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INSTRUMEN WAWANCARA 

POTENSI DAN MASALAH (5M) 

 

Sumber Wawancara : Kepala Sekolah 

Tanggal :  

 

NO PERTANYAAN 

1. Tindakan apa saja yang dilakukan kepala sekolah 

selama ini di dalam mengelola pembelajaran di 

SDKSW? 

2. Siapa sajakah yang terlibat di dalam manajemen 

pembelajaran di SDKSW? 

3. Apa peran masing – masing Koordinator 

(Kurikulum, Sarpras, IT) di dalam manajemen 

pembelajaran di SDKSW? 

4. Apa saja yang harus dilakukan guru – guru di 

sekolah ini dalam mengelola pembelajaran 

(persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian)? 

5. Menurut Bapak bagaimana seharusnya 

pemanfaatan TIK dapat memaksimalkan 

tercapainya tujuan pembelajaran yaitu PAIKEM? 

6. Menurut Bapak seberapa jauh integrasi TIK di 

dalam pembelajaran di SDKSW saat ini (ditinjau 

dari pelaksanaan dari Kelas 1 – 6)? 

7. Apakah ada satgas khusus untuk mengelola 

infrastruktur TIK di sekolah ini? 

8. Apa saja kendala yang sekolah dalam hal ini guru 

hadapi dalam hal mengintegrasikan TIK dalam 

pembelajaran? 

9. Apa saja upaya yang sekolah sudah lakukan 

dalam hal mengintegrasikan TIK dalam 

pembelajaran? 

 

 

Lampiran 1 – Instrumen Pedoman Wawancara 
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Sumber Wawancara : Koordinator Kurikulum I 

Tanggal :  

 

NO PERTANYAAN 

1. Langkah apa saja yang dilakukan oleh Koord. 
Kurikulum untuk mengelola pembelajaran di SD 

Kristen Satya Wacana saat ini, mohon Anda dapat 
menceritakan?  

2. Menurut Anda bagaimana seharusnya pemanfaatan 

TIK dapat memaksimalkan tercapainya tujuan 
pembelajaran yaitu PAIKEM? 

 

3. Menurut Anda seberapa jauh integrasi TIK di dalam 

pembelajaran di SD Kristen Satya Wacana saat ini? 

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam hal 
mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran? 

5. Apa saja yang guru - guru sudah lakukan dalam hal 

mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran? 

 

Sumber Wawancara : Koordinator Kurikulum II 

Tanggal :  

 

NO PERTANYAAN 

1. Seberapa jauh koordinator kurikulum membantu guru 

dalam hal mempersiapkan pembelajaran? 

2. Apakah koordinator kurikulum juga ikut 
bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan 

pembelajaran, pengawasan bahkan penilaian 

pembelajaran? 

3. Menurut Anda, apakah selama ini ada masalah di 
dalam persiapan, pelaksanaan pembelajaran? 

4. Apa saja yang dilakukan guru – guru dalam 

mempersiapkan pembelajaran? 

5. Menurut Anda, seberapa besar kebutuhan 
pembelajaran yang memanfaatkan TIK? 

6. Adakah kesulitan bagi guru - guru di dalam 
merencanakan pembelajaran yang memanfaatkan TIK? 

7. Menurut Anda perlukah panduan khusus bagi guru – 

guru dalam hal mempersiapkan pembelajaran yang 
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berbasis TIK? 

8. Adakah harapan Anda ke depan untuk 
mengembangkan pembelajaran berbasis TIK? 

 

Sumber Wawancara : Koordinator IT 

Tanggal :  

 

NO PERTANYAAN 

1. Seberapa jauh koordinator IT membantu guru dalam 
hal mempersiapkan pembelajaran? 

2. Menurut Anda, apakah selama ini ada masalah di 

dalam persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian 
pembelajaran yang berkaitan dengan TIK? 

 

3. Menurut Anda, seberapa besar kebutuhan dan potensi 
pembelajaran yang memanfaatkan TIK di sekolah ini? 

4. Menurut Anda apakah ada kesulitan bagi guru - guru 
di dalam merencanakan pembelajaran yang 

memanfaatkan TIK? 

5. Menurut Anda perlukah panduan khusus bagi guru – 
guru dalam hal mempersiapkan pembelajaran yang 

berbasis TIK? 
 

6. Apa harapan anda sebagai koordinator IT sekaligus 

guru di sekolah ini dalam hal pengembangan 

pengelolaan pembelajaran yang berbasis TIK? 

 

Sumber Wawancara : Koordinator Sarana dan 

Prasarana 

Tanggal :  

 

NO PERTANYAAN 

1. Apa peran Anda sebagai Koordinator Sarpras di dalam 

membantu guru – guru mengelola pembelajaran di 

SDKSW? 

2. Apakah selama ini guru-guru mematuhi prosedur 

penggunaan sarana dan prasarana? 

3. Sarana dan Prasarana apa saja yang berkaitan dengan 

TIK yang guru – guru manfaatkan untuk pembelajaran? 
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4. Apa saja kendala yang ada di sekolah dalam hal 
memanfaatkan TIK dalam pembelajaran berkaitan 

dengan sarana dan prasarana yang ada di SDKSW? 
 

5. Apa saja upaya yang sekolah sudah lakukan dalam hal 

memanfaatkan TIK dalam pembelajaran berkaitan 

dengan sarana dan prasarana yang ada di SD Kristen 
Satya Wacana? 

 

6. Apa harapan Anda sebagai Koord. Sarpras agar sekolah 
mengupayakan peningkatan fasilitas di sekolah? 

 

 

 

Sumber Wawancara : Perwakilan Guru Kelas 1-3 

Tanggal :  

 

NO PERTANYAAN 

1. Apa saja yang Anda lakukan sebagai guru di dalam 
mengelola pembelajaran yang dilakukan di SDKSW saat 

ini? 

2. Menurut Anda bagaimana seharusnya pemanfaatan 

TIK dapat memaksimalkan tercapainya tujuan 
pembelajaran yaitu PAIKEM? 

 

3. Siapa sajakah yang terlibat di dalam manajemen 

pembelajaran di SDKSW? 

4. SDKSW salah satu SD yang menerapkan kurikulum 

2013, bagaimanakah guru – guru dalam melaksanakan 
manajemen pembelajaran berkaitan dengan integrasi 

TIK? (ditinjau dari fungsi manajemen pembelajaran: 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi) 

 

5. Apakah Anda menggunakan bahan dan alat TIK dalam 

menyampaikan materi pembelajaran? 

6. Apakah anda merencanakan pembelajaran 

menggunakan bahan dan alat TIK? 
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7. Apa saja kendala dan upaya yang sekolah sudah 
lakukan dalam hal mengintegrasikan TIK dalam 

pembelajaran? 

8. Apa saja kendala dan upaya yang sekolah sudah 

lakukan dalam hal mengintegrasikan TIK dalam 
pembelajaran? 

 

 

Sumber Wawancara : Perwakilan Guru Kelas 4-6 

Tanggal :  

 

NO PERTANYAAN 

1. Ceritakan apa saja yang Anda lakukan untuk 

mengelola pembelajaran? 

2. Selain Anda sebagai guru dan juga siswa siapa sajakah 
yang terkait langsung dengan pengelolaan 

pembelajaran? 

 

3. Menurut Anda, apakah selama ini ada masalah di 
dalam mengelola (persiapan, pelaksanaan, penilaian) 

pembelajaran? 
 

4. Apakah anda merencanakan, melaksanakan 

pembelajaran menggunakan bahan dan alat TIK? 

 

5. Apa saja kendala dan upaya yang sekolah sudah 
lakukan dalam hal mengintegrasikan TIK dalam 

pembelajaran? 
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HASIL WAWANCARA POTENSI DAN MASALAH 

(5M) 

 

Sumber Wawancara : Kepala Sekolah 

Tanggal : 30 Juni 2016 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Tindakan apa saja 
yang dilakukan 

kepala sekolah 
selama ini di dalam 

mengelola 

pembelajaran di 
SDKSW? 

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. 

 

2. Siapa sajakah yang 

terlibat di dalam 
manajemen 

pembelajaran di 
SDKSW? 

Kepsek, Korbid. kurikulum, guru 

kelas dan guru mapel, siswa, 
namun fokus utama adalah 

keterlibatan guru, pihak lain seperti 
korbid. sarpras, korbid. IT, dan 

perpustakaan juga membantu 
pelaksanaan pembelajaran sebagai 

sumber pustaka. 

 

3. Apa peran masing – 
masing Koordinator 

(Kurikulum, 
Sarpras, IT) di 

Koordinator Kurikulum membantu 
di awal persiapan pembelajaran 

seperti penjabaran silabus, 
pembelajaran otoritas di guru dan 

Lampiran 2 
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dalam manajemen 
pembelajaran di 

SDKSW? 

kepsek, diakhir Koordinator 
pengadaan tes (penentuan kisi-kisi, 

detail soal-soal untuk verifikasi soal 
yang dibuat oleh guru, termasuk 

jadwal pelaksanaan tes. 

 

4. Apa saja yang harus 
dilakukan guru – 

guru di sekolah ini 
dalam mengelola 

pembelajaran 
(persiapan, 

pelaksanaan, 

pengawasan, 
penilaian)? 

Hal yang rutin dilakukan adalah 
perencanaan mingguan dibagikan 

setiap hari Jumat kepada orang tua 
siswa, sehingga muncul kebutuhan 

alat, biaya, sarana, mana yang 
harus disediakan oleh sekolah atau 

oleh orang tua siswa. Secara detail 

yang guru harus lakukan sesuai 
dengan TUPOKSI Guru. 

 
 

5. Menurut Bapak 

bagaimana 
seharusnya 

pemanfaatan TIK 

dapat 
memaksimalkan 

tercapainya tujuan 
pembelajaran yaitu 

PAIKEM? 
 

TIK sangat – sangat vital sebagai 

sumber belajar, sarana 
pembelajaran, dan untuk menarik 

fokus siswa dalam belajar. 

 
 

 
 

 
 

 

6. Menurut Bapak 

seberapa jauh 
integrasi TIK di 

dalam pembelajaran 
di SDKSW saat ini 

(ditinjau dari 
pelaksanaan dari 

Kelas 1 – 6)? 

Sejauh ini masih tergantung pada 

guru, belum semua karena ada 
beberapa guru yang penguasaan 

TIK belum optimal. Namun yang 
guru sudah menguasai pasti selalu 

menggunakan TIK. Secara sekilas 
ada kecenderungan adanya 

kesenangan baik dari siswa 
maupun dari guru serta ada sisi 

keuntungan yaitu hemat biaya. 

 
 

7. Apakah ada satgas 

khusus untuk 
mengelola 

Koordinator sudah ada namun jika 

membutuhkan tim khusus akan 
dibentuk secara insidental 
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infrastruktur TIK di 
sekolah ini? 

 

bekerjasama dengan koordinator 
yang lain. Kebutuhan akan 

pendanaan dengan batasan 500 
ribu rupiah, di atas nilai tersebut 

pengadaan infrastruktur seijin 

Kepsek namun di bawah nilai 
tersebut langsung dengan 

Koordinator Sarpras. 

8. Apa saja kendala 
yang sekolah dalam 

hal ini guru hadapi 
dalam hal 

mengintegrasikan 

TIK dalam 
pembelajaran? 

 

Kendala utama ada pada biaya, 
misalnya mengenai laboratorium 

komputer, pemeliharaan lcd, setting 
ruang khusus TIK belum ada, dana 

untuk kebutuhan fotocopy lembar 

aktifitas siswa cukup besar kurang 
lebih 2 juta / bulan. Kendala dari 

guru hanya kemampuan SDM 
dalam menggunakan TIK yang 

belum merata, serta dalam hal 
administrasi guru masih ada 

masalah karena masih 
menyesuaikan kurikulum baru 

(Kurikulum 2013).  

 

9. Apa saja upaya yang 
sekolah sudah 

lakukan dalam hal 
mengintegrasikan 

TIK dalam 
pembelajaran? 

Yang sudah diupayakan misal 
pembuatan web sekolah dan 

pelatihan membuat media 
pembelajaran bagi guru – guru, 

misalkan powerpoint/flash, 
mengecek penggunaan TIK dalam 

pembelajaran apakah sudah atau 

belum dengan supervisi seminggu 
sekali. Prioritas yang sedang 

diupayakan nantinya sumber 
pustaka lewat web. Sekolah sudah 

upayakan jaringan hotspot dari ISP 
Indiehome, Telkom speedy agar 

bandwith cukup. Sudah ada impian 
ke depan, siswa hanya membawa 

flashdisk, atau laptop ke sekolah, 

sekolah yang akan menyediakan 
komputer per siswa, nantinya siswa 

dapat mengerjakan tugas dimana 
pun siswa berada selama ada 
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internet, sedangkan untuk 
pengelolaan nantinya dibutuhkan 

Tim khusus TIK. Guru nantinya 
mempunyai blog / web pribadi 

untuk upload resume materi e-book 

yang siswa dapat download. Untuk 
upaya pendanaan, sekolah 

membentuk grup alumni agar 
sumber dana tidak hanya 

mengandalkan SPP saja. 

 

 

Sumber Wawancara : Koordinator Kurikulum I 

Tanggal : 28 Juni 2016 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Langkah apa saja 
yang dilakukan 

oleh Koord. 
Kurikulum untuk 

mengelola 
pembelajaran di 

SDKSW saat ini, 

mohon Anda 
dapat 

menceritakan?  
 

Kurikulum 2013 sudah ada, pemetaan 
materi sudah ada, sehingga 

koordinator bertugas membuat jadwal, 
kemudian menyiapkan administrasi 

kelas seperti buku jurnal, absensi, dll. 
Selama 1 tahun pembelajaran 

mengkoordinasi guru dalam hal tes, 

persiapan penerimaan rapor dan 
pengarsipan rapor. 

2. Menurut Anda 

bagaimana 
seharusnya 

pemanfaatan TIK 

dapat 
memaksimalkan 

tercapainya 
tujuan 

pembelajaran 
yaitu PAIKEM? 

 

Penggunaan TIK sangat penting, saya 

sendiri menggunakannya untuk 
mengajar di kelas dan pembuatan 

materi/worksheet, penggunaan 

powerpoint, memutar film, atau clip 
dengan download saja tidak membuat 

sendiri. TIK digunakan untuk 
menghadirkan sesuatu yang tidak 

biasa ada di lingkungan siswa untuk 
dihadirkan di dalam kelas. 
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3. Menurut Anda 
seberapa jauh 

integrasi TIK di 
dalam 

pembelajaran di 

SDKSW saat ini? 

TIK dalam pembelajaran di SD KSW 
sangat bergantung kepada lcd, 

sound/speaker, listrik. Banyak guru 
yang sudah memakai TIK dalam 

pembelajaran. Penggunaan TIK 

memang disarankan karena memang 
hal ini sudah menjadi kebutuhan. 

4. Apa saja kendala 

yang dihadapi 
dalam hal 

mengintegrasikan 
TIK dalam 

pembelajaran? 

Kendala ada di alat TIK, dari 12 lcd di 

kelas, tinggal 4 yang baik, sisanya 
rusak karena penggunaan yang 

„overtime‟, sehingga kehilangan 
warnanya. Namun  Untuk Sound 

portable guru membawa sendiri ke 
dalam kelas. Pelaksanaan sering tidak 

sesuai dengan perencanaan, kadang 
kendala pada hal teknis, kondisi 

lingkungan, kadang terhambat dengan 

pemakaian tempat dengan guru kelas 
lain. 
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5. Apa saja yang 
guru - guru 

sudah lakukan 
dalam hal 

mengintegrasikan 

TIK dalam 
pembelajaran? 

Pengalaman pribadi, penggunaan TIK 
dalam perencanaan pembelajaran tidak 

semua tertulis, kadang mendadak di 
kelas guru menambah sumber pustaka 

dari internet dengan bantuan wifi 

untuk disampaikan secara langsung 
kepada siswa. Ada yang masuk dan 

tidak masuk dalam perencanaan 
pembelajaran. Ada beberapa mapel 

yang tidak banyak menggunakan 
bantuan TIK, misal matematika 

(kecuali geometri bisa ditambah materi 
dengan TIK), melukis, ketrampilan, 

dalam PKn TIK digunakan untuk sikap 

dan penerapan, nilai-nilai moral dan 
pancasila, Bahasa Indonesia 

(memanfaatkan audio). Pembuatan 
RPP per hari secara teknis sehari 

sebelumnya, sedangkan pencatatan 
terhadap pelaksanaan pembelajaran 

hari itu ada di jurnal. Penilaian 

dilakukan melalui pengamatan, 
praktek, portofolio, tugas di sekolah, 

PR, unjuk kerja, observasi sikap. 
Penilaian tergantung kebutuhan tiap 

guru dan pemahaman muatan materi, 
KD yang ingin dinilai, penilaian sikap 

dilakukan setiap hari. 
 

 

Sumber Wawancara : Koordinator Kurikulum II 

Tanggal : 28 Juni 2016 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Seberapa jauh 

koordinator 
kurikulum 

membantu guru 
dalam hal 

mempersiapkan 
pembelajaran? 

Saya baru setahun menjabat, eksekusi 

persiapan pembelajaran ada pada guru 
per tingkat, saya sendiri 

mengembangkan materi di kelas 2, 
guru yang lain juga saling 

berkoordinasi per tingkatan untuk 
membahas cakupan materi, untuk 



112 
 

 
 

koordinator kurikulum memantau 
pengembangan materi belum 

dilaksanakan. 
 

2. Apakah 

koordinator 

kurikulum juga 
ikut 

bertanggungjawa
b dalam hal 

pelaksanaan 
pembelajaran, 

pengawasan 

bahkan penilaian 
pembelajaran? 

Pelaksanaan dipantau sejauh kelas 

terisi atau tidak, ada kendala atau 

tidak hal ini tidak secara langsung oleh 
koordinator kurikulum menunggu 

penyampaian dari guru yang 
bersangkutan. Mengenai penilaian, 

antar guru sharing cara pengolahan 
nilai, cara mengisi rapor terutama 

dalam K13. Ada 2 koordinator 

kurikulum untuk saling melengkapi. 
 

 

3. Menurut Anda, 
apakah selama 

ini ada masalah 
di dalam 

persiapan, 

pelaksanaan 
pembelajaran? 

 

Masalah dalam hal persiapan secara 
pribadi masih dapat diatasi dengan 

adanya partner guru per tingkat, 
kemudian jika berkaitan dengan 

kegiatan yang membutuhkan biaya, 

guru membicarakan langsung dengan 
KepSek. Masalah yang umum terjadi 

dalam pelaksanaan, jikalau ada guru 
yang ijin, kemudian kelas kosong, dan 

ada lebih dari dua guru yang absen. 
Mengenai penilaian pembelajaran 

sudah mulai terbiasa dengan sistem 
penilaian K13, masalah hanya muncul 

di awal guru beradaptasi dengan 

kurikulum 2013. 
 

4. Apa saja yang 

dilakukan guru – 
guru dalam 

mempersiapkan 
pembelajaran? 

Biasanya guru-guru menyusun jaring 

tema, bedah buku (apakah msh bs 
dipakai atau tidak), pemetaan materi, 

membuat promes, prota, RPPnya 
berupa jadwal mingguan, kecuali kelas 

6 karena menggunakan KTSP yang 

sudah jelas ada jadwal mapel setiap 
minggunya. 

 
 

5. Menurut Anda, Dengan memanfaatkan TIK, siswa bisa 
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seberapa besar 
kebutuhan 

pembelajaran 
yang 

memanfaatkan 

TIK? 

mandiri dengan TIK, guru harus 
menambah wawasan agar tidak „old 

style‟ dan lebih menarik. 
 

 

 

6. Adakah kesulitan 
bagi guru - guru 

di dalam 
merencanakan 

pembelajaran 
yang 

memanfaatkan 

TIK? 
 

Lebih kendala ke fasilitas TIK, 
penjadwalan pemakaian ke sarpras, 

mayoritas guru memakai TIK sehingga 
tidak ada kendala yang berarti bagi 

guru-guru dalam merencanakan 
pembelajaran yang memanfaatkan TIK. 

 

 

7. Menurut Anda 

perlukah 
panduan khusus 

bagi guru – guru 
dalam hal 

mempersiapkan 

pembelajaran 
yang berbasis 

TIK? 

Selama ini sudah otomatis kesadaran 

diri untuk mengembangkan 
pembelajaran dengan TIK, jika guru 

merasa kesulitan akan menghubungi 
secara personal partner guru yang 

lebih mahir TIK. 

 
 

 
 

8. Adakah harapan 

Anda ke depan 
untuk 

mengembangkan 

pembelajaran 
berbasis TIK? 

Harapan akan kesadaran diri untuk 

kreatif dalam mengembangkan 
pembelajaran, adanya inovasi dan 

penyegaran dengan teknik-teknik 

mengajar yang lain. Komunikasi lebih 
ditingkatkan antar guru per tingkat 

kelas. 
 

 

  



114 
 

 
 

Sumber Wawancara : Koordinator IT 

Tanggal : 01 Juli 2016 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Seberapa jauh 
koordinator IT 

membantu guru 
dalam hal 

mempersiapkan 
pembelajaran? 

Koord. IT hanya membantu untuk 
memastikan untuk setiap fasilitas 

TIK berjalan dengan baik, dalam 
hal teknis hardware dan software 

perangkat TIK di sekolah. Dulu ada 
penjadwalan penggunaan 

Laboratorium Komputer, sekarang 
tidak ada karna hanya untuk kelas 

1-3 saja. 

 

2. Menurut Anda, 
apakah selama ini 

ada masalah di 
dalam persiapan, 

pelaksanaan, 
pengawasan, 

penilaian 

pembelajaran yang 
berkaitan dengan 

TIK? 
 

Masalah utama ada pada SDM 
yang mana tidak semua guru bisa 

memanfaatkan TIK.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

3. Menurut Anda, 
seberapa besar 

kebutuhan dan 

potensi pembelajaran 
yang memanfaatkan 

TIK di sekolah ini? 

Potensi besar karena guru – guru 
di sekolah ini mau belajar hanya 1 

atau 2 yang benar-benar tidak 

mau, mengenai kebutuhan 
penyediaan laboratorium 

komputer, dalam hal biaya 
pengadaan internet dan biaya 

„maintenance‟. 
 

 

4. Menurut Anda 

apakah ada kesulitan 
bagi guru - guru di 

dalam merencanakan 
pembelajaran yang 

memanfaatkan TIK? 

Kesulitan yang ada bersifat minor 

(tidak bisa menyambung ke wifi, 
lcd tidak mau menyala), selebihnya 

karena ada yang tidak mau belajar. 
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5. Menurut Anda 
perlukah panduan 

khusus bagi guru – 
guru dalam hal 

mempersiapkan 

pembelajaran yang 
berbasis TIK? 

 

Perlu untuk beberapa orang guru, 
agar tidak bergantung pada satu 

orang sehingga tidak merugikan 
orang lain yang sudah mempunyai 

tugas pribadi.  

 

6. Apa harapan anda 
sebagai koordinator 

IT sekaligus guru di 
sekolah ini dalam hal 

pengembangan 
pengelolaan 

pembelajaran yang 
berbasis TIK? 

SDM di sekolah ini perlu 
ditingkatkan, sekolah ini juga 

perlu laboran khusus IT. Namun 
semua kembali ke anggaran 

sekolah. Ke depan perlu e-learning, 
dulu pernah dicoba intranet 

memakai moddle, namun belum 
dapat dilanjutkan, kalaupun ada, 

guru-guru belum dapat 

menyempatkan diri 
menggunakannya terbatas waktu 

untuk belajar dan 
mempraktekkannya. Yang penting 

bagaimana ada potensi dan 
manajemen penugasan sehingga 

guru mempunyai waktu yang 
cukup untuk melaksanakannya. 

 

 

Sumber Wawancara : Koordinator Sarana dan 

Prasarana 

Tanggal : 30 Juni 2016 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa peran Anda 
sebagai Koordinator 

Sarpras di dalam 

membantu guru – 
guru mengelola 

pembelajaran di 
SDKSW? 

Menyiapkan sesuai dengan 
pesanan guru, misalnya kelas yang 

belum tersedia LCD, ada buku 

khusus jadwal peminjaman sehari 
sebelumnya, kemudian ATK, 

peminjaman ruang untuk praktek 
dan tempat untuk kegiatan 

pembelajaran. 
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2. Apakah selama ini 
guru-guru mematuhi 

prosedur penggunaan 
sarana dan 

prasarana? 

Ada juga guru yang mendadak, ada 
juga yang jauh-jauh hari 

direncanakan.  
 

 

 

3. Sarana dan 
Prasarana apa saja 

yang berkaitan 
dengan TIK yang 

guru – guru 
manfaatkan untuk 

pembelajaran? 

 

LCD, laboratorium komputer 
langsung koord. IT, DVD, speaker, 

laptop biasanya milik pribadi guru, 
laptop milik sekolah untuk 

kegiatan tertentu saja. 
  

4. Apa saja kendala 
yang ada di sekolah 

dalam hal 
memanfaatkan TIK 

dalam pembelajaran 
berkaitan dengan 

sarana dan 

prasarana yang ada 
di SDKSW? 

 

Kendala ada di dalam perawatan 
karena keadaan kelas yang 

cenderung lembab akibat lama 
tidak dipakai misal selama liburan 

sekolah. Untuk saat ini belum 
memerlukan teknisi internal. 

Instalasi kabel vga yang belum 

bagus, karena bangunan sekolah 
cukup kokoh sehingga hanya main 

tempel, sehingga cukup 
membahayakan anak-anak dan 

cepat rusak. 
 

5. Apa saja upaya yang 

sekolah sudah 

lakukan dalam hal 
memanfaatkan TIK 

dalam pembelajaran 
berkaitan dengan 

sarana dan 
prasarana yang ada 

di SDKSW? 
 

Pihak sekolah sudah 

mengupayakan namun masih ada 

tanggungjawab wali kelas untuk 
mengarahkan anak-anak dalam 

hal pemeliharaan lingkungan 
sekolah. Terutama anak kelas 4-6. 

Untuk kelas 1-3 lebih ke unsur 
ketidaksengajaan anak. Kembali ke 

perawatan sarpras. Sehingga usia 
sarpras dpt bertahan lama. 

 

6. Apa harapan Anda 

sebagai Koord. 
Sarpras agar sekolah 

mengupayakan 
peningkatan fasilitas 

Harapan ke depan, CCTV dapat 

dipasang di sudut tertentu di 
sekolah untuk keamanan sekolah, 

mencegah barang hilang tanpa 
diketahui penyebabnya. 
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di sekolah? 
 

 

 

 

Sumber Wawancara : Perwakilan Guru Kelas 1-3 

Tanggal : 14 Juni 2016 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa saja yang Anda 
lakukan sebagai guru 

di dalam mengelola 
pembelajaran yang 

dilakukan di SDKSW 

saat ini? 
 

Saya melakukan perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, pengawasan 
pembelajaran, serta evaluasi 

pembelajaran. 

 
 

2. Menurut Anda 

bagaimana 
seharusnya 

pemanfaatan TIK 
dapat 

memaksimalkan 

tercapainya tujuan 
pembelajaran yaitu 

PAIKEM? 
 

TIK dapat membantu penjelasan 

pemahaman yang abstrak menjadi 
lebih kongkrit sehingga lebih 

dimengerti oleh siswa misalkan 
untuk memahami arti tolong 

menolong, alam semesta akan 

lebih mudah menggunakan sarana 
TIK terutama untuk siswa kelas 1.  

 

3. Siapa sajakah yang 

terlibat di dalam 

manajemen 
pembelajaran di 

SDKSW? 

Guru, Kepala sekolah dalam hal 

pengawasan pembelajaran, 

perencanaan kurikulum, serta 
evaluasi pada guru, sedangkan 

Koord. Kurikulum membantu 
dalam perencanaan, pelaksanaan 

pembelajaran misalkan jadwal 
mengajar guru, pengaturan 

„shifting‟ tenaga pengajar. 
 

4. SDKSW salah satu 
SD yang menerapkan 

kurikulum 2013, 
bagaimanakah guru – 

Perencanaan dan pelaksanaan 
sudah ada sesuai kurikulum, 

evaluasi bisa saja direncanakan 
berbasis TIK namun selama ini 
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guru dalam 
melaksanakan 

manajemen 
pembelajaran 

berkaitan dengan 

integrasi TIK? 
(ditinjau dari fungsi 

manajemen 
pembelajaran: 

perencanaan, 
pelaksanaan, 

pengawasan, 
evaluasi) 

 

belum dilaksanakan evaluasi 
berbasis TIK. 

 

5. Apakah Anda 

menggunakan bahan 
dan alat TIK dalam 

menyampaikan 
materi pembelajaran? 

Ya, saya menggunakannya untuk 

beberapa materi yang 
membutuhkan penggunaan bahan 

dan alat TIK. 
 

6. Apakah anda 
merencanakan 

pembelajaran 
menggunakan bahan 

dan alat TIK? 
 

Ya kadang kala namun tidak 
selalu, seringkali malah ide itu 

munculnya spontan (malam hari 
sebelum mengajar) dan mendadak 

saat siswa menginginkan 
penjelasan materi lebih kongkrit 

maka saya mencoba mencari di 

internet dan langsung saya 
bagikan pada siswa tambahan 

penjelasan yang sudah ditemukan 
dari sumber internet. 

 

7. Apa saja kendala dan 
upaya yang sekolah 

sudah lakukan dalam 

hal mengintegrasikan 
TIK dalam 

pembelajaran? 

Kendala lebih kepada kesiapan 
alat, laptop hang, LCD tidak bisa 

digunakan, laboratorium komputer 

hanya beberapa komputer saja 
yang dapat digunakan, sehingga 

saya harus menyiasati penggunaan 
komputer bagi siswa dengan 

membentuk grup atau kelompok 
untuk satu komputer. 
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8. Apa saja kendala dan 
upaya yang sekolah 

sudah lakukan dalam 
hal mengintegrasikan 

TIK dalam 

pembelajaran? 
 

Upaya yang sudah dilakukan, ada 
pelatihan SDM, sistem tutoring 

dengan rekan guru, pengadaan 
hotspot internet yang cukup di 

lingkungan sekolah. 

 

 

Sumber Wawancara : Perwakilan Guru Kelas 4 

Tanggal : 29 Juni 2016 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Ceritakan apa saja 
yang Anda lakukan 

untuk mengelola 
pembelajaran? 

 

 
 

 
 

Saya mencari bahan 
pelajaran/materi, membuat 

worksheet, materi pembelajaran 
disampaikan berupa file 

powerpoint, video, setelah 

diberikan pada siswa kemudian 
diadakan penilaian melalui 

worksheet dan tugas-tugas. 
 

2. Selain Anda sebagai 

guru dan juga siswa 
siapa sajakah yang 

terkait langsung 
dengan pengelolaan 

pembelajaran? 

 
 

 
 

 

Untuk kebutuhan peminjaman 

remote LCD, tinta, kertas dari 
administrasi, pekarya dalam 

kebersihan kelas, koord. 
Kurikulum terkait pada 

penjadwalan dan kepsek sebagai 

penganggungjawab, kalau ada 
masalah mencoba diselesaikan 

sendiri jika belum bisa melibatkan 
teman guru, ortu atau kepsek. 
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3. Menurut Anda, 
apakah selama ini 

ada masalah di 
dalam mengelola 

(persiapan, 

pelaksanaan, 
penilaian) 

pembelajaran? 
 

Dalam hal materi pembelajaran 
masih ada yg membantu, 

administrasi guru kelas cukup 
mengganggu – dalam hal waktu 

yang banyak tersita misalkan 

pembuatan RPP, silabus. Pada 
akhirnya persiapan berupa 

pembuatan RPP, silabus tidak 
dibuat karena lebih mementingkan 

keberadaan siswanya. Antara 
persiapan administrasi dan 

pelaksanaan harus ada relasi dan 
berat untuk dilakukan dua-

duanya. 

 

4. Apakah anda 
merencanakan, 

melaksanakan 
pembelajaran 

menggunakan bahan 
dan alat TIK? 

 

Ya saya dan beberapa guru di 
sekolah ini sudah menggunakan 

TIK dalam pembelajaran, bahkan 
kadang siswa menggunakan HP 

mereka untuk mencari bahan 
bersumber internet.  

 

5. Apa saja kendala dan 

upaya yang sekolah 

sudah lakukan dalam 
hal mengintegrasikan 

TIK dalam 
pembelajaran? 

Tidak ada kendala yang berarti. 

Sekolah sudah cukup 

memfasilitasi dengan baik, 
wifi/sambungan internet, laptop 

sudah ada jika belum punya 
sendiri, LCD di kelas. Siswa sudah 

dapat memanfaatkan TIK, guru 
hanya sebagai fasilitator. Guru 

juga diharapkan dapat 
mengembangkan pembelajarannya. 

 

Sumber Wawancara : Perwakilan Guru Kelas 6 

Tanggal : 29 Juni 2016 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. 

 
 

 

Ceritakan apa saja 

yang Anda lakukan 
untuk mengelola 

pembelajaran? 

Dalam hal persiapan tidak 

membuat RPP setiap hari namun 
materi apa yang akan diberikan 

dibuat terlebih dahulu 
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pengembangan dari materi 
tersebut, tidak hanya yang ada di 

buku, tapi juga mencari sumber 
lain, variasi soal yang lain.  

Dalam pelaksanaan masih 

ditambah dengan hal yang kurang 
misalkan yang ditanya sesuai 

kebutuhan murid, kadang diajak 
di perpustakaan, mencari dari 

internet melalui laptop, hp, yang 
sudah dikoneksikan dengan wifi, 

anak-anak boleh membawa 
peralatan TIK sendiri sesuai 

dengan instruksi guru. Penilaian 

langsung mengarah ke mapel yang 
diujikan, karena masih KTSP, 

penilaian berupa ulangan harian, 
TTS, TAS, praktek, tugas. 

2. Selain Anda sebagai 

guru dan siswa siapa 
sajakah yang terkait 

langsung dengan 

pengelolaan 
pembelajaran? 

 
 

 
 

 

Perpustakaan sumber belajar, guru 

lain untuk teman tutor, selain 
mencari sumber dari internet, guru 

dari SD lain untuk variasi soal-

soal, sarpras untuk penggunaan 
perangkat TIK, untuk masalah 

teknis langsung ke Koord. IT, 
Kepala Sekolah dan Koord 

kurikulum menawarkan sumber 
buku untuk ditelaah apakah akan 

dipakai atau tidak. Kepala sekolah 

juga ikut mengajar di kelas 6, 
untuk tambahan pelajaran, kepala 

sekolah juga ikut terlibat dalam 
mengawasi pembelajaran. 
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3. Menurut Anda, 
apakah selama ini 

ada masalah di 
dalam mengelola 

(persiapan, 

pelaksanaan, 
penilaian) 

pembelajaran? 

Kendala ada di beberapa siswa, 
yang bersikap untuk bertanggung 

jawab, kemandirian, masih butuh 
bantuan guru, diatasi dengan 

mengatasi dengan 

mengelompokkan siswa dalam hal 
motivasi belajarnya. Guru di kelas 

6 fokus ke ujian, bagaimana 
mempersiapkan bahan yang 

digunakan untuk ujian. Kendala di 
guru merasa kelelahan di akhir 

semester dua untuk mengejar 
materi dan memberi bekal latihan 

soal-soal UN kepada siswa. 
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4. 
 

 
 

 

 
 

Apakah anda 
merencanakan, 

melaksanakan 
pembelajaran 

menggunakan bahan 

dan alat TIK? 
 

Di semester 1 ada presentasi siswa 
menggunakan laptop, di semester 

2 hanya mapel-mapel yang tidak 
diujikan. 

 

 
 

5. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Apa saja kendala dan 

upaya yang sekolah 
sudah lakukan dalam 

hal mengintegrasikan 
TIK dalam 

pembelajaran? 

 
 

 
 

 
 

 

Kendala ada pada guru yang masih 

belajar untuk menggunakan LCD, 
LCD warnanya kurang bagus dan 

ketika mau pakai yang LCD 
portable sudah dipakai oleh guru 

lain.  Guru mencari cara untuk 

mengatasinya misal dengan tukar 
kelas, memakai ruang multimedia. 

Maintenance menjadi masalah 
karena LCD mudah rusak. Namun 

sudah ada upaya pengadaan LCD 
baru.  



 
 

 
 

GAMBAR MODEL MANAJEMEN PEMBELAJARAN BERBASIS TIK 
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3. 

 
 

 
 

 

Apa saja yang Anda 

lakukan dalam 
mempersiapkan 

pembelajaran 
memanfaatkan TIK?  

 

Guru persiapan materi dengan 

menggunakan power point, dan 
melibatkan siswa untuk membuat 

presentasi menggunakan TIK. 
 

 

4. 

 
 

 
 

 
 

Apakah anda 

merencanakan, 
melaksanakan 

pembelajaran 
menggunakan bahan 

dan alat TIK? 
 

Di semester 1 ada presentasi siswa 

menggunakan laptop, di semester 
2 hanya mapel-mapel yang tidak 

diujikan. 
 

 
 

5. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Apa saja kendala dan 

upaya yang sekolah 

sudah lakukan dalam 
hal mengintegrasikan 

TIK dalam 
pembelajaran? 

 
 

 

 
 

 
 

Kendala ada pada guru yang masih 

belajar untuk menggunakan LCD, 

LCD warnanya kurang bagus dan 
ketika mau pakai yang LCD 

portable sudah dipakai oleh guru 
lain.  Guru mencari cara untuk 

mengatasinya misal dengan tukar 
kelas, memakai ruang multimedia. 

Maintenance menjadi masalah 

karena LCD mudah rusak. Namun 
sudah ada upaya pengadaan LCD 

baru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODEL 
MANAJEMEN 
PEMBELAJARAN 
BERBASIS TIK 
DI SD KRISTEN SATYA WACANA 
SALATIGA 
Model ini dapat dijadikan acuan bagi guru dan  pihak – pihak 

yang terkait   langsung maupun tidak langsung dengan 
pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK. 
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KATA PENGANTAR 

 

Tantangan pendidikan era modern salah satunya 

adalah membekali generasi dengan keterampilan abad 21. 

Keterampilan yang harus dimiliki salah satunya adalah 

keterampilan berkomunikasi menggunakan TIK. Sekolah 

sebagai penyelenggara pendidikan diharapkan dapat  

menjadi wadah pelatihan bagi para siswa dengan 

keterampilan tersebut. SD Kristen Satya Wacana Salatiga 

sebagai sekolah modern yang memahami kebutuhan masa 

depan, diharapkan dapat menjadi wadah untuk membekali 

para siswa dengan keterampilan abad 21. Oleh karena itu, 

mutu pembelajaran perlu ditingkatkan. 

Salah satu strategi peningkatan mutu pembelajaran 

yang perlu dioptimalkan oleh SD Kristen Satya Wacana 

Salatiga adalah menyelenggarakan pembelajaran berbasis 

TIK. Pembelajaran berbasis TIK adalah pembelajaran yang 

mengintegrasikan TIK dalam pengelolaannya. Oleh karena 

itu, diperlukan suatu model untuk melaksanakan 

manajemen pembelajaran berbasis TIK di SD Kristen Satya 

Wacana Salatiga. Model dan deskripsi ini diharapkan dapat 

menjadi acuan guru dan  pihak – pihak yang terkait 

langsung maupun tidak langsung dengan manajemen 

pembelajaran berbasis TIK. 

   

 Salatiga,  September 2016 

 Edna Maria
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pemanfaatan TIK dalam 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 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 
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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).  

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 yang 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. 

Kepala Sekolah memberi informasi pada saat wawancara 

mengenai kondisi di sekolah saat ini bahwa SD Kristen 

Satya Wacana memiliki potensi menjadi sekolah yang 

berbasis TIK namun masih ada masalah yang menghambat 

pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK. Jika meminjam 
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istilah dalam penelitian Anderson (2010:31) bahwa SD KSW 

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 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 berbasis TIK.  Hal ini tidak 

perlu terjadi jika semua sumber daya yang ada di sekolah 
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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 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 dapat memberikan 
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gambaran secara keseluruhan tentang tahapan manajemen 

pembelajaran berbasis TIK. 

 

1.2. TUJUAN 

Tujuan dari pengembangan model manajemen 

pembelajaran berbasis TIK di SD Kristen Satya Wacana 

Salatiga adalah sebagai berikut: 

1. Memberi acuan bagi guru dan pihak – pihak terkait 

dalam melaksanakan manajemen pembelajaran yang 

berbasis TIK guna terwujudnya proses pembelajaran 

yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

dengan memaksimalkan tahap perencanaan 

pembelajaran berbasis TIK. 

2. Terselenggaranya manajemen pembelajaran berbasis 

TIK yang efektif dan efisien sehingga berdampak positif 

bagi terpenuhinya kebutuhan siswa akan kemandirian 

belajar serta keterampilan penguasaan TIK. 

 

1.3. SASARAN 

Sasaran utama dari penerapan model ini adalah guru 

sebagai manajer utama pembelajaran. Sasaran selanjutnya 

adalah pihak – pihak yang terkait langsung dan tidak 

langsung dengan pembelajaran berbasis TIK yaitu Kepala 

Sekolah, Koordinator Kurikulum, Koordinator IT dan 

Koordinator Sarana dan Prasarana di SD Kristen Satya 

Wacana Salatiga. 
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1.4. LANDASAN HUKUM 

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang – undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen. 

3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No.81 A tahun 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum 2013. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1. KONSEP MANAJEMEN  

Pengertian manajemen menurut Syafaruddin 

dan Nasution (2005:71) bahwa manajemen adalah 

proses yang dilaksanakan oleh manajer agar 

organisasi berjalan menuju pencapaian tujuan 

secara efektif dan efisien. Aktifitas manajerial yang 

berlangsung pada organisasi pendidikan memerlukan 

sumberdaya baik manusia maupun fisik yang 

dipadukan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pengertian tersebut selaras dengan definisi 

manajemen pendidikan menurut Usman (2006:7) 

yakni seni dan ilmu mengelola sumber daya 

pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara 

efektif dan efisien. 

Menurut Arikunto dan Yuliana (2012:4) bahwa 

manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau 

rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan 

usaha kerjasama sekelompok manusia yang 

bergabung dalam organisasi pendidikan, untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar efektif dan efisien.  

Berdasarkan pengertian manajemen 

pendidikan baik Usman, 2006 maupun Arikunto dan 
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Yuliana, 2012 mempunyai kesamaan yakni 

berorientasi pada tujuan dengan cara yang efektif 

dan efisien.   

Fungsi manajemen adalah perencanaan; 

pengorganisasian; pengarahan (motivasi, 

kepemimpinan, pengambilan keputusan, 

komunikasi, koordinasi dan negosiasi, serta 

pengembangan organisasi); pengendalian meliputi 

pemantauan (monitoring), penilaian, dan pelaporan 

(Usman, 2006:10). Secara lebih praktis fungsi – 

fungsi manajemen mencakup empat hal dipaparkan 

oleh Syafaruddin dan Nasution (2005:71) yaitu 

Perencanaan (Planning), Pengorganisasian 

(Organizing), Kepemimpinan (Leadership), dan 

Pengawasan (Controlling). Keempat hal di atas 

mengacu pada proses manajemen yang dikemukakan 

oleh Sergiovanni, dkk, 1987. 

Menurut Gorton, 1976 manajemen pada 

hakikatnya merupakan proses pemecahan masalah, 

sehingga langkah – langkah manajemen tidak 

ubahnya sebagaimana langkah – langkah pemecahan 

masalah. Gorton mengidentifikasi langkah – langkah 

manajemen sebagai berikut:  

1. Identifikasi masalah,  

Kata Identifikasi menurut KBBI mempunyai arti 

“menentukan atau menetapkan identitas (orang, 
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benda, dan sebagainya)”. Tidak satupun organisasi 

yang tidak mengalami masalah dalam melaksanakan 

kegiatannya. Masalah yang muncul dalam organisasi 

perlu diidentifikasi dalam rangka melihat apakah 

benar masalah yang muncul dalam suatu organisasi 

tersebut benar – benar masalah yang berpotensi 

mempengaruhi keberlangsungan organisasi.  

2. Diagnosis masalah,  

Menurut KBBI, diagnosis diartikan (arti secara 

sosial) “pemeriksaan terhadap suatu hal”, 

Mendiagnosis suatu masalah berarti “menentukan 

jenis masalah dengan cara meneliti atau memeriksa 

gejalanya”. Masalah yang ada perlu diteliti apa saja 

yang menjadi faktor penyebab masalah tersebut 

muncul. 

3. Penetapan tujuan,  

Setelah masalah teridentifikasi dan didiagnosis, 

perlu adanya penetapan tujuan yang dapat 

menjawab solusi terhadap masalah tersebut. 

4. Pembuatan keputusan,  

Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan 

masalah menjadi landasan bagi pembuatan 

keputusan yang bersifat manajerial. Keputusan yang 

dibuat menjadi dasar bagi pencapaian tujuan 

organisasi. 
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5. Perencanaan,  

Menurut Arikunto dan Yuliana (2012:8) 

pengertian perencanaan adalah suatu proses 

mempersiapkan serangkaian keputusan untuk 

mengambil tindakan di masa yang akan datang yang 

diarahkan kepada tercapainya tujuan – tujuan 

dengan sarana optimal. Menurut Usman (2006:48) 

perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang 

ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada 

suatu periode tertentu dalam rangka mencapai 

tujuan yang ditetapkan.  

Kedua pengertian perencanaan tersebut 

mempunyai orientasi yang sama dalam hal 

pencapaian tujuan serta berkaitan dengan waktu. 

Perbedaan terdapat pada subyek dimana pengertian 

yang pertama memandang perencanaan sebagai 

suatu proses sedangkan pengertian yang lain 

memandang perencanaan sebagai sejumlah kegiatan. 

Jadi pengertian perencanaan adalah sejumlah 

kegiatan yang merupakan bagian dari suatu proses 

persiapan pengambilan keputusan yang memiliki 

target waktu tertentu. Perencanaan membutuhkan 

sarana optimal dan diarahkan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 
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6. Pengorganisasian,  

Pengertian pengorganisasian menurut Arikunto 

dan Yuliana (2012:9) adalah usaha untuk 

mewujudkan kerjasama antar manusia yang terlibat 

di dalam manajemen, sedangkan kesimpulan yang 

diambil oleh Syafaruddin dan Nasution (2005:73) 

mengenai proses pengorganisasian adalah kegiatan 

menempatkan seseorang dalam struktur organisasi 

sehingga memiliki tanggung jawab, tugas dan 

kegiatan yang berkaitan dengan fungsi organisasi 

dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama 

melalui perencanaan. Melalui pengorganisasian 

sumber daya dapat ditempatkan dalam struktur 

organisasi dengan tugas, tanggung jawab dan 

wewenang yang sesuai untuk pencapaian tujuan 

organisasi.  

7. Pengkoordinasian,  

Menurut Arikunto dan Yuliana (2012:11) 

pengkoordinasian adalah suatu usaha yang 

dilakukan pimpinan untuk mengatur, menyatukan, 

menserasikan, mengintegrasikan, semua kegiatan 

yang dilakukan oleh bawahan. Pengkoordinasian 

dapat diartikan juga sebagai bentuk kegiatan yang 

mengatur cara kerja, prosedur kerja, atau 

mekanisme kerja suatu kegiatan. Pengertian 

koordinasi disimpulkan oleh Usman (2006:363) 
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bahwa koordinasi ialah proses mengintegrasikan  

(dapat berarti memadukan), mensinkronisasikan dan 

menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah 

– pisah secara terus – menerus untuk mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien. Melalui 

pengkoordinasian pimpinan dapat 

mengkomunikasikan peran masing – masing anggota 

organisasi agar tujuan organisasi tercapai tanpa ada 

kepentingan pribadi. 

8. Pendelegasian,  

Setiap rencana yang telah dibuat perlu 

dilaksanakan dengan cara membagi tugas kepada 

semua anggota organisasi sesuai porsi tugas masing 

– masing. Melalui pendelegasian, pimpinan dapat 

memberikan mandat kepada setiap anggota 

organisasi untuk melaksanakan tugas sesuai 

tanggung jawab masing – masing anggota.  

9. Penginisiasian,  

Menurut Bafadal (2009:41) penginisiasian 

dapat berarti pengerahan atau kepemimpinan. Lebih 

lanjut dikemukakan bahwa segenap sumber daya 

perlu dikerahkan sedemikian rupa melalui proses 

mempengaruhi, mendorong, mengajak, 

menggerakkan, dan menuntun orang lain dalam 

proses kerja agar berpikir, bersikap, dan bertindak 
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sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

10. Pengkomunikasian,  

Usman (2006:346) mengartikan komunikasi 

sebagai proses penyampaian atau penerimaan pesan 

dari satu orang kepada orang lain baik langsung 

maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan 

maupun bahasa isyarat. Pimpinan atau manajer 

menyampaikan semua fungsi manajemen dan tugas 

manajemen melalui saluran komunikasi. Pengertian 

tersebut diperjelas oleh Arikunto dan Yuliana 

(2012:12) bahwa yang dimaksud dengan 

pengkomunikasian atau komunikasi adalah suatu 

usaha yang dilakukan oleh pimpinan lembaga untuk 

menyebarluaskan informasi yang terjadi di dalam 

maupun hal – hal di luar lembaga yang ada 

kaitannya dengan kelancaran tugas mencapai tujuan 

bersama. Pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam menjalankan organisasi dalam hal ini 

sekolah diperlukan penyampaian dan penerimaan 

informasi di dalam struktur sekolah ataupun pihak 

di luar struktur sekolah agar tujuan sekolah dapat 

tercapai.  

 

  

138 



 
 

 
 

11. Kerja dengan kelompok – kelompok,  

Pelaksanaan manajemen tidak dapat 

dikerjakan sendiri. Kerja dengan kelompok – 

kelompok akan membantu pelaksanaan tugas 

masing – masing bagian dalam struktur organisasi. 

Pembentukan kelompok untuk menyelesaikan tugas 

dan tanggungjawab yang ditopang lebih dari satu 

orang akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan 

dan lebih cepat selesai. 

12. Penilaian.  

Istilah penilaian dalam manajemen 

mengandung unsur evaluasi atau pengawasan. Di 

dalam evaluasi ada penentuan baik atau buruknya 

pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi. 

Menurut Arikunto dan Yuliana (2012:13), kegiatan 

pengawasan sering juga disebut kontrol, penilaian, 

penilikan, monitoring, supervisi dan sebagainya. 

Yang dimaksud penilaian atau pengawasan adalah 

usaha pimpinan untuk mengetahui semua hal yang 

menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya untuk 

mengetahui kelancaran kerja para pegawai dalam 

melakukan tugas mencapai tujuan. Tujuan utama 

pengawasan adalah agar dapat diketahui tingkat 

pencapaian tujuan dan menghindarkan terjadinya 

penyelewengan. Oleh karena itu pengawasan dapat 

diartikan sebagai pengendalian. Namun menurut 
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Usman (2006:401) ada perbedaan antara 

pengawasan dan pengendalian. Pengawasan tidak 

disertai tindak lanjut, tetapi cukup melaporkan saja, 

sedangkan pengendalian disertai tindak lanjut 

dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara 

perencanaan dengan pelaksanaan. 

 

2.2. KONSEP MANAJEMEN PEMBELAJARAN 

Menurut Permendiknas Nomer 41 Tahun 2007 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan guru dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu 

direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi 

agar terlaksana secara efektif dan efisien.  Hal ini  

mengandung arti bahwa perlu ada manajemen agar 

pembelajaran dapat terlaksana sesuai tujuan yang 

diharapkan. Manajemen yang dimaksud adalah 

manajemen pembelajaran.  

Lapono, dkk, 2008 dalam bukunya Belajar dan 

Pembelajaran SD menuliskan bahwa Pembelajaran, 

diartikan sebagai upaya membuat individu belajar, 

yang dirumuskan Robert W. Gagne, 1977 sebagai 

pengaturan peristiwa yang ada di luar diri seseorang 

peserta didik, dan dirancang serta dimanfaatkan 

untuk memudahkan proses belajar.  
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Menurut Syafaruddin dan Nasution (2005:79) 

bahwa manajemen pembelajaran adalah proses 

pendayagunaan seluruh komponen yang saling 

berinteraksi (sumber daya pengajaran) untuk 

mencapai tujuan program pengajaran. Sumber daya 

pengajaran yang dimaksud dapat berupa pembicara 

tamu, benda yang berkaitan dengan materi 

pengajaran, buku pelajaran, tulisan/paper, diagram, 

outline, gambar, rekaman ceramah, Compact Disk,  

Transparasi OHP, Film, videotapes, bahkan 

penggunaan teknologi pendidikan lainnya. 

Pelaksanaan manajemen pembelajaran terkandung 

tujuan agar siswa dapat belajar dengan mudah 

dilakukan dengan mengelola dan mendayagunakan 

semua komponen yang berinteraksi sehingga tujuan 

program pengajaran terlaksana melalui sebuah 

proses.  

Manajemen Pembelajaran melibatkan 4 fungsi 

pokok yang menjadi langkah dalam kegiatan 

manajemen. Menurut Sa‟ud dan Sumantri (2007:131) 

ada 4 peranan guru sebagai manajer dalam proses 

pengajaran yaitu: 

1. Merencanakan yaitu: Menyusun tujuan belajar 

mengajar (pengajaran). Perencanaan yang 

dimaksud dilakukan dengan mengembangkan 

perencanaan tahunan, rencana semester, 

141 



 
 

17 
 

rencana bagian (pokok bahasan), rencana 

mingguan dan rencana harian (rencana pelajaran) 

(Syafaruddin dan Nasution, 2005:94). Triwiyanto, 

2015 lebih menjabarkan definisi perencanaan 

pembelajaran yaitu seperangkat rencana dan 

pengaturan kegiatan pembelajaran, media 

pembelajaran, waktu, pengelolaan kelas, dan 

penilaian belajar. Manfaat perencanaan 

pembelajaran adalah untuk memudahkan 

pembuatan persiapan pembelajaran dan 

memudahkan pengembangan pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

2. Mengorganisasikan, yaitu menghubungkan atau 

menggabungkan seluruh sumber daya belajar 

mengajar dalam mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien.  

3. Memimpin, yaitu memotivasi para peserta didik 

untuk siap menerima materi pelajaran,  

4. Mengawasi, yaitu apakah pekerjaan atau kegiatan 

belajar mengajar mencapai tujuan pengajaran, 

salah satunya melalui evaluasi pengajaran, 

sehingga diketahui hasil yang dicapai. 

Guru dalam manajemen pembelajaran adalah 

sebagai manajer yang mempunyai peran penting agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini sesuai 

dengan kewajiban guru yang tertuang dalam 
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 

52 ayat (1) mencakup kegiatan pokok yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta 

melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada 

pelaksanaan tugas pokok. Guru juga perlu 

meningkatkan kompetensi pedagogik yang 

dijabarkan pada pasal 3 ayat (2) yaitu kemampuan 

guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. 

Sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)  

yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran 

guru wajib membuat RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) pada awal tahun atau awal semester 

sesuai dengan RKS (Rencana Kerja Sekolah).  

Ada tiga pelaku manajemen pembelajaran yaitu 

Kepala Sekolah, Koordinator Guru dan Guru Kelas / 

Mata Pelajaran. Ada tiga obyek yang dikenai 

tindakan manajemen pembelajaran yaitu sumber 

daya belajar, guru, dan siswa. 
 

2.3. PEMBELAJARAN BERBASIS TIK 

Pembelajaran berbasis TIK menurut 

Kemendikbud, 2011 adalah upaya memanfaatkan 

kemajuan TIK untuk mendukung proses 

pembelajaran. TIK bukanlah subyek utama 

melainkan berperan sebagai alat bantu. Hal ini 
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dikarenakan dengan adanya keberadaan TIK, siswa 

lah yang berperan utama memanfaatkannya, 

sedangkan guru dalam proses pembelajaran sebagai 

tutor. Ada beberapa tahapan yang akan dilalui 

sekolah didalam mengadopsi dan menggunakan TIK. 

Ringkasan tahapan evolusi sesuai kondisi sekolah 

yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK dapat 

dilihat di dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2.2 Tahapan Evolusi Pembelajaran Berbasis TIK 

Ta
ha

pa

n 

Proses tatap 

muka di 
dalam kelas 

Peran 

Guru 
Konten Digital 

Proses 

Pembelajaran 

 

I 

konten 

digital 
sebagai 

suplemen 

Sebagai 

penyam
pai 

materi 

Bersifat 

tambahan, tidak 
wajib 

disampaikan 

Dibatasi ruang 

dan waktu 

 

II 

konten 

digital 

sebagai 
komplemen 

Sebagai 

penyam

pai 
materi 

Wajib 

disampaikan 

karena masuk 
struktur 

kurikulum 

Dibatasi ruang 

dan waktu 

 

III 

Integrasi TIK 

dalam proses 

pembelajara
n 

Sebagai 

Tutor 

Seluruh konten 

berbentuk 

digital, wajib 
disampaikan 

Tidak dibatasi 

ruang dan 

waktu, masih 
terdapat 

campur tangan 

pengelolaan 
pembelajaran 

secara manual 

 

IV 

Telah 

menyatu 

dengan 
kemajuan 

TIK (Infuse) 

Sebagai 

Tutor 

Menggunakan 

aplikasi LMS 

(Learning 
Management 
System) 

Tidak dibatasi 

ruang dan 

waktu, peserta 
didik 

melaksanakan 

pembelajaran 
secara mandiri 

dan online 

Sumber: Kemendikbud, 2011 
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Anderson (2010:30) memaparkan mengenai 

Tingkatan/level yang dilewati kelas atau sekolah 

dalam mengintegrasikan TIK. Model tahapan dalam 

mengadopsi dan menggunakan TIK terlihat pada 

gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Sumber: Anderson, UNESCO, 2010 

Gambar 2.1 Tahapan dalam Mengadopsi dan 

Menggunakan TIK 

Model pada gambar 2.1 memiliki dua dimensi 

yaitu teknologi dan pedagogi. Teknologi mengacu 

pada semua cakupan TIK, dan pedagogi adalah seni 

dan ilmu mengajar. Dimensi teknologi adalah sebuah 

kontinum yang mewakili meningkatnya jumlah dan 

variasi penggunaan TIK. Dimensi pedagogi juga 

sebuah kontinum dan mewakili perubahan praktek - 

praktek pengajaran yang dihasilkan dari penerapan 

TIK. Ada konsensus umum bahwa integrasi TIK 

dalam pendidikan berlangsung secara progresif 

dalam serangkaian tingkatan yaitu: 1) Emerging 

(Muncul), 2) Applying (Menerapkan), 3) Infusing 
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(Menanamkan), 4) Transforming  (Transformasi). 

Tahapan tersebut menunjukkan seberapa banyak 

keterlibatan TIK di dalam kegiatan di sekolah baik 

administrasi maupun pembelajaran. Jika dikaitkan 

dengan tahapan evolusi pembelajaran berbasis TIK 

(tabel 2.2), masing – masing tahapan terjadi sesuai 

dengan tahapan sekolah mengadopsi dan 

menggunakan TIK. 

 

2.4. KONSEP MANAJEMEN PEMBELAJARAN 

BERBASIS TIK 

Fungsi pokok manajemen pembelajaran adalah 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengawasan (Sa‟ud dan Sumantri, 2007:131). 

Berkaitan dengan integrasi TIK dalam pembelajaran, 

semua fungsi pokok manajemen pembelajaran 

tersebut dilaksanakan memanfaatkan keunggulan 

teknologi informasi dan komunikasi.  

Pada fungsi perencanaan, menurut Kusmana 

(2011:44), bukti otentik terjadinya pembelajaran 

berbasis TIK dapat dicermati dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun dan 

implementasinya yang dilaksanakan oleh setiap guru 

mata pelajaran di sekolah. Hal tersebut sesuai 

dengan prinsip pengembangan atau penyusunan RPP 

menurut Triwiyanto (2015:100) yaitu menerapkan 
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teknologi informasi dan komunikasi serta 

mempertimbangkan penerapan TIK secara 

terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan 

situasi dan kondisi. Menurut Kusmana (2011:44), 

RPP yang mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran 

dapat disusun melalui 2 (dua) pendekatan, 

pendekatan idealis dan pendekatan pragmatis, 

seperti terangkum dalam gambar di bawah ini: 

 

Gambar 2.2 - Pendekatan Idealis dalam Pembelajaran 

Berbasis TIK 

Pendekatan Idealis dimulai dengan 

menentukan topik kemudian tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai dan menentukan aktifitas 

pembelajaran dengan memanfaatkan TIK yang 

relevan (seperti modul, LKS, program audio, 

VCD/DVD, CD-ROM, bahan belajar online di 

internet, atau alat komunikasi sinkronous dan 

asinkronous lainnya) untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tersebut. Pendekatan Pragmatis seperti 

gambar di bawah ini:  

  

Menentukan 
Topik 

Menentukan tujuan 
pembelajaran 

Menentukan aktifitas 
pembelajaran yang 
memanfaatkan TIK 
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Gambar 2.3 - Pendekatan Pragmatis dalam 

Pembelajaran Berbasis TIK 

Pendekatan Pragmatis dapat diawali dengan 

mengidentifikasi TIK yang ada (seperti buku, modul, 

LKS, program audio, VCD/DVD, CD-ROM, bahan 

belajar online di internet, atau alat komunikasi 

sinkronous dan asinkronous lainnya) atau mungkin 

bisa dilakukan atau digunakan, kemudian memilih 

topik-topik apa yang bisa didukung oleh keberadaan 

TIK tersebut, dan diakhiri dengan merencanakan 

strategi pembelajaran yang relevan untuk mencapai 

kompetensi dasar dan indikator capaian hasil belajar 

dari topik pelajaran tersebut. Adapun strategi 

pembelajaran yang relevan dengan kedua jenis 

pendekatan tersebut di atas antara lain: resources-

based learning (pembelajaran berbasis sumberdaya), 

case/problem-based learning (pembelajaran berbasis 

permasalahan/kasus sehari-hari), simulation-based 

learning (pembelajaran berbasis simulasi), dan 

colaboration-based learning (pembelajaran berbasis 

kolaborasi). 

 

Mengidentifikasi 
TIK 

Memilih topik-topik 
yang bisa 

didukung TIK 

Merencanakan 
strategi 

pembelajaran yang 
relevan  
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2.5. MODEL MANAJEMEN PEMBELAJARAN 

BERBASIS TIK 

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 

Wacana, maka dibuat desain model manajemen 

pembelajaran berbasis TIK yang mendukung 

terwujudnya PAIKEM.  

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. 

Langkah manajemen tersebut terlihat seperti gambar 

di bawah ini: 
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Gambar  2.4. 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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Model manajemen pembelajaran berbasis TIK 

ini melibatkan pihak – pihak yang terkait baik 

langsung maupun tidak langsung dalam 

pembelajaran yang berbasis TIK khususnya di SD 

Kristen Satya Wacana diantaranya adalah 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 dalam tahap manajemen pembelajaran 

berbasis TIK seperti pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 2.5. Tahapan dan Pelaksana Manajemen 

Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Tahap Pengambilan Keputusan Pembelajaran 

Berbasis TIK melibatkan tim yang terdiri dari Kepala 

Sekolah, Koordinator bidang Kurikulum dan Guru. 

•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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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, 

Koordinator IT dan Koordinator Sarana dan 

Prasarana. Sedangkan pada Tahap Evaluasi 

Pembelajaran Berbasis TIK melibatkan Kepala 

Sekolah, 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 

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.  
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Berkaitan langsung dengan pembelajaran, 

Tahap Pengambilan Keputusan, 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. 

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 
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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.  

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 
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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 

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 
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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; 

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 
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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 

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 akan lebih mudah 

melaksanakannya jika semua tahap masuk 
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dalam sistem berbasis internet yang dapat 

diakses dimana saja dan kapan saja. 

Tahapan manajemen pembelajaran berbasis 

TIK bagi guru sebagai manajer utama dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.6. Tahapan Manajemen Pembelajaran 

Berbasis TIK Bagi Guru 

 

 

Tahap Pengambilan 
Keputusan Pembelajaran 

Berbasis TIK 

•Mengidentifikasi dan 
mendiagnosis masalah 
integrasi TIK dalam 
pembelajaran 

•Menetapkan tujuan 
pembelajaran  

•Membuat keputusan 
pembelajaran berbasis TIK 
sesuai dengan keputusan 
KepSek 

Tahap Perencanaan 
Pembelajaran Berbasis 

TIK 

Bekerjasama dengan 
Koord. IT dan Koord. 
SarPras  membuat 

perencanaan 
pembelajaran  sesuai 
kurikulum dan jadwal  

yang dibuat Koord. 
Kurikulum 

Tahap Pelaksanaan 
Pembelajaran Berbasis 

TIK 

•Mengorganisasi sumber 
daya belajar berbasis TIK 

•Mengkoordinasi dan 
mendelegasikan tugas 
pembelajaran pada siswa 

•Menginisiasi siswa dan 
mengkomunikasikan 
konten digital  pada siswa 

•Bekerja dengan kelompok 
-kelompok 

Tahap Evaluasi Pembelajaran 
Berbasis TIK 

Guru bersama Koord. Kurikulum 
mengadakan kegiatan evaluasi 

pembelajaran berbasis TIK 
dibantu oleh Koord. IT dan Koord. 

Sarpras 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1. KUNCI KEBERHASILAN MODEL 

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 

memegang tingkat kelas yang sama dengan fasilitasi 

dan supervisi oleh kepala sekolah atau guru senior 

yang ditunjuk. 
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3.2. DESKRIPSI PELAKSANAAN MANAJEMEN 

PEMBELAJARAN BERBASIS TIK BAGI GURU 

Pelaksanaan manajemen pembelajaran 

berbasis TIK bagi guru dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Tahap Pengambilan Keputusan Pembelajaran 

Berbasis TIK 

Pada tahap ini, guru yang tergabung di 

dalam tim bersama Kepala Sekolah dan 

Koordinator Kurikulum mengidentifikasi dan 

mendiagnosis masalah integrasi TIK dalam 

pembelajaran. Hasil yang diharapkan adalah 

temuan masalah yang masih dihadapi guru saat 

mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran. 

Masalah yang ditemukan dapat saja berkaitan 

dengan kebutuhan pembelajaran berbasis TIK 

yang belum terpenuhi baik infrastruktur, materi 

ajar berupa konten digital, atau SDM. 

Berdasarkan masalah yang ditemukan, guru 

dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai 

dalam mengintegrasikan TIK dalam 

pembelajaran.  

Akhir dari tahap ini guru membuat 

keputusan model pembelajaran berbasis TIK yang 

akan digunakan sejalan dengan keputusan 

Kepala Sekolah berkaitan dengan program 
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pembelajaran yang dibuat oleh Koordinator 

Kurikulum dan tertuang dalam RKS (Rencana 

Kerja Sekolah). 

2. Tahap Perencanaan Pembelajaran Berbasis TIK 

Tahap perencanaan, guru merencanakan 

pembelajaran bekerjasama dengan tim 

diantaranya guru setingkat atau guru senior yang 

lain dan kemudian menuangkannya dalam 

bentuk Prota, Promes, Silabus, dan yang 

terpenting adalah RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). Integrasi TIK dalam pembelajaran 

dapat dituangkan dalam RPP. 

Sesuai jadwal pembelajaran dari 

Koordinator Kurikulum, guru bekerjasama 

dengan Koordinator IT dan Koordinator Sarpras 

dalam hal merencanakan pembelajaran berbasis 

TIK dalam hal kesiapan infrastruktur dan 

penjadwalan penggunaan sarpras terutama 

perangkat TIK. Guru dapat mempersiapkan 

materi berupa konten digital bekerjasama dengan 

Koordinator IT dan timnya.  

Akhir dari tahap ini diharapkan guru sudah 

mempunyai rencana pembelajaran atau RPP yang 

terintegrasi TIK dan materi yang berupa konten 

digital. 
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3. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis TIK 

Guru pada tahap ini melaksanakan 

pembelajaran dengan terlebih dahulu 

mengorganisasi sumber daya belajar yang 

berbasis TIK sesuai dengan RPP. Guru dapat 

menghubungkan atau menggabungkan 

penggunaan berbagai perangkat TIK agar tercapai 

tujuan pembelajaran. Setelah itu mendelegasikan 

tugas – tugas pada siswa sesuai kemampuan 

siswa menggunakan TIK. Selanjutnya guru 

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 untuk menyesuaikan tingkat 

kemampuan TIK masing – masing siswa. 

Akhir dari tahap ini, diharapkan guru 

dapat mencapai tujuan PAIKEM. 

4. Tahap Evaluasi Pembelajaran Berbasis TIK 

Pada tahap ini guru bekerjasama dengan 

Koordinator Kurikulum melaksanakan evaluasi 

pembelajaran mulai dari penjadwalan dan 
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pengadaan soal tes. Guru bekerjasama dengan 

Koordinator IT berkaitan dengan pembuatan soal 

tes berbasis TIK dan Koordinator Sarpras 

berkaitan dengan perangkat TIK yang diperlukan. 

Akhir dari tahap ini, guru diharapkan 

mendapat hasil penilaian terhadap siswa yang 

bersifat sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, 

menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, 

beracuan kriteria, serta accountable. Hasil 

penilaian ini dapat dijadikan acuan bagi tindak 

lanjut guru terhadap perkembangan siswa.
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