
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kondisi prasyarat implemetasi pembelajaran ICT (Information Communication and 

Technology) yaitu, 1. Guru dan siswa harus mempunyai akses yang mudah ke perangkat 

teknologi termasuk koneksi internet. 2. Tersedianya konten digital (bahan ajar) yang mudah 

dipahami guru dan siswa, 3. Guru harus punya pengetahuan dan ketrampilan menggunakan 

teknologi dan sumber daya guna membantu siswa mencapai standar akademik. 

 

TIK memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu peningkatan efektivitas 

pembelajaran. Berdasarkan referensi penelitian yang dirujuk Ade Kusnandar, potensi TIK 

yang dimaksudkan dikemukakan sebagai berikut: 

a. 10% informasi diperoleh dengan cara membaca (teks).  

b. 20% informasi diperoleh dengan cara mendengar (suara). 

c. 30% informasi diperoleh dengan cara melihat (grafis/foto). 

d. 50% informasi diperoleh dengan cara melihat dan mendengar (video/animasi). 

e. 80% informasi diperoleh dengan cara berbicara. 

f. 80% informasi diperoleh dengan cara berbicara dan melakukan (interaktif). 

 

  Contoh penerapan bagaimana ICT (Information Comunnication and Technology)  dapat 

digunakan dalam pembelajaran yaitu di sekolah dengan menggunakan pemanfaatan video 

pembelajaran, aplikasi internet, CD ROM, dan software program ICT (Information 

Comunnication and Technology). Dengan pemanfaatan program-program software 

menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Di Indonesia sudah mulai dikembangkan 

software yang bisa diunduh melalui rumah pintar dan bisa di akses kapan saja. 

 Terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara pemanfaatan ICT 

(Information Comunnication and Technology) terhadap hasil belajar siswa. Rosyidi (2009) 

melakukan penelitian di tiga SMA di daerah Sragen pada tahun ajaran 2008/2009 semester 

genap yang menghasilkan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan ICT (Information 



Comunnication and Technology) lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang tidak 

menggunakan ICT (Information Comunnication and Technology). Setelah itu Suntoro (2009) 

melakukan penelitian di tiga SMP Negeri di Surakarta, mendapatkan hasil bahwa tidak ada 

hubungan antara pemanfaatan ICT (Information Comunnication and Technology) terhadap 

hasil belajar. 

 Dari 2 contoh penelitian di atas didapatkan perbedaaan mengenai ICT (Information 

Comunnication and Technology). Kesimpulan penelitian diatas menyatakan terdapat 

hubungan antara pemanfaatan ICT (Information Comunnication and Technology) dengan 

hasil belajar siswa, tetapi ada juga yang menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan 

antara pemanfaatan ICT (Information Comunnication and Technology) dengan hasil belajar 

siswa.  

 Berdasarkan latar belakang dan pemikiran tersebut, peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Tingkat Penggunaan ICT terhadap Hasil Belajar Siswa di SMA Kristen 1 Salatiga”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang timbul, 

yaitu : 

1. Kurangnya pemanfaatan ICT (Information Comunnication and Technology) dalam 

pembelajaran di setiap mata pelajaran. 

2. Kekhawatiran guru akan pengaruh keberhasilan pembelajaran dalam penerapan ICT 

(Information Comunnication and Technology).  

C. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh penggunaaan pembelajaran ICT (Information and Communication 

Technology) terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA Kristen 1 Salatiga? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

pembelajaran ICT (Information and Communication Technology) terhadap hasil belajar 

siswa kelas X di SMA Kristen 1 Salatiga. 

E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini batasan untuk produk ICT (Information and Communication 

Technology) adalah komputer/PC, Laptop, serta Internet. Hasil belajar siswa adalah dari 

ranah kognitif. 



 


