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1. Pendahuluan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah merambah masuk dalam 

semua aspek kehidupan termasuk pendidikan[1]. TIK dalam pendidikan 

menawarkan peluang baru dalam kegiatan kependidikan dan memberikan 

penguatan pelbagai proses kegiatan kependidikan [4]. Kehadiran TIK dalam dunia 

pendidikan bukan saja sebagai mata pelajaran tetapi lebih dari itu telah melebur 

dalam semua mata pelajaran yakni dengan memanfaatkan TIK dalam kegiatan 

proses belajar mengajar. TIK sekarang ini memungkinkan terjadinya proses 

komunikasi yang bersifat global dari dan ke seluruh penjuru dunia sehingga batas 

wilayah suatu negara negara sekalipun menjadi tiada dan memungkinkan 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disebut distance learning [5]. Di 

Indonesia, pengadaan TIK dalam pendidikan sudah berjalan dalam beberapa tahun 

terakhir seperti program siaran radio pendidikan untuk murid sekolah dasar, TV 

Edukasi, serta block grant TIK untuk sekolah menengah [2]. Pengadaaan 

perangkat TIK di SMK di Salatiga sebagian besar bersumber dari dana komite 

sekolah [3]. Meski penggunaan TIK sudah berlangsung dari sejak tahun 2003, 

tetapi belum ada evaluasi atas hal tersebut [3]. 

2. Studi Pustaka 

2.1 Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) 

TIK kependekan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi, mengacu pada 

banyak teknologi yang memungkinkan kita untuk menerima informasi dan 

berkomunikasi atau bertukar informasi dengan orang lain [6]. Kegunaan TIK 

menurut (Toomey, 2001 dalam Margaret, 2005) umumnya berhubungan dengan 

orang-orang yang menggunakan teknologi untuk mengakses, mengumpulkan, 

memanipulasi dan menyajikan atau mengkomunikasikan informasi. Teknologi 

dapat mencakup hardware (misalnya komputer dan perangkat lain); aplikasi 

perangkat lunak; dan konektivitas (misalnya akses ke Internet, infrastruktur 

jaringan lokal, video conference). Apa yang paling signifikan tentang ICT adalah 

konvergensi meningkatnya berbasis komputer, multimedia dan teknologi 

komunikasi dan cepatnya perubahan yang mencirikan kedua teknologi dan 

penggunaannya [7]. 

2.2 Pembelajaran Berbasis TIK 

Di Indonesia, sejak diberlakukannya kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) pada tahun 2003 sudah mulai menggalakkan penggunaan TIK 

untuk dunia pendidikan, yaitu dengan memasukkan mata pelajaran TIK [3]. Hal 

ini diteruskan dengan kurikulum 2013 dimana TIK digunakan secara terintegrasi 

dalam pembelajaran setiap mata pelajaran. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian yang telah mengkaji tentang penggunaan TIK dalam 

pembelajaran diantaranya
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Bingimlas (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Barriers to the 

successful integration of ICT in teaching and learning environments: A review of 

the literature” menemukan bahwa guru memiliki kemauan besar untuk 

mengintegrasikan TIK dalam pendidikan tetapi terhalang tidak adanya percaya 

diri, kurangnya kompetensi, dan tidak adanya sumber daya [8].  

Murtiyasa, B. (2012) dalam penelitiannya “Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Matematika” menemukan bahwa integrasi TIK pada pembelajaran matematika 

dapat mendorong tercapainya daya matematika oleh peserta didik. TIK dapat 

digunakan untuk mendesain tutorial, presentasi, simulasi, pemecahan masalah, 

dan permainan matematika yang dapat mendorong tercapainya daya matematika. 

Perlunya pendidik matematika yang mampu memanfaatkan TIK pada 

pembelajarannya untuk menunjang tercapainya daya matematika bagi peserta 

didik [9]. 

Santoso, Basuki (2014) dalam penelitiannya “Pemanfaatan TIK dalam 

Mengefisiensikan Proses Pendidikan” menunjukkan bahwa secara teori 

pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan bisa meningkatkan effisiensi dan 

efektifitas pengajaran di dunia pendidikan [10]. 

Bujdosó, G. (2014) dalam penelitiannya “HARMONIZATION OF 

STUDENTS’ SKILLS AND REQUIREMENTS NEEDED FOR COMPUTER 

SCIENCE IN ACADEMIC AREA–RESULTS OF A SURVEY” menemukan 

bahwa struktur dan isi kurikulum harus diperkenalkan ke setiap pelatihan dalam 

pendidikan siswa yang lebih tinggi karena siswa akan memiliki kemampuan untuk 

menggunakan program yang paling umum dan mereka akan mampu untuk belajar 

bagaimana menggunakan aplikasi perangkat lunak dan alat-alat ICT baru tanpa 

bantuan dalam waktu yang lebih singkat [11]. 

Ghavifekr, S., Razak, A. Z. A., Ghani, M. F. A., Yan, N., Ran, Y. M., & 

Tengyue, Z. (2014) dalam penelitiannya “ICT Integration In Education: 

Incorporation for Teaching & Learning Improvement” menemukan bahwa banyak 

guru lebih sering menggunakan TIK di ruang guru untuk pekerjaan mereka 

daripada menggunakan dalam kelas untuk belajar mengajar. Selain itu, guru harus 

siap memiliki komptensi TIK dan sikap positif untuk memberikan pembelajaran 

berbasis TIK kepada siswa guna meningkatkan kualitas pembelajaran [12]. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti ingin meneliti mengenai 

penggunaan TIK dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 

Kota Salatiga. 

3. Metode Penelitian 

3.1 Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang bersifat deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Soerjono Soekanto, 1986 dalam 

Wiwik 2009) pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan 



3 

 

data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau 

lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

utuh [13]. 

3.2 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Maka dari penjelasan tersebut, penulis menetapkan populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa SMK negeri dan siswa SMK swasta di Kota 

Salatiga. 

3.3 Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015:124) sampling purposive 

adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Artinya setiap 

subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan 

pertimbangan tertentu. Tujuan dan pertimbangan pengambilan subjek/sampel 

penelitian ini adalah sampel tersebut menggunakan TIK dalam pembelajaran serta 

sampel tersebut telah melalui kegiatan belajar mengajar/pembelajaran di SMK 

masing-masing. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian ini jumlah 

sampel yang digunakan sebanyak 45 (empat puluh lima) siswa setiap SMK di 

Kota Salatiga. Penelitian ini mengambil sampel 2 (dua) SMK negeri dan 2 (dua) 

SMK swasta.  

3.4 Metode pengambilan data 

Metode pengambilan data yang kami gunakan adalah dengan observasi, 

angket, dan wawancara. Observasi dilakukan ketika kegiatan belajar mengajar 

berlangsung di kelas dan berfokus pada siswa. Hasil observasi digunakan untuk 

melihat aktivitas siswa saat proses pembelajaran. (Marshall, 1995 dalam 

Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa “through observation, the researcher learn 

about behavior and the meaning attached to those behavior”. Melalui observasi, 

peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut [14]. 

(Esterberg, 2002 dalam Sugiyono, 2015) mendefinisikan interview sebagai 

berikut. “a meeting of two persons to exchange information and idea throught 

question and responses, resulting in communication and joint construction of 

meaning about a particular topic”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu [14]. 

(Susan Stainback, 1988 dalam Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa: 

interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of 

how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained 

throught observation alon. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan 
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mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa 

ditemukan melalui observasi [14]. 

Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui frekuensi penggunaan TIK dan bagaimana TIK 

digunakan, persepsi siswa, serta hambatan atau tantangan yang dialami saat 

menggunakan TIK [14]. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan adaptasi dari penelitian  TIK di Papua yang dilakukan oleh University 

of Sunshine Coast. 

3.5 Analisis data 

Analisis data dilakukan dengan cara memilih, memilah, mengelompokkan, 

data yang ada, merangkumnya, kemudian menyajikan dalam bentuk yang mudah 

dibaca atau dipahami. Penyajian hasil analisis data kualitatif dibuat dalam bentuk 

uraian singkat, atau tabel sesuai dengan hakikat data yang dianalisis.  

3.3.1. Analisis data wawancara 

Wawancara dilakukan dengan sederhana untuk konfirmasi dari 

temuan yang ada terhadap siswa maupun guru SMK negeri dan SMK 

swasta. Hasil wawancara kemudian dianalisis dan dijabarkan secara 

deskriptif. 

3.3.2. Analisis data angket 

Analisis data angket dilakukan dengan cara memilih, memilah, 

mengelompokkan, data yang ada, merangkumnya, kemudian menyajikan 

dalam bentuk yang mudah dibaca atau dipahami. Diperoleh data 171 

responden yang terdiri dari 66 laki-laki dan 105 perempuan. Jumlah 

responden di SMK negeri sebanyak 90 responden dan 81 responden di 

SMK swasta. Penyajian hasil analisis data kualitatif dibuat dalam bentuk 

uraian singkat, atau tabel sesuai dengan hakikat data yang dianalisis.  

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Frekuensi Penggunaan TIK untuk pembelajaran 

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis, dapat dipaparkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1. Frekuensi penggunaan TIK di sekolah 

 
Tidak 

Pernah 
Sekali/ lebih 

sehari 
2-3 kali 

seminggu 
Sekitar sebulan 

sekali 
Tidak tahu 

 
N S N S N S N S N S 

Komputer 13% 59% 10% 14% 74% 22% 1% 2% 1% 2% 

Laptop 21% 64% 10% 9% 60% 12% 7% 14% 2% 1% 
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Tablet 85% 89% 7% 5% 1% 4% 3% 0% 3% 2% 

Kamera digital 83% 86% 2% 0% 1% 6% 8% 5% 6% 2% 

TV untuk 
pembelajaran 

93% 88% 2% 4% 0% 6% 0% 0% 4% 2% 

TV untuk hiburan 91% 95% 6% 4% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 

email 2.% 72% 29% 4% 27% 7% 38% 11% 4% 6% 

Sms 34% 63% 40% 22% 12% 4% 10% 4% 3% 7% 

Internet 28% 9% 30% 81% 22% 9% 0% 1% 20% 0.% 

 

Keterangan: 

N  : Negeri  S  : Swasta 

Tabel 1 menunjukkan frekuensi penggunaan komputer (desktop PC) dan 

laptop di SMK negeri yang cenderung masih dalam orde mingguan. Lebih banyak 

siswa SMK negeri yang menyebutkan bahwa mereka menggunakan komputer 2-3 

kali seminggu atau lebih sering daripada siswa SMK swasta. Komputer yang 

mereka gunakan merupakan milik sekolah yang terdapat di Lab. Komputer, 

sedangkan kepemilikan laptop merupakan milik siswa atau dengan kata lain 

membawa dari rumah dan dipakai saat di sekolah. Berdasarkan wawancara 

dengan siswa, mereka menyebutkan bahwa mereka menggunakan komputer 

ataupun laptop untuk mencari materi maupun untuk mengerjakan tugas saat 

pelajaran. 

Frekuensi penggunaan tablet dalam pembelajaran di SMK negeri dan 

swasta bervariasi; ada 7% responden SMK Negeri dan 5% responden SMK 

swasta yang menggunakan tablet setiap hari, meskipun sebagian besar (85% 

responden siswa SMK negeri dan 89% responden siswa SMK swasta) 

menyebutkan belum pernah menggunakan tablet untuk pembelajaran. 

Berdasarkan wawancara, siswa yang memiliki tablet menyebutkan bahwa mereka 

menggunakan tablet untuk pembelajaran sekali atau lebih dalam sehari. 

Kepemilikan tablet ini merupakan milik siswa sendiri yang sengaja dibawa dari 

rumah dan milik sekolah yang dipinjamkan ke siswa dengan meninggalkan kartu 

pelajar. Mereka memakai tablet untuk browsing materi pembelajaran serta untuk 

meng-copy materi dari komputer. 

Frekuensi penggunaan kamera digital dalam pembelajaran di SMK negeri 

maupun swasta sebagian besar (83% responden siswa SMK negeri dan 86% 

responden SMK swasta) menyebutkan belum pernah menggunakan kamera digital 

untuk pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan siswa, mereka menyebutkan 

bahwa sekolah menyediakan beberapa kamera digital untuk dipakai siswa dan ada 

beberapa siswa memiliki kamera digital yang dibawa ke sekolah dalam konteks 

pelajaran maupun saat ada event di sekolah. 

Frekuensi penggunaan televisi dalam pembelajaran di SMK negeri dan 

swasta sangat minim. Sebagian besar responden siswa SMK negeri dan responden 

swasta belum pernah menggunakan televisi untuk pembelajaran. Sebanyak 93% 
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repsonden siswa SMK Negeri dan 88% responden siswa SMK swasta 

menyebutkan belum pernah menggunakan televisi untuk pembelajaran, meski 

sedikit, lebih sering menggunakan televisi untuk pembelajaran. 

Frekuensi penggunaan televisi untuk hiburan di SMK negeri dan swasta 

sangat minim. Sebagian besar responden siswa SMK negeri dan responden swasta 

belum pernah menggunakan televisi untuk hiburan. Sebanyak 91% repsonden 

siswa SMK Negeri dan 95% responden siswa SMK swasta menyebutkan belum 

pernah menggunakan televisi untuk hiburan, meski sedikit (6% responden SMK 

negeri dan 4% responden SMK swasta dalam orde harian) lebih sering 

menggunakan televisi untuk hiburan. 

Penggunaan email untuk pembelajaran bervariasi dalam orde harian, 

mingguan, dan bulanan dengan siswa SMK negeri lebih sering menggunakan 

email daripada siswa SMK swasta. Sebanyak 29% responden siswa SMK negeri 

dan 4% responden siswa SMK swasta menggunakan SMS dengan orde harian. 

Berdasarkan wawancara dengan siswa, mereka menyebutkan bahwa mereka 

menggunakan email untuk mendaftar blogs, mengirim tugas dari guru, dan 

berkomunikasi dengan teman. 

Penggunaan SMS untuk pembelajaran di SMK negeri dan di SMK swasta 

bervariasi dari harian, mingguan, dan bulanan. Sebanyak 40% responden siswa 

SMK negeri dan 22% responden siswa SMK swasta menyebutkan menggunakan 

SMS untuk pembelajaran dalam orde harian. Berdasarkan wawancara dengan 

siswa, mereka menyebutkan bahwa mereka menggunakan SMS untuk bertanya 

tugas kepada teman maupun guru. 

Penggunaan internet untuk pembelajaran bervariasi, dengan siswa SMK 

swasta lebih sering menggunakan internet daripada siswa SMK negeri. Sebanyak 

81% responden siswa SMK swasta dan 30% responden siswa SMK negeri 

menggunakan internet untuk pembelajaran dalam orde harian. Hal ini terlihat dari 

banyaknya responden yang menyebutkan bahawa mereka menggunakan internet 

sekali sehari atau lebih. Berdasarkan wawancara dengan siswa, mereka 

menyebutkan bahwa mereka mengakses internet menggunakan komputer sekolah, 

laptop, tablet, smartphone milik sendiri untuk mencari referensi ketika 

mengerjakan tugas dengan cara browsing. Siswa lebih memilih untuk 

menggunakan mesin pencari bukannya meminta teman atau guru untuk mencari 

informasi yang berkaitan dengan pendidikan [15]. 

4.2 Penggunaan dan Frekuensi Penggunaan Komputer, Laptop, Tablet 

Tempat penggunaan komputer dan intensitas penggunaan komputer sangat 

perlu diketahui, untuk itu penulis menyajikan dalam bentuk tabel. 

Tabel 2. Penggunaan dan Frekuensi Penggunaan Komputer, Laptop, dan Tablet 

 Sekali/lebi

h sehari 

2 atau 3 

kali 

Sekali 

seminggu 

sekali 

sebulan 

kurang 

dari sekali 

dlm 

Tidak 

pernah 
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seminggu sebulan 

 N S N S N S N S N S N S 

Ruang kelas 27

% 

20

% 

38

% 

10

% 

14

% 

10

% 

7% 4% 0% 7% 14

% 

48

% 

Lab. 

Komputer 

16

% 

5% 64

% 

7% 11

% 

30

% 

2% 0% 0% 1% 7% 56

% 

Perpustakaan 3% 2% 9% 7% 26

% 

6% 21

% 

5% 19

% 

4% 22

% 

74

% 

Rumah 64

% 

46

% 

16

% 

9% 7% 7% 1% 1% 0% 9% 12

% 

27

% 

Warnet 8% 17

% 

9% 23

% 

14

% 

9% 29

% 

20

% 

26

% 

20

% 

14

% 

10

% 

Keterangan: 

N : Negeri  S : Swasta 

Penggunaan komputer, laptop, dan tablet oleh responden siswa SMK 

negeri (64%) dan responden siswa SMK swasta (46%) dengan intensitas sekali 

atau lebih sehari yang bertempat di rumah. Meski penggunaan komputer, laptop, 

dan tablet di rumah sudah dalam orde harian, penggunaan di lab. komputer oleh 

siswa SMK negeri tidak kalah, sebanyak 64% dengan intensitas 2 atau 3 kali 

seminggu, sedangkan untuk SMK swasta penggunaannya yaitu 30% dengan 

intensitas sekali seminggu.  

4.3 Bagaimana TIK digunakan untuk pembelajaran 

Tabel 3. Software yang digunakan di sekolah 

 

Negeri Swasta 

Microsoft Word 100.0% 74.1% 

Microsoft Excel 98.9% 81.5% 

Microsoft PowerPoint 98.9% 71.6% 

Software Desain Grafis( Corel, Paint, Photoshop) 43.3% 37.0% 

Blogs 41.1% 16.0% 

Wikis 18.9% 0.0% 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa, penggunaan software baik di SMK negeri 

maupun swasta paling banyak digunakan adalah Microsoft Office (Ms Word, Ms 

Excel, Ms PowerPoint). Mereka menggunakan Ms Office untuk mengerjakan 

tugas dan membuat presentasi. Setiap siswa harus tahu bagaimana membuat 

presentasi, laporan atau esai [11]. Urutan kedua penggunaan software terbanyak 

adalah software desain grafis yang meliputi Corel, Photoshop, dan Drawing Paint. 
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Penggunaan blogs lebih banyak di SMK negeri daripada di SMK swasta. 

Berdasarkan wawancara dengan siswa, mereka menyebutkan bahwa mereka 

menggunakan software desain grafis untuk membuat tugas dan membuat kreasi 

grafis. 

 

4.4 Persepsi siswa terhadap pemanfaatan TIK 

Tabel 4. Persepsi siswa terhadap pemanfaatan TIK 

 

SS S TT TS STS TAK 

N S N S N S N S N S N S 

1.   Guru saya menggunkan berbagai 
TIK untuk membantu saya belajar. 

23% 21% 70% 68% 1% 7% 4% 3% 0% 1% 1% 0% 

2.   Menggunakan TIK di sekolah 
membantu saya belajar lebih banyak 
lagi. 

36% 29% 62% 64% 0% 6% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 

3.   Menggunakan TIK di sekolah 
membuat saya tidak bisa beajar. 

2% 0% 3% 1% 46% 27% 41% 65% 8% 6% 0% 0% 

4.   Saya suka menggunakan TIK 
untuk belajar. 

18% 16% 78% 78% 3% 1% 0% 5% 0% 0% 1% 0% 

5.   Saya suka berada di sekolah. 
 

8% 7% 57% 68% 22% 12% 6% 12% 7% 0% 1% 0% 

6.   Saya belajar banyak hal di sekolah 
 

36% 21% 53% 70% 7% 9% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 

Keterangan:  

SS : Sangat setuju     S : Setuju 

TT : Tidak Tahu     TS : Tidak setuju   

STS : Sangat tidak setuju    TAK : Tanpa akses TIK  

N : Negeri     S : Swasta 

Tabel 4 menunjukkan bahwa responden siswa SMK negeri (93,3%) 

maupun responden siswa SMK swasta (88,9%)  setuju dengan persepsi bahwa 

guru mereka menggunakan TIK untuk pembelajaran. Beberapa guru 

menggunakan TIK untuk memecahkan masalah langsung berkaitan dengan proses 

belajar mengajar yang mereka temui selama mengajar [16]. Berdasarkan 

wawancara dengan guru, disebutkan bahwa penggunaan TIK untuk presentasi dan 

simulasi dengan menyesuaikan materi yang diajarkan saat itu. 

Sebanyak 97,8% responden siswa SMK negeri dan 93,8% responden 

siswa SMK swasta setuju bahwa TIK membantu mereka belajar lebih banyak. Hal 

ini sesuai dengan (Davis dan Tearle, 1999; Lemke dan Coughlin, 1998 dalam 

Yusuf, 2015) yang mengatakan bahwa TIK memiliki potensi untuk mempercepat, 

memperkaya, dan memperdalam keterampilan, untuk  memotivasi dan melibatkan 

para siswa, untuk membantu berhubungan pengalaman sekolah untuk praktik 

bekerja, buat kelayakan ekonomi untuk pekerja besok, serta memperkuat 

pengajaran dan membantu mengubah sekolah [17]. Demikian pula, siswa tidak 

setuju bahwa TIK di sekolah membuat tidak bisa belajar, namun ada sebagian 

kecil yang tidak setuju bahwa TIK membantu mereka belajar lebih banyak.  
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Siswa SMK negeri dan siswa swasta setuju bahwa mereka suka 

menggunakan TIK untuk belajar. Hal ini sesuai (Plomp, Pelgrum & Law, 2007 

dalam Noor-Ul-Amin, 2013) yang mengatakan bahwa orang harus mengakses 

pengetahuan melalui TIK untuk mengikuti perkembangan terbaru [11]. 

 

Tabel 5. Alasan siswa lebih suka menggunakan TIK untuk belajar 

 

Negeri Swasta 

TIK memudahkan/ menguatkan proses belajar 66.67% 72.84% 

TIK menyenangkan 13.33% 12.35% 

Lain-lain 20.00% 14.81% 

 

Tabel 5 menjelaskan bahwa bahwa 66,67% siswa SMK negeri dan 72,84% 

siswa SMK swasta lebih suka menggunakan TIK untuk belajar di sekolah karena 

memberikan kemudahan, praktis, kecepatan, hemat waktu dalam mencari materi 

belajar. Kehadiran TIK dapat memberikan kontribusi dalam memfasilitasi data 

dan fakta secara lengkap, akurat, cepat dan mutakhir [18]. 

Saya suka berada disekolah dan belajar banyak hal di sekolah. Mayoritas 

siswa SMK negeri maupun swasta menyatakan suka berada di sekolah. Menurut 

hasil wawancara mereka suka berada disekolah karena di sekolah ada fasilitas wifi 

untuk mencari referensi sumber belajar. Siswa SMK negeri maupun swasta 

mayoritas menyatakan kalau mereka belajar banyak hal disekolah. Menurut hasil 

wawancara mereka lebih mudah mendapatkan bahan belajar di sekolah dengan 

akses internet. 

4.5 Hambatan / tantangan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran 

Tabel 6. Hambatan/ tantangan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran 

 

Negeri Swasta 

Internet lambat/jangkauan Wifi  kurang 53.33% 33.33% 

Fasilitas kurang memadai 26.67% 45.68% 

Siswa kurang menguasai TIK 5.56% 1.23% 

Lain-lain 14.40% 19.75% 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa hambatan paling umum dari pemanfaatan 

TIK untuk pembelajaran adalah internet lambat atau jangkauan wifi belum 

menjangkau tempat siswa belajar dan kurangnya infrastruktur / sarana / perangkat 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Siswa SMK swasta banyak yang 

mengeluhkan kurangnya fasilitas/sarana. Adapula siswa SMK negeri maupun 

swasta yang menyebutkan mereka kurang menguasai TIK. Hambatan yang 

termasuk dalam kategori lain-lain yaitu listrik sering padam, penyalahgunaan TIK, 

takut merusakkan komputer, tidak diperbolehkan menancap flashdisk ke 
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komputer, dan tidak semua mata pelajaran diperbolehkan membawa peralatan 

TIK. Pengelolaan sarana prasarana yang baik akan menunjang kelancaran dalam 

proses pembelajaran sebab tersedianya sarana prasarana siap pakai saat 

dibutuhkan [19]. 

 

 

 

4.6 Diskusi 

Pemanfaatan TIK di SMK di Salatiga cenderung dalam orde mingguan 

untuk perangkat komputer milik sekolah. Namun pada pelaksanaannya, siswa 

tidak hanya menggunakan perangkat komputer, tetapi juga perangkat milik 

mereka sendiri. Mayoritas siswa SMK negeri maupun swasta menggunakan TIK 

untuk mencari tugas dengan cara browsing di internet. Pemanfaatan dalam bentuk 

lain masih sangat kurang. Kebijakan sekolah terkait TIK, seperti rencana TIK, 

dukungan TIK dan pelatihan TIK memiliki pengaruh yang signifikan pada 

penggunaan kelas TIK [20].  

Pemanfaatan TIK merupakan suatu investasi, investasi yang berarti 

dikeluarkan sumber daya untuk mendapatkan manfaat dimasa mendatang. 

Pemanfaatan TIK membutuhkan sumber daya yang dapat memanfaatkan TIK 

secara optimal. Pemanfaatan TIK yang positif akan memberikan manfaat-manfaat 

yang baru yaitu dapat mengembangkan potensi yang ada. 

Berdasarkan tabel 2 pada halaman 7, sebenarnya penggunaan TIK seperti 

komputer, laptop, dan tablet  di rumah itu sudah dalam orde harian tetapi kenapa 

di sekolah tidak sesering di rumah? Penggunaan TIK di rumah yang sudah dalam 

orde harian mempunyai potensi yang tinggi untuk dikembangkan di sekolah 

menjadi proses pembelajaran yang tidak hanya mengajak siswa untuk mencari 

informasi, tetapi juga menciptakan informasi. Kemampuan saling berkomunikasi 

dengan menggunakan berbagai aplikasi TIK diharapkan dapat berbagi tentang apa 

yang disukai dan apa yang dikuasai sehingga mampu memanfaatkan TIK dengan 

baik. Semua itu tidak akan terjadi dengan sendirinya karena setiap siswa memiliki 

kondisi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Siswa memerlukan bimbingan 

baik dari guru maupun orang tuanya dalam melakukan proses pembelajaran 

dengan dukungan TIK. 

5. Simpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan 

penggunaan TIK di SMK di Salatiga dalam orde mingguan, yaitu penggunaan 

komputer (Desktop PC). Software yang paling banyak digunakan adalah MS 

Office dan software desain grafis seperti Corel, Photoshop, Drawing Paint. 

Perangkat TIK internet paling sering digunakan siswa untuk mencari referensi 

ketika mengerjakan tugas. Siswa setuju bahwa mereka senang menggunakan TIK 

dengan alasan TIK memudahkan atau menguatkan proses belajar. Meski 
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demikian, dalam pelaksanaannya, penggunaan TIK mengalami hambatan atau 

tantangan seperti terbatasnya kualitas dan atau kuantitas perangkat TIK, sumber 

daya manusia yang masih kurang. 

5.2 Saran penelitian berikutnya 

Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan diantaranya sebagai berikut: 

a. Peralatan TIK yang dievaluasi dalam penggunaan TIK di SMK di Kota 

Salatiga masih tergolong peralatan umum yang ada di sekolah. 

b. Penelitian ini tidak memilih sampel berdasarkan jurusan yang sama pada 

setiap SMK yang menjadi sampel. 

Berdasarkan pada keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan peralatan TIK 

seperti smartphone dan pemanfaatan media sosial yang sekarang ini 

hampir setiap siswa memilikinya. 

b. Mempertimbangkan program keahlian antara SMK negeri dan SMK 

swasta. 
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