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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Langkah Pengembangan 

4.1.1. Potensi dan Masalah 

1. Man/SDM 

SD Kristen Satya Wacana memiliki potensi 

SDM yang memadai. Jumlah guru di SD Kristen 

Satya Wacana saat ini ada 17 orang dan siswa pada 

akhir tahun pelajaran 2015/2016 berjumlah 373 

siswa (mengalami kenaikan jumlah siswa, tercatat 

dua tahun pelajaran sebelumnya berjumlah 348 

siswa dan 352 siswa). Semua siswa terbagi dalam 13 

kelas. Ada 4 Koordinator yang ditugaskan membantu 

kepala sekolah antara lain koordinator kurikulum 

saat  ini masih dipegang oleh dua orang guru yang 

saling melengkapi; koordinator kesiswaan; 

koordinator sarana dan prasarana; dan koordinator 

IT.  

Guru – guru mayoritas sudah memanfaatkan 

TIK sehingga sangat berpotensi jika pengelolaan 

pembelajaran terintegrasi dengan TIK. Namun masih 

ada beberapa guru yang masih merasa nyaman 

dengan pembelajaran konvensional, sehingga tidak 

mengupayakan diri belajar menguasai TIK. Hal ini 

sesuai dengan wawancara dengan Koordinator 
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Kurikulum ketika ditanya mengenai kesulitan guru – 

guru dalam merencanakan pembelajaran yang 

memanfaatkan TIK.  

Mayoritas guru memakai TIK sehingga tidak ada 

kendala yang berarti bagi guru-guru dalam 
merencanakan pembelajaran yang 
memanfaatkan TIK. 

(Wawancara, dengan Koordinator Kurikulum,  
28 Juni 2016) 

 
Diperjelas oleh Koordinator IT dan Kepala 

sekolah saat ditanya mengenai potensi pembelajaran 

yang memanfaatkan TIK: 

Potensi pembelajaran yang memanfaatkan TIK 

besar karena guru – guru di sekolah ini mau 
belajar hanya 1 atau 2 guru yang benar-benar 
tidak mau belajar menggunakan TIK. 

(Wawancara, dengan Koordinator IT,  
01 Juli 2016) 

 
Sejauh ini integrasi TIK dalam pembelajaran 

masih tergantung pada guru, belum semua 
melaksanakan karena ada beberapa guru yang 
penguasaan TIK nya belum optimal. Namun 

guru yang sudah menguasai pasti selalu 
menggunakan TIK.  

(Wawancara, dengan Kepala Sekolah,  
30 Juni 2016) 

 
Upaya guru – guru untuk meningkatkan 

penguasaan TIK selain mengikuti pelatihan TIK 

mereka juga secara sadar melibatkan rekan guru 

yang sudah lebih mahir dalam hal penguasaan TIK 

untuk menjadi tutor teman. Hal tersebut tercetus 
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dari pernyataan guru kelas 1 saat diwawancara 

mengenai upaya yang sudah dilakukan untuk 

mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. 

Upaya yang sudah dilakukan, ada pelatihan TIK 

untuk SDM, sistem tutoring dengan rekan guru, 
... 

(Wawancara, dengan Guru Kelas 1,  

14 Juni 2016) 
 

Hal serupa disampaikan oleh Koordinator IT 

dalam wawancara mengenai kesulitan yang dihadapi 

guru – guru dalam memanfaatkan TIK. 

Selama ini sudah otomatis ada kesadaran diri 
untuk mengembangkan pembelajaran dengan 

TIK, jika guru merasa kesulitan akan 
menghubungi secara personal partner guru yang 
lebih mahir TIK. 

 (Wawancara, dengan Koordinator IT,  
01 Juli 2016) 

 
Data dari hasil wawancara dengan guru, 

Koordinator IT bahwa guru masih mengalami 

kesulitan dalam menguasai TIK dikuatkan dengan 

data dokumentasi RKS (Rencana Kerja Sekolah) 

tahun pelajaran 2015/2016 mengenai pengadaan 

pelatihan TIK di SD Kristen Satya Wacana yang 

belum dilaksanakan padahal target yang diharapkan 

dilaksanakan dua kali dalam satu tahun pelajaran. 

Hal ini tentu saja akan mengurangi kesempatan 

pembekalan TIK bagi guru terutama yang belum 

menguasai TIK. Data mengenai teman tutor 
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dikuatkan oleh program bidang kurikulum yaitu 

sharing talent (berupa workshop) salah satunya 

berbagi cara membuat presentasi menggunakan 

power point oleh salah seorang guru yang sudah 

menguasai TIK.  

Kepala Sekolah secara khusus menunjuk 

seorang guru untuk menjadi Koordinator di bidang 

TIK dengan sebutan Koordinator IT yang menangani 

masalah yang berkaitan dengan hal teknis 

penggunaan dan perawatan perangkat TIK baik 

hardware maupun software. Hal ini menunjukkan 

bahwa SD Kristen Satya Wacana menyadari 

kebutuhan akan pemanfaatan TIK di dalam 

pembelajaran sangat penting dan membutuhkan 

SDM yang siap dan mampu melaksanakannya. 

Namun tugas dan peran koordinator IT sendiri 

terbatas hanya dalam teknis saja, tidak termasuk 

membantu guru – guru didalam mengelola 

pembelajaran berbasis TIK. Koordinator IT juga 

seorang guru yang mempunyai jam mengajar yang 

penuh, sehingga dapat dibayangkan jika masih 

harus mengurus semua hal, meski hal tersebut 

masih berkaitan dengan TIK. Seperti diungkapkan 

oleh Koordinator IT dalam wawancara mengenai 

harapannya dalam pengelolaan pembelajaran 

berbasis TIK bahwa SDM di sekolah ini perlu 
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ditingkatkan, dan sekolah ini juga perlu laboran 

khusus IT.  

 

2. Method/Model Manajemen Pembelajaran 

Manajemen pembelajaran yang dilakukan di SD 

Kristen Satya Wacana menganut kurikulum baru 

yaitu kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran 

yang menggunakan kurikulum 2013 dilaksanakan di 

kelas 1 – 5, sedangkan di kelas 6 masih 

menggunakan KTSP mengingat siswa kelas 6 harus 

mempersiapkan materi – materi yang menjadi 

menjadi mata uji di Ujian Nasional. Pelaksanaan 

pembelajaran yang memanfaatkan TIK oleh guru 

sudah dilakukan namun dalam hal perencanaan 

pembelajaran guru – guru merasa kesulitan dalam 

hal penyiapan administrasi kelas seperti pembuatan 

silabus dan RPP.  

Bentuk kurikulum baru membutuhkan waktu 

bagi guru – guru untuk beradaptasi. Yang kedua jam 

mengajar yang penuh membuat guru – guru 

terutama guru kelas harus memilih antara 

memenuhi kewajiban mereka menyiapkan semua 

dokumen administrasi guru seperti prota, promes, 

silabus, RPP, jurnal, dsb atau mengutamakan waktu 

yang ada untuk memperhatikan siswa. Beberapa 

guru saat wawancara menyampaikan mengenai 
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kesulitan dalam membuat administrasi perencanaan 

pembelajaran dan dimaklumi oleh kepala sekolah 

adanya penyesuaian guru dengan kurikulum baru. 

Guru - guru mengeluh mengenai jam mengajar yang 

berjumlah 30 – 34 jam dalam 1 minggu sehingga 

mereka kesulitan dalam hal menyediakan waktu 

khusus untuk membuat RPP. Data jumlah jam 

mengajar dan data persiapan pembelajaran 

dikuatkan oleh dokumen yaitu data beban mengajar 

guru dan RKS SD Kristen Satya Wacana tahun 

pelajaran 2015/2016.  

Perencanaan pembelajaran yang dilakukan 

mayoritas guru SD Kristen Satya Wacana selama ini 

adalah menyiapkan materi, lembar kerja siswa, dan 

membuat rencana mingguan yang diberikan pada 

orang tua siswa. Rencana mingguan berupa jadwal 

materi yang akan diberikan pada siswa setiap 

harinya serta keterangan apa saja yang perlu dibawa 

oleh siswa pada hari tersebut. Menurut pengakuan 

beberapa guru pada saat wawancara, ada rencana 

persiapan guru setiap harinya namun tidak tertulis 

secara detail seperti dalam RPP. Hal ini tentu saja 

akan menimbulkan beberapa masalah berkaitan 

dengan pengukuran ketercapaian pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran dan sangat dimungkinkan 
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pelaksanaan pembelajaran yang cenderung 

mendadak. 

Peran kepala sekolah dalam mengelola 

pembelajaran lebih banyak berperan di awal yaitu 

membuat keputusan terutama yang berhubungan 

dengan anggaran biaya dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran secara keseluruhan, membagi tugas 

guru, mengkoordinasi semua kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru, dan melakukan supervisi 

pembelajaran. Berikut kutipan wawancara dengan 

kepala sekolah mengenai peran kepala sekolah dalam 

mengelola pembelajaran: 

Langkah pertama membentuk tim kurikulum, 
mendiskusikan tentang tugas dan pembagian 

tugas guru kelas dan wali kelas, termasuk guru 
mapel, diskusi tujuan dan kegiatan untuk 1 

tahun pembelajaran, termasuk kegiatan 
intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. 

Kami mendiskusikan perkiraan biaya, skala 
prioritas pelaksanaan, sumber pendanaan 
apakah dari yayasan atau dana BOS. Kemudian 

kami juga mengadakan evaluasi bersama 
mengenai kegiatan bersama yang dapat 

diefektifkan, berhubungan dengan peserta, 
kehadiran guru dan pelatih termasuk biaya yang 

dikeluarkan sebagai dasar pijakan untuk tindak 
lanjut program selanjutnya. 

(Wawancara, dengan Kepala Sekolah,  

30 Juni 2016) 
 

Pernyataan Kepala Sekolah melalui wawancara 

tersebut di atas dikuatkan oleh data dokumen 
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Program dan Anggaran tiap Bidang serta observasi 

peneliti bahwa sekolah mengadakan Rapat Kerja 

sebelum memulai tahun pelajaran yang baru, salah 

satunya membahas mengenai program pembelajaran 

beserta dengan anggarannya.   

Peran koordinator kurikulum seperti yang 

dikemukakan dalam wawancara bahwa mereka juga 

berperan di awal persiapan pembelajaran yaitu 

membuat jadwal mengajar guru, menyiapkan 

administrasi kelas seperti jurnal, absensi, dsb. Pada 

pelaksanaan koordinator kurikulum hanya 

memantau apakah kelas terisi atau tidak, artinya 

ada pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru sesuai jadwal yang dibuat. Jika ternyata ada 

guru yang berhalangan untuk mengajar maka tugas 

koordinator kurikulum untuk mengatur pengganti 

guru yang berhalangan tersebut. Pada akhir 

pembelajaran, koordinator kurikulum 

mempersiapkan evaluasi pembelajaran yaitu 

pembuatan jadwal tes, verifikasi soal – soal tes dan 

semua yang berkaitan dengan pengadaan tes. Data 

hasil wawancara dengan berbagai sumber mengenai 

peran koordinator kurikulum dikuatkan dengan 

dokumentasi program dan anggaran bidang 

kurikulum SD Kristen Satya Wacana tahun pelajaran 

2015 / 2016. Kesimpulannya bahwa peran 
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Koordinator Kurikulum sangat penting dalam hal 

memperlancar proses pembelajaran. 

Koordinator Sarana dan Prasarana (Sarpras) 

membantu pada saat persiapan pembelajaran guru – 

guru membutuhkan sarana dan prasarana 

pembelajaran termasuk penggunaan ruang selain 

ruang kelas misalnya ruang multimedia, ruang 

serbaguna, lapangan. Koordinator Sarpras dalam hal 

ini masih mengalami masalah berhubungan dengan 

permintaan mendadak dari guru – guru dalam 

menyiapkan keperluan sarpras. Terkadang guru – 

guru menyampaikan secara lisan kepada koordinator 

sarpras kebutuhan untuk pembelajaran pada hari itu 

juga. Hal ini tidak akan menjadi masalah jika sarpras 

yang dibutuhkan sudah tersedia atau jika itu 

berhubungan dengan penggunaan ruang atau alat 

tidak sedang digunakan oleh guru lain. Hal tersebut 

tidak seharusnya terjadi jika guru – guru 

mempersiapkan dengan baik dan jauh hari 

merencanakan pembelajaran yang membutuhkan 

sarpras. Setidaknya akan mengurangi masalah 

tabrakan penggunaan sarpras dengan guru lain.  

Berkaitan dengan efektivitas manajemen 

pembelajaran yang dilaksanakan di SD Kristen Satya 

Wacana, dapat dinilai belum maksimal. Berdasarkan 

fakta di lapangan bahwa dari semua guru SD Kristen 
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Satya Wacana yang diwawancara, sebagian besar 

belum membuat RPP sebagai pedoman bagi 

perencanaan pembelajaran. Perencanaan yang baik 

disertai dengan rincian yang teliti dan harus 

dilakukan dengan sebaik – baiknya. (Bafadal, 

2009:41-42).  

Menurut Triwiyanto (2015:185) efektivitas 

mengandung arti sejauh mana sesuatu yang 

direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau 

tercapai. Jika efektivitas menjadi indikator 

keberhasilan di dalam proses pembelajaran maka 

efektivitas pembelajaran di SD Kristen Satya Wacana 

akan sulit diukur karena perencanaan pembelajaran 

dalam bentuk RPP belum dikembangkan oleh 

sebagian besar guru di SD Kristen Satya Wacana 

sehingga tujuan pembelajaran juga sulit diukur 

ketercapaiannya.  

Jika dikaitkan dengan integrasi TIK dalam 

pembelajaran, maka hal ini tidak dapat ditunjukkan 

dalam sebuah RPP. Idealnya bahwa perencanaan 

integrasi TIK dalam pembelajaran dapat dituangkan 

dalam sebuah RPP (Kusmana, 2011:44). Jika 

pengembangan RPP yang mengintegrasikan TIK 

dilakukan oleh guru – guru SD Kristen Satya Wacana 

maka pembelajaran terintegrasi TIK akan lebih 

optimal dilaksanakan. Manajemen pembelajaran 
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berbasis TIK akan lebih efektif dan terukur 

ketercapaian tujuannya. 

 

 

3. Material/Sarana dan Prasarana 

SD Kristen Satya Wacana dalam hal sarana 

prasarana cukup memperhatikan dalam hal 

pemenuhan kebutuhan bagi berlangsungnya 

pembelajaran. Hal ini dikemukakan dalam 

wawancara dengan guru – guru dan Koordinator 

Sarpras bahwa sekolah sudah mengupayakan 

pengadaan sarana prasarana semaksimal mungkin 

sesuai anggaran. Masalah yang dikelukan adalah 

dalam hal pemeliharaan sarana prasarana yang 

sudah tersedia. Sarana dan Prasarana di sekolah 

dasar lebih cepat rusak, sebagian karena ulah siswa 

yang entah karena tidak sengaja atau memang 

kenakalan siswa yang disengaja.   

Koordinator Sarpras menyarankan adanya 

kerjasama dengan guru wali kelas untuk dapat 

menghimbau siswanya ikut memelihara sarpras di 

lingkungan sekolah mereka. Data yang peneliti 

peroleh mengenai Sarana dan Prasarana di SD 

Kristen Satya Wacana dikuatkan oleh wawancara, 

observasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut: 
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1. Terdapat beberapa sarpras minimal berupa ruang 

yang berukuran standar yaitu: 1 Ruang Kepala 

Sekolah, 13 Ruang Kelas, 1 Ruang Perpustakaan, 

1 Ruang Lab. IPA, 1 Ruang Guru, 24 Kamar Kecil 

Siswa, 1 Gudang. Ruang lain yang mendukung 

pembelajaran seperti 1 Ruang Lab. Komputer, 1 

Ruang Multimedia, 1 Ruang Serbaguna, 1 Ruang 

UKS dan 1 Ruang Kantin. 

2. Fasilitas pendukung pembelajaran dan penilaian 

seperti: 21.000W daya listrik, 9 lcd projector, 1 

laptop, 2 komputer di ruang guru, 3 komputer di 

ruang TU, 1 komputer perpustakaan, 1 Komputer 

lab IPA, 30 komputer di ruang laboratorium 

komputer (dalam keadaan butuh perbaikan), 

sarana olahraga dan hotspot jaringan internet.  

 

4. Machine/Perangkat TIK 

Pembelajaran yang memanfaatkan TIK tidak 

lepas dari perangkat TIK. SD Kristen Satya Wacana 

sudah berusaha mengupayakan pengadaan 

perangkat TIK. Perangkat TIK yang mendukung 

pembelajaran berbasis TIK di SD Kristen Satya 

Wacana antara lain: Laboratorium Komputer, LCD 

Projector yang terpasang di kelas dan ada yang 

dalam bentuk portable, ada laptop milik sekolah yang 

dapat dipakai guru untuk pembelajaran atau 
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kegiatan guru namun guru – guru selama ini lebih 

suka menggunakan laptop milik pribadi, Wifi yang 

terpasang di lingkungan sekolah sehingga guru 

maupun siswa dapat mengakses internet di sekitar 

lingkungan sekolah dengan kode akses tertentu. 

Masalah yang selama ini menjadi kendala 

berkaitan dengan perangkat TIK yang dimiliki 

sekolah adalah dalam hal pemeliharaan. Seperti yang 

terungkap dari wawancara dengan Koordinator IT 

dan guru – guru bahwa laboratorium komputer 

dalam keadaan rusak, hanya beberapa komputer 

saja yang dapat dipakai, yang lain meski sudah 

diperbaiki tetap saja rusak lagi, sehingga ini 

menghambat pembelajaran yang menggunakan 

laboratorium komputer.  

LCD projector yang sudah terpasang di masing 

– masing kelas juga sebagian mengalami kerusakan, 

hanya beberapa saja yang masih baik, warna yang 

tertampil sudah berkurang. Sekolah berusaha 

mengupayakan pengadaan LCD projector baru meski 

belum dapat mengganti semua LCD projector yang 

rusak. Selain itu, guru juga masih harus membawa 

speaker sendiri ketika membutuhkannya mengingat 

speaker tidak terpasang langsung di kelas untuk 

menjaga keamanan dan kemudahan kontrol sarpras. 
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Data yang terangkum telah diverifikasi oleh data 

terbaru dari Koordinator Sarpras. 

 
5. Money/Dana yang dialokasikan untuk integrasi 

TIK dalam pembelajaran 

Secara lebih spesifik pengalokasian dana untuk 

integrasi TIK dalam pembelajaran sudah ada namun 

terbatas dan masih menjadi kendala utama. Hal ini 

dikemukakan oleh Kepala Sekolah dalam wawancara 

mengenai pengelolaan infrastruktur TIK di sekolah 

dan kendala integrasi TIK dalam pembelajaran 

seperti dikutip sebagai berikut: 

...Kebutuhan akan pendanaan dengan batasan 
500 ribu rupiah, di atas nilai tersebut 

pengadaan infrastruktur seijin Kepala sekolah 
namun di bawah nilai tersebut langsung dengan 
Koordinator Sarpras. ...Kendala utama ada pada 

biaya, misalnya mengenai pengadaan 
laboratorium komputer, pemeliharaan LCD, 

setting ruang khusus TIK belum ada, dana 
untuk kebutuhan fotocopy lembar aktifitas 

siswa cukup besar kurang lebih 2 juta per 
bulan. 

(Wawancara, dengan Kepala Sekolah,  
30 Juni 2016) 

 

Data wawancara mengenai dana dengan kepala 

sekolah dikuatkan dengan data dari Koordinator 

Sarpras dan Kepala Tata Usaha.  

SD Kristen Satya Wacana sudah mempunyai 

harapan ke depan untuk melaksanakan 
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pembelajaran berbasis TIK dengan lebih optimal 

namun masih terbentur dengan beberapa masalah 

tersebut di atas. Pengelolaan pembelajaran 

khususnya berbasis TIK di SD Kristen Satya Wacana 

memerlukan model manajemen khusus agar masalah 

yang terjadi dapat diminimalisir. Terutama bagi 

pihak – pihak yang terkait dengan pembelajaran 

berbasis TIK antara lain: Kepala Sekolah, 

Koordinator Kurikulum, Koordinator IT, Koordinator 

Sarpras, dan khususnya guru yang adalah manajer 

pembelajaran.  

Manajemen pembelajaran yang selama ini 

dilaksanakan di SD Kristen Satya Wacana kurang 

berfokus kepada pembelajaran berbasis TIK, padahal 

fasilitas sudah ada meski bukan yang terbaik, dan 

guru – guru mayoritas juga sudah memanfaatkan 

TIK. Hanya perencanaannya belum dilakukan secara 

terinci dan terkoordinasi dengan baik. Selain biaya, 

belum adanya tim yang khusus mengelola 

pembelajaran berbasis TIK juga menjadi kendala bagi 

guru – guru dalam melaksanakan pembelajaran yang 

berbasis TIK. Koordinator IT menyatakan dalam 

wawancara bahwa pernah mencoba menggunakan 

aplikasi moddle namun hal tersebut akhirnya tidak 

lagi dilanjutkan karena terbatasnya waktu dan 

manajemen penugasan guru – guru dalam 
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pengelolaan. Hal tersebut dapat menjadi titik awal 

pengembangan model manajemen pembelajaran 

berbasis TIK di Kristen Satya Wacana.  

Berkaitan dengan efektivitas manajemen 

pembelajaran, fakta di lapangan menunjukkan 

bahwa manajemen pembelajaran yang dilaksanakan 

di SD Kristen Satya Wacana belum efektif. Menurut 

Bafadal (2009:41-42) perencanaan yang baik disertai 

rincian yang teliti. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang seharusnya dibuat dan 

dikembangkan oleh guru belum dibuat oleh sebagian 

besar guru di SD Kristen Satya Wacana. Hal ini akan 

berdampak pada tidak adanya perencanaan 

pembelajaran detail terkait dengan persiapan dan 

penggunaan TIK  dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Perencanaan merupakan acuan dalam upaya 

mengendalikan kegiatan pembelajaran, sehingga 

tidak ada yang menyimpang dari pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan. 

 

4.1.2. Desain Produk 

Pengembangan model manajemen pembelajaran 

berbasis TIK dilakukan dengan merumuskan desain 

model manajemen pembelajaran dengan pendekatan 

teori manajemen oleh Gorton, 1976. Berdasarkan 

hasil analisis potensi dan masalah berkaitan dengan 

manajemen pembelajaran di SD Kristen Satya 
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Wacana, maka dibuat desain model manajemen 

pembelajaran berbasis TIK yang mendukung 

terwujudnya PAIKEM. Langkah manajemen tersebut 

terlihat seperti gambar di bawah ini: 

 

Gambar  4.1. Langkah Manajemen Pembelajaran Pendekatan  

Teori Gorton 

Identifikasi masalah 

Diagnosis masalah 

Penetapan tujuan  

Pembuatan keputusan 

Perencanaan 

Pengorganisasian 

Pengkoordinasian 

Pendelegasian 

Penginisiasian 

Pengkomunikasian 

Kerja dengan kelompok - kelompok 

Penilaian 

Tahap 

Pengambilan 

Keputusan 

Pembelajaran 

Tahap 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Tahap 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Tahap Evaluasi 

Pembelajaran 
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Langkah 1 – 4 merupakan model pengambilan 

keputusan (Usman, 2006:322-325). Langkah 

manajemen dengan pendekatan teori Gorton dapat 

disederhanakan menjadi empat tahap berdasarkan 

kebutuhan akan manajemen pembelajaran, yakni 

Tahap Pengambilan Keputusan Pembelajaran, Tahap 

Perencanaan Pembelajaran, Tahap Pelaksanaan 

Pembelajaran, dan Tahap Evaluasi Pembelajaran. 

Tahap - tahap tersebut dapat dikembangkan menjadi 

model manajemen pembelajaran berbasis TIK. 

Model manajemen ini melibatkan pihak – 

pihak yang terkait pembelajaran yang berbasis TIK 

khususnya di SD Kristen Satya Wacana yaitu: Kepala 

Sekolah, Koordinator bidang Kurikulum, Koordinator 

bidang IT, Koordinator bidang Sarana dan Prasarana, 

serta guru. Masing – masing pihak memiliki peran 

yang masuk dalam langkah manajemen yang 

terangkum pada gambar di bawah ini: 



75 
 

 
 

Gambar 4.2. Tahapan serta Pelaksana Manajemen 

Pembelajaran Berbasis TIK 

Tahap Pengambilan Keputusan Pembelajaran 

Berbasis TIK melibatkan tim yang terdiri dari Kepala 

Sekolah, Koordinator bidang Kurikulum dan Guru. 

Pada Tahap Perencanaan Pembelajaran Berbasis TIK 

melibatkan Kepala Sekolah, Guru, Koordinator 

Kurikulum, Koordinator IT, serta Koordinator Sarana 

dan Prasarana. Pada Tahap Pelaksanaan 

Pembelajaran Berbasis TIK melibatkan Guru dan 

Kepala Sekolah. Sedangkan pada Tahap Evaluasi 

Pembelajaran Berbasis TIK melibatkan Koordinator 

Kurikulum, Kurikulum IT, Koordinator Sarana dan 

Prasarana serta Guru.  

Pada tahap pengambilan keputusan 

pembelajaran berbasis TIK, Kepala Sekolah berhak 

mengambil segala keputusan terhadap adanya 

pembelajaran. Kepala Sekolah bersama tim yaitu 

•Tim: 

•Kepala 
Sekolah 

•Koord. 
Kurikulum 

•Guru 

Tahap 
Pengambilan 
Keputusan 

Pembelajaran 
Berbasis TIK 

•Kepala 
Sekolah 

•Guru 

•Koord. 
Kurikulum 

•Koord. IT 

•Koord. 
Sarpras 

Tahap Perencanaan 
Pembelajaran 
Berbasis TIK 

•Guru 

•Kepsek 

Tahap 
Pelaksanaan 
Pembelajaran 
Berbasis TIK 

•KepSek 

•Koord. 
Kurikulum 

•Koord. IT 

•Koord. 
Sarpras 

•Guru 

Tahap Evaluasi 
Pembelajaran 
Berbasis TIK 
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koordinator kurikulum dan guru terlebih dahulu 

mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan 

integrasi TIK dalam pembelajaran apakah berkaitan 

dengan kebijakan atau berkaitan dengan 

pembiayaan. Setelah didiagnosis kecukupan 

anggaran atau dasar kebijakan untuk program 

pembelajaran berbasis TIK yang diajukan oleh 

Koordinator Kurikulum maka perlu ditetapkan 

tujuan program pembelajaran berbasis TIK sehingga 

berujung kepada pembuatan keputusan berdasar 

kebijakan atau kecukupan anggaran program 

pembelajaran tersebut.  

Berkaitan langsung dengan pembelajaran, 

tahap Pengambilan Keputusan Pembelajaran 

Berbasis TIK, guru mempunyai wewenang dalam hal 

ini berkaitan langsung dengan materi pembelajaran 

yang akan diberikan pada siswa di kelas. Guru 

sebelum merencanakan pembelajaran berbasis TIK 

perlu mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah 

yang berkaitan dengan kebutuhan integrasi TIK 

dalam pembelajaran seperti materi pembelajaran 

dalam bentuk konten digital, kebutuhan siswa, 

ketersediaan infrastruktur  untuk kemudian 

menetapkan tujuan pembelajaran dan membuat 

keputusan pembelajaran berbasis TIK sesuai dengan 

keputusan Kepala Sekolah. 
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Pada tahap Perencanaan Pembelajaran 

Berbasis TIK, Kepala Sekolah ikut terlibat dalam 

perencanaan pembelajaran berbasis TIK selaras 

dengan perencanaan pembelajaran oleh guru dan 

sesuai dengan pengembangan kurikulum serta 

penjadwalan guru oleh Koordinator Kurikulum. 

Perencanaan pembelajaran berbasis TIK yang dibuat 

oleh Guru bekerjasama dengan Koordinator IT dan 

Koordinator Sarpras dalam hal kesiapan 

infrastruktur, konten digital dan penjadwalan 

penggunaan sarpras yang dibutuhkan pada saat 

pelaksanaan pembelajaran. Guru dapat 

menggunakan salah satu dari dua pendekatan 

perencanaan pembelajaran yang berbasis TIK yaitu 

pendekatan idealis atau pendekatan pragmatis. Guru 

juga harus merencanakan strategi pembelajaran 

yang relevan (Kusmana, 2011:44). 

Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis 

TIK melibatkan Guru sebagai manajer utama dalam 

pembelajaran. Guru melakukan pengorganisasian 

sumber daya belajar yang berbasis TIK, kemudian 

mengkoordinasikan tugas – tugas pembelajaran 

dengan siswa sesuai dengan RPP yang telah dibuat. 

Guru selanjutnya mendelegasikan tugas – tugas 

tersebut pada siswa sesuai dengan kemampuan 

siswa menggunakan TIK.  
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Pada pelaksanaan pembelajaran guru juga 

melakukan penginisiasian yaitu pengerahan atau 

kepemimpinan dimana guru memotivasi peserta 

didik untuk siap berperan aktif dalam pembelajaran. 

Guru kemudian mengkomunikasikan materi yang 

berupa konten digital kepada siswa menggunakan 

perangkat TIK yang telah direncanakan. 

Pembelajaran berbasis TIK dapat dilaksanakan 

dengan teknik berkelompok. Hal ini akan 

memudahkan siswa dalam bekerjasama dan 

bertukar informasi serta mengatasi pemerataan 

kemampuan siswa dalam menggunakan TIK dalam 

pembelajaran. Pada tahap ini, Kepala Sekolah juga 

melakukan monitoring dan evaluasi melalui kegiatan 

supervisi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru (Triwiyanto, 2015:66). 

Tahap terakhir dalam manajemen 

pembelajaran berbasis TIK adalah Evaluasi 

Pembelajaran berbasis TIK. Pada tahap ini 

melibatkan Koordinator Kurikulum dalam hal 

mempersiapkan penjadwalan kegiatan evaluasi 

seperti Tes yang bersifat formatif seperti ulangan 

harian dan sumatif yaitu Tes Tengah Semester, Tes 

Akhir Semester. Koordinator Kurikulum bekerjasama 

dengan guru dalam pengadaan soal tes yang berbasis 

TIK dibantu oleh Koordinator IT dan Koordinator 
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Sarpras. Kepala Sekolah pada tahap ini juga 

melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran 

untuk memantau evaluasi pembelajaran. 

Hasil akhir yang diharapkan dari setiap 

tahapan adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pengambilan Keputusan Pembelajaran 

Berbasis TIK menghasilkan Program 

Pembelajaran yang tertuang dalam RKS (Rencana 

Kerja Sekolah) serta Program dan Anggaran tiap 

bidang berkaitan dengan anggaran kebutuhan 

program pembelajaran berbasis TIK. Program 

pembelajaran yang direncanakan dapat berupa 

program e-education misalnya e-learning, e-

library. Setelah dibuat keputusan bersama untuk 

tiap bidang yang terkait langsung dengan 

pembelajaran di kelas (Bidang Kurikulum, Bidang 

Sarana Prasarana, Bidang IT) dan disahkan oleh 

Kepala Sekolah, maka dapat dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya. 

2. Tahap Perencanaan Pembelajaran Berbasis TIK 

menghasilkan Prota, Promes, Silabus, Rencana 

Mingguan serta Rencana Harian atau RPP dengan 

pendekatan integrasi TIK. RPP yang terintegrasi 

TIK ini disusun dan dikembangkan bersama 

melibatkan Kepala Sekolah berkaitan dengan 

supervisi pembelajaran; Koordinator Kurikulum; 
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berkaitan dengan program dan anggaran yang  

telah dibuat; Koordinator Sarpras berkaitan 

dengan ketersediaan dan penjadwalan 

penggunaan sarpras; Koordinator IT dibantu 

dengan timnya berkaitan dengan materi 

pembelajaran berupa konten digital atau aktifitas 

pembelajaran yang memanfaatkan TIK yang 

harus dipersiapkan.  

3. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis TIK 

menghasilkan PAIKEM (Pembelajaran Aktif, 

Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan). Siswa 

melalui TIK dimungkinkan untuk ikut aktif dalam 

pembelajaran, menghasilkan karya yang bersifat 

inovatif, kreatif sehingga siswa mencapai tujuan 

pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. 

Keterlibatan siswa membuat siswa belajar asyik 

dengan percaya diri dan tertantang untuk 

melakukan hal serupa atau bahkan hal yang 

lebih berat lagi.  

4. Tahap Evaluasi Pembelajaran Berbasis TIK 

menghasilkan hasil penilaian yang sahih, objektif, 

adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan 

berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, 

serta accountable (Triwiyanto, 2015:190). Hal 

tersebut dimungkinkan dengan melaksanakan tes 

berbasis komputer. Pengelolaan sistem penilaian 
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ini akan menjadi efisien dalam hal penghematan 

biaya pengadaan kertas dan waktu untuk proses 

koreksi, karena tergantikan dengan sistem 

komputer yang dibuat dalam bentuk program 

komputer. Hasil penilaian dilaporkan kepada 

orangtua siswa dalam bentuk rapor baik laporan 

pendidikan di tengah semester maupun di akhir 

semester dalam bentuk digital (berbasis web atau 

berbasis mobile) dan atau kertas.  

5. Berkaitan dengan kegiatan supervisi 

pembelajaran berbasis TIK yang merupakan 

bagian dari pengawasan atau monitoring dan 

evaluasi, Kepala Sekolah lebih mudah 

melaksanakannya jika semua tahap ada dalam 

sistem berbasis internet yang dapat diakses 

dimana saja dan kapan saja. 

 

4.1.3. Validasi Desain 

Desain model pembelajaran berbasis TIK 

divalidasi oleh 3 validator yaitu: (1) Dr. Bambang 

Suteng Sulasmono, M. Si. (2) Dra. Ade Iriani, M. M. 

(3) Pujiono, S. Pd. Hasil uji validasi dari ketiga 

validator terhadap model manajemen pembelajaran 

berbasis TIK dapat dilihat pada tabel 4.1. 
 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validasi Model  
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Manajemen Pembelajaran Berbasis TIK 

No 
Pernyataan 
Kejelasan 

Validator 

Dr. Bambang 
Suteng 

Sulasmono, M. 
Si. 

Dr. Ade 
Iriani, 

M. M. 

Pujiono, 

S. Pd. 

Nilai 

1. Latar 
Belakang  

Cukup Jelas (3) Jelas (4) Sangat 
Jelas (5) 

2. Tujuan Cukup Jelas (3) Jelas (4) Jelas (4) 

3. Sasaran Jelas (4) Jelas (4) Sangat 

Jelas (5) 

4. Landasan 

Hukum 

Sangat Jelas (5) Jelas (4) Sangat 

Jelas (5) 

5. Konsep 
Manajemen 

Cukup Jelas (3) Sangat 
Jelas (5) 

Sangat 
Jelas (5) 

6. Konsep 

Manajemen 
Pembelajaran 

Jelas (4) Sangat 

Jelas (5) 

Sangat 

Jelas (5) 

7. Konsep 
Pembelajaran 

Berbasis TIK 

Jelas (4) Jelas (4) Sangat 
Jelas (5) 

8. Konsep 
Manajemen 

Pembelajaran 
Berbasis TIK 

Jelas (4) Jelas (4) Sangat 
Jelas (5) 

9. Tahap – 
tahap Desain 

Model 

Jelas (4) Jelas (4) Sangat 
Jelas (5) 

10. Penutup Jelas (4) Jelas (4) Sangat 
Jelas (5) 

Total Nilai 38 42 49 

Rata-rata Nilai 3,8 4,2 4,9 

 

Keterangan: 

Tidak Jelas : 1 
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Kurang Jelas : 2 

Cukup Jelas : 3 

Jelas : 4 

Sangat Jelas : 5 

 

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa rata – rata 

nilai yang diberikan validator 1, Dr. Bambang Suteng 

Sulasmono, M. Si. adalah 3,8 dalam kategori cukup 

jelas. Rata – rata nilai yang diberikan validator 2 

yakni Dr. Ade Iriani, M. M. adalah 4,2 dalam kategori 

jelas. Validator 3 yakni Pujiono, S. Pd. memberikan 

nilai 4,9 dalam kategori sangat jelas. Rata – rata total 

nilai ketiga validator 4,3 dalam kategori jelas. Hal ini 

menunjukkan bahwa model yang dikembangkan 

memenuhi kriteria model yang baik.  

Beberapa saran dari validator tersebut antara 

lain: 

1. Validator 1: Terdapat banyak struktur kalimat 

yang perlu diperbaiki. Beberapa bagian perlu 

dielaborasi lebih lanjut agar semakin jelas. 

2. Validator 2: Perbaikan tata bahasa dalam bahasa 

Indonesia yang baik. 

3. Validator 3: Perlu ditambahkan tujuan yang 

sasarannya untuk siswa. Perlu penataan sub 

judul agar tidak terpisah dari uraiannya agar 

memudahkan dalam membaca (hal. 10, 12, 38). 
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4.1.4. Perbaikan Desain 

Berdasarkan hasil validasi dan saran dari 

validator, selanjutnya dilakukan revisi sehingga 

diperoleh model manajemen pembelajaran berbasis 

TIK yang dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan 

manajemen pembelajaran. Revisi yang dilakukan 

antara lain:  

1. Memperbaiki struktur kalimat, mengelaborasi 

pada bagian konsep pembelajaran berbasis TIK 

dan menambahkan halaman rujukan pada 

bagian yang memerlukan rujukan konsep. 

2. Memperbaiki tata bahasa yang belum 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

sehingga jelas subyek, predikat, obyek dan 

keterangannya. 

3. Menambahkan tujuan yang berkaitan dengan 

siswa dan menata kembali sub judul agar tidak 

terpisah dari uraiannya sehingga mudah dibaca. 

 

4.2. Pembahasan  

Model ini disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi tempat penelitian agar dapat 

diimplementasikan dengan mudah. Keberhasilan 

implementasi model kembali kepada pelaksanaan 

secara menyeluruh, bertahap dan sesuai dengan 
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kerjasama semua pihak yang terkait dengan 

pembelajaran. Model ini juga telah mendapat 

tanggapan secara umum oleh pihak yang terkait 

pembelajaran di SD Kristen Satya Wacana (terlampir) 

berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru 

sebagai manajer pembelajaran terkait dengan 

implementasi pembelajaran berbasis TIK. 

Kunci keberhasilan model manajemen 

pembelajaran berbasis TIK terletak pada tahap 

perencanaan pembelajaran berbasis TIK yang 

dikerjakan oleh guru melibatkan pihak – pihak yang 

terkait langsung dengan pembelajaran berbasis TIK. 

Sesuai fungsi dari perencanaan pembelajaran adalah 

sebagai panduan atau pedoman dalam penyusunan 

program pembelajaran, penyiapan proses 

pembelajaran, penyiapan bahan/media/sumber 

belajar, dan penyiapan perangkat penilaian sehingga 

memudahkan  pembuatan persiapan pembelajaran 

dan pengembangan pembelajaran PAIKEM 

(Triwiyanto, 2015:97-98).  

Melalui perencanaan pembelajaran, persiapan 

integrasi TIK dalam RPP disusun dengan 

pertimbangan sedemikian rupa menyesuaikan situasi 

dan kondisi sekolah. Kesulitan yang dihadapi guru 

dalam pengembangan RPP dapat diatasi dengan 

melakukan kerjasama dengan guru lain yang 
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memegang tingkat kelas yang sama dengan fasilitasi 

dan supervisi oleh kepala sekolah atau guru senior 

yang ditunjuk.  

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

pengembangan manajemen pembelajaran lebih 

memfokuskan pada integrasi TIK dalam 

pembelajaran, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Wang dan Woo, 2007 mengembangkan model 

sistematik integrasi TIK dan penelitian Wang, 2008 

mengenai model umum untuk membimbing integrasi 

TIK dalam pengajaran dan pembelajaran. Kedua 

penelitian ini merupakan bagian dari manajemen 

pembelajaran namun bukan model manajemen 

pembelajaran itu sendiri.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Kyakulumbye dan Katono, 2013 lebih menekankan 

pada manajemen integrasi TIK ke dalam kurikulum 

sekolah dasar. Fungsi manajemen yang digunakan 

hanya tiga yaitu perencanaan, pengorganisasian dan 

pengkoordinasian. Kesamaan kunci model pada 

penelitian ini adalah pada fungsi perencanaan. 

Perencanaan menjadi salah satu aspek kunci dalam 

manajemen kurikulum. Fungsi manajemen yang 

dikaji pada penelitian tersebut melibatkan manajer 

sekolah dan guru. Hampir sama namun belum 

menjelaskan secara lengkap sampai kepada fungsi 
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manajemen yang terakhir namun penting yaitu 

evaluasi. Menurut Triwiyanto (2015:183) fungsi 

evaluasi dilakukan untuk menilai efisiensi, 

efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan 

suatu program atau kegiatan dalam hal ini program 

pembelajaran. Dari fungsi evaluasi akan dapat 

diukur ketercapaian program yaitu sejauh mana 

kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan. 

Menurut penelitian Wang, 2008 ada tiga 

komponen kunci yang mempengaruhi efektivitas 

integrasi TIK dalam pengajaran dan pembelajaran 

yaitu  pedagogi, interaksi sosial dan teknologi. 

Namun selain ketiga komponen tersebut, 

kemampuan manajemen juga merupakan 

keterampilan yang penting diperlukan  dalam rangka 

melaksanakan pembelajaran berbasis TIK (Wang, 

2008:417). Model manajemen pembelajaran berbasis 

TIK ini berfokus pada fungsi manajemen yang 

diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran 

berbasis TIK dari awal sampai akhir. Hal tersebut 

ditegaskan oleh Tearle, 2004 dalam jurnalnya bahwa 

faktor kunci yang berkaitan dengan implementasi 

TIK selain sikap dan etos yaitu koordinasi dan 

manajemen. Secara teori, model ini sudah mendapat 

landasan yang kuat bahwa diperlukan gambaran 
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manajemen yang jelas dan terukur untuk mencapai 

tujuan pembelajaran berbasis TIK. 

Model manajemen pembelajaran berbasis TIK 

ini cukup lengkap dikembangkan dengan tujuan agar 

efektivitas manajemen diperoleh secara maksimal. 

Jika ditinjau dari manfaat teoritis, model ini 

menyajikan lengkap dengan tahap pengambilan 

keputusan yang dilaksanakan sebelum tahap 

perencanaan. Inilah yang menjadi kebaruan dari 

model manajemen pembelajaran ini. Masalah yang 

ditemukan berdasarkan evaluasi pembelajaran yang 

lalu dapat menjadi dasar pengambilan keputusan 

bagi perencanaan pembelajaran yang akan datang. 

Hal tersebut penting dilakukan sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Vanderlinde, dkk, 

2012. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

sekolah berbasis TIK perlu rencana kebijakan TIK 

yang jelas agar koordinator yang ditunjuk sebagai 

pemimpin memiliki arahan kerja yang jelas pula. 

Hasil evaluasi proses pembelajaran yang sebelumnya 

perlu dipertimbangkan dalam rangka membuat 

keputusan. Temuan masalah yang didapat dari tahap 

ini akan menjadi dasar untuk menentukan 

kebutuhan pembelajaran yang akan datang. 

Kemudahan dalam monitoring dan evaluasi 

proses pembelajaran yang dilakukan baik oleh guru 
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maupun kepala sekolah akan terwujud. Hal ini 

dimungkinkan dengan adanya teknologi komputer 

yang menghilangkan batasan waktu dan jarak dalam 

melaksanakan proses monitoring dan evaluasi 

pembelajaran. Hal tersebut selaras dengan strategi 

pengelolaan pemanfaatan TIK yang dikemukakan 

oleh Adu dan Olatundun, 2013 dalam penelitiannya.  

 


