahan koreksi untuk para guru dalam meningkatkan 

pengetahuan tentang pengunaan TIK 

  

1.5 Definisi Operasional 

1. Problematika  

    Problematika adalah suatu kendala atau berbagai persoalan yang dihadapi. 

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang meliputi seluruh 

peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi. 

dalam penelitian ini hanya terkusus beberapa perangkat TIK seperti: LCD 

proyektor, komputer, dan internet 

 

 

 

 

 


