
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(selanjutnya disingkat TIK) dewasa ini semakin 

meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin 

bertambahnya pengguna internet seiring 

bertambahnya konsumen smartphone yang 

mempermudah akses internet di mana saja dan 

kapan saja. Data penetrasi pengguna internet di 

seluruh dunia menurut survei dari 198 negara 

meningkat termasuk di negara Indonesia mengalami 

pertumbuhan sebesar 9% dalam 1 tahun. Pengguna 

internet per tahun 2014 dari negara Indonesia 

menduduki ranking ke-13 dari 198 negara yaitu 

sejumlah 42.258.824 pengguna. Data yang 

dielaborasi oleh International Telecommunication 

Union (ITU) membuktikan penduduk negara 

Indonesia telah siap memasuki era teknologi 

informasi dan komunikasi.  

Data pengguna internet dari negara Indonesia 

per tahun 2014 dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini: 
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 Gambar 1.1 Data Statistik Pengguna Internet 2014 

 

Data survei dari UNESCO Bangkok (2008:3) 

mengenai Apresiasi dan Ketersediaan TIK dari 

berbagai negara di Asia juga menunjukkan bahwa 

negara Indonesia termasuk dalam kategori high / 

tinggi dalam hal apresiasi terhadap teknologi namun 

low / rendah ketersediaan teknologi. Indonesia 

berada pada kategori moderate / menengah dalam 

hal penggunaan TIK dibanding dengan negara – 

negara lain di Asia.  

Renstra Depdiknas, 2005 mengenai peranan 

TIK berkaitan dengan sekolah modern dalam blue 

print TIK sesuai dengan visi, misi, tujuan pendidikan 

dasar dan menengah di Indonesia. Peranan yang 

dimaksud adalah sebagai wahana transformasi 

pendidikan, salah satunya yaitu TIK sebagai alat 

bantu pembelajaran yang dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini: 
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Gambar 1.2 Peran TIK di Sekolah Modern Indonesia 

 Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di 

sekolah telah mendapat perhatian pemerintah dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum 

2013 yang telah dilaksanakan pada tahun pelajaran 

2014/2015 secara serentak dan masih diterapkan 

oleh beberapa sekolah di Indonesia, telah 

mengintegrasikan TIK dengan pembelajaran. 

Pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 
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menggunakan pendekatan student centered learning. 

Pendekatan pembelajaran ini memungkinkan siswa 

untuk mendapat sumber belajar yang bervariasi, 

tidak hanya guru saja yang menjadi sumber belajar. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Adu dan Olatundun 

(2013:13) yang dikutip sebagai berikut: 

ICT has an impact not only on what students should learn, 
but it also plays a major role on how the students should 
learn. Along with a shift of curricula from “content-centered” 
to “competence-based”, the mode of curricula delivery has 
now shifted from “teacher centered” forms of delivery to 
“student-centered” forms of delivery. 

 

Keberadaan TIK di dalam proses belajar 

mengajar di sekolah akan menjadi salah satu sumber 

belajar yang sarat informasi dan menyenangkan 

(joyfull learning) bagi siswa dan manajemen 

pembelajaran yang berbasis TIK diharapkan akan 

mewujudkannya. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Usman (2006:8) mengenai tujuan dan 

manfaat manajemen pendidikan yang pertama yaitu 

untuk terwujudnya suasana belajar dan proses 

Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan (PAIKEM). Menurut Anderson 

(2010:20) model pembelajaran bagi generasi digital 

abad 21 juga perlu berubah karena mereka 

bertumbuh dalam dunia digital yang tidak hanya 

belajar TIK namun juga belajar dengan TIK dan 

melalui TIK.  
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SD Kristen Satya Wacana Salatiga, sebagai 

sekolah modern yang dikenal dengan nama SD Lab 

menjadi salah satu sekolah swasta berbasis agama di 

kota Salatiga. SD Kristen Satya Wacana mempunyai 

visi yaitu menjadi sekolah inovatif untuk 

mengembangkan siswa secara holistik dengan kasih. 

Visi serta adanya persaingan positif antara sekolah – 

sekolah swasta di Salatiga menjadi tantangan 

sekolah untuk berinovasi dan menciptakan ‘nilai 

plus’. Salah satu tujuan yang ingin dicapai SD 

Kristen Satya Wacana adalah mengantarkan siswa 

didik untuk mengoptimalkan proses pembelajaran 

dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada 

siswa (student centered learning) salah satunya 

mewujudkan PAIKEM.  

Berdasarkan pra penelitian, pemanfaatan TIK 

bagi peningkatan mutu pembelajaran di SD Kristen 

Satya Wacana Salatiga yang seharusnya dapat 

digunakan untuk mewujudkan suasana PAIKEM 

belum mendapat perhatian khusus dan maksimal 

dalam manajemen pembelajaran. Menurut 

wawancara pra penelitian dengan Kepala Sekolah 

mengenai kondisi di SD Kristen Satya Wacana saat 

ini menyatakan bahwa SD Kristen Satya Wacana 

memiliki potensi menjadi sekolah yang berbasis TIK 

namun masih ada masalah yang menghambat 
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pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK. Jika 

meminjam istilah dalam penelitian Anderson 

(2010:31) bahwa SD Kristen Satya Wacana dalam 

integrasi TIK berada pada level Applying 

(menerapkan), seperti diterjemahkan oleh Fitriyadi 

(2013:275) sebagai berikut: 

 

Pada tingkat ini sekolah telah memperoleh tambahan 

peralatan TIK. Administrator sekolah menggunakan TIK 
untuk tugas-tugas manajemen yang lebih terorganisir, 

sementara guru mulai mengadaptasi kurikulum dalam 

rangka meningkatkan penggunaan TIK pada mata 
pelajaran yang berbeda, menerapkan perangkat lunak 

tertentu seperti menggambar, merancang, pemodelan, dan 

simulasi dalam pengajaran. Guru masih cenderung 
mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas. Namun, 

mereka menggunakan TIK untuk tujuan profesional, fokus 

pada peningkatan pengajaran mata pelajaran untuk 
memperkaya bagaimana mereka mengajar dengan 

berbagai aplikasi TIK. Secara bertahap mereka 

memperoleh kepercayaan diri dalam menggunakan alat 

khusus TIK dalam mengajar. Kesempatan untuk 
menerapkan TIK dalam semua pengajaran mereka sering 

hanya dibatasi oleh kurangnya kesiapan akses pada 

fasilitas dan sumber daya TIK. 

 

Kepala Sekolah telah mengungkapkan 

keinginan dan kebutuhan sekolah dalam hal 

pengembangan pembelajaran berbasis TIK, tetapi hal 

tersebut belum juga dapat dilaksanakan. 

Berdasarkan observasi pra penelitian, ditemukan 

bahwa SD Kristen Satya Wacana memiliki potensi 

dalam hal integrasi TIK dalam pembelajaran baik 

dari sisi SDM maupun persiapan infrastruktur 
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dengan terpasangnya LCD Projector di setiap kelas 

dan tersedianya hotspot jaringan internet. Namun 

dari data wawancara dan data dokumentasi 

ditemukan masalah bahwa belum semua guru 

mempersiapkan pembelajaran bahkan 

mengoptimalkan pembelajaran yang berbasis TIK.  

Hal ini tidak perlu terjadi jika semua sumber daya 

yang ada di sekolah dikelola sedemikian rupa dengan 

kerjasama dari semua pihak yang terkait dengan 

pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, SD Kristen 

Satya Wacana diharapkan dapat mengembangkan 

manajemen pembelajarannya sesuai dasar hukum 

yang tertuang dalam Permendiknas No. 41 Tahun 

2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa proses 

pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, 

dinilai dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan 

efisien.  

Pembelajaran yang efektif, tentu memerlukan 

manajemen yang efektif pula. Menurut Syafaruddin 

dan Nasution (2005:17) pembelajaran efektif 

ditangani oleh guru profesional melalui manajemen 

pembelajaran yang baik.  Penelitian relevan 

terdahulu yang telah dilakukan oleh 

Kyakulumbye,  dkk. (2013:453) mengenai 
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manajemen praktis integrasi TIK ke dalam kurikulum 

SD di Uganda. Berikut kutipan hasil penelitiannya: 

The major finding of this study was that  planning, 
coordination and organization significantly impacts ICT 
integration. A multiple regression analysis revealed that  all 
the management practices had a casual effect on ICT 
integration. 

 

Gaya dan strategi manajemen yang terukur 

diperlukan agar integrasi TIK ke dalam kurikulum 

SD sukses dilakukan. Diperlukan manajemen 

kurikulum dan pembelajaran yang baik dalam 

mengintegrasikan TIK ke dalam kurikulum. Oleh 

karena itu SD Kristen Satya Wacana terutama guru 

sebagai manajer utama dalam pembelajaran yang 

berbasis TIK memerlukan model manajemen yang 

memberikan gambaran secara keseluruhan tentang 

tahapan manajemen pembelajaran berbasis TIK. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah manajemen pembelajaran di SD 

Kristen Satya Wacana yang saat ini dibuat dan 

dilaksanakan? 

2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan 

manajemen pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan? 
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3. Bagaimanakah pengembangan model manajemen 

pembelajaran berbasis TIK di SD Kristen Satya 

Wacana Salatiga? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sesuai 

dengan rumusan masalah, yaitu: 

1. Memperoleh deskripsi mengenai manajemen 

pembelajaran di SD Kristen Satya Wacana yang 

saat ini dibuat dan dilaksanakan. 

2. Memperoleh gambaran mengenai efektifitas 

pelaksanaan manajemen pembelajaran yang 

sudah dilaksanakan. 

3. Memperoleh pengembangan model manajemen 

pembelajaran berbasis TIK di SD Kristen Satya 

Wacana Salatiga. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1. Memberikan sumbangan tentang model 

manajemen pembelajaran berbasis TIK dengan 

pendekatan teori Gorton. 

2. Menambah khasanah pengetahuan di bidang 

teknologi pembelajaran berbasis TIK.  
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pihak Sekolah, dalam rangka mewujudkan 

PAIKEM serta visi sekolah, pengembangan model 

manajemen pembelajaran berbasis TIK ini 

dibutuhkan sebagai acuan meningkatkan 

manajemen pembelajaran berbasis TIK yang 

selama ini masih pada level applying 

(menerapkan) demi membekali generasi dengan 

keterampilan abad 21.  

2. Bagi Peneliti, memperoleh temuan baru dalam hal 

teknologi pendidikan dan menambah pengalaman 

belajar yang berharga dalam menerapkan ilmu 

yang selama ini diperoleh di bangku perkuliahan 

mengenai manajemen pendidikan untuk 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah.  

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat 

menjadi dasar bagi temuan baru yang lain dalam 

hal teknologi pendidikan sehingga dapat diteliti 

lebih lanjut apakah model manajemen 

pembelajaran berbasis TIK ini dapat diterapkan 

pada lembaga pendidikan yang lain. 

 

1.5. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang dikembangkan 

melalui penelitian dan pengembangan ini berupa 

model manajemen pembelajaran berbasis TIK. Model 
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ini mendeskripsikan tahapan manajemen 

pembelajaran dari awal pengambilan keputusan 

pembelajaran berbasis TIK, perencanaan 

pembelajaran berbasis TIK, pelaksanaan 

pembelajaran berbasis TIK sampai evaluasi 

pembelajaran berbasis TIK. Masing – masing tahapan 

terukur sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan. 

Model yang dikembangkan dapat menjadi acuan bagi 

guru dan pihak – pihak yang terkait dalam 

manajemen pembelajaran berbasis TIK. Model ini 

mempunyai keunggulan dalam hal kemudahan 

monitoring dan evaluasi pembelajaran oleh kepala 

sekolah. 

 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Model 

Asumsi yang dibangun dalam penelitian dan 

pengembangan ini berdasarkan kajian teori mengenai 

manajemen pembelajaran dan kondisi sekolah bahwa 

sekolah yang berada pada level applying dapat 

mengembangkan manajemen pembelajaran berbasis 

TIK. Mengacu pada model manajemen pembelajaran 

berbasis TIK ini, pihak – pihak yang terkait dengan 

manajemen pembelajaran dapat mewujudkan 

PAIKEM dan hasil yang terukur untuk setiap tahap 

manajemen pembelajaran. 
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Model ini masih terbatas pada pihak intern 

saja belum melibatkan pihak ekstern dalam 

pelaksanaan manajemen pembelajaran berbasis TIK 

seperti orang tua siswa dan stakeholder lain. Oleh 

karena keterbatasan waktu, pengembangan model ini 

masih perlu diujicobakan baik secara terbatas 

maupun lebih luas. 

 


