
BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Dari hasil penelitian Thomas Fuchs dan Ludger Woessman (2004) yang berjudul “ 

Computers and Student Learning: Bivariate and Multivariate Evidence On The Availability 

And Use Of Computers At Home And At School” menyimpulkan tidak terdapat hubungan 

positif antara pembelajaran ICT terhadap prestasi belajar. Penggunaan ICT di dalam 

pembelajaran hanya berpengaruh sedikit atau bisa dikatakan rendah terhadap prestasi belajar. 

Dikatakan di dalam penelitian tersebut, faktor-faktor selain pemanfaatan ICT juga bisa 

mempengaruhi seberapa besar atau tinggi rendahnya prestasi belajar siswa di sekolah. Antara 

lain kepemilikan unit komputer di rumah, kecerdasan dan kemampuan dari masing-masing 

siswa, serta motivasi belajar dari siswa sendiri.  

B. Pembelajaran 

Makna pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses, cara 

perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Lebih lanjut, Wina Sanjaya 

(2008:51) mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang bertujuan 

membelajarkan siswa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Setiap guru 

penting untuk memahami sistem pembelajaran, karena dengan pemahaman sistem ini, setiap 

guru akan memahami tentang tujuan pembelajaran atau hasil yang diharapkan, proses 

kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan, pemanfaatan setiap komponen dalam proses 

kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mengetahui keberhasilan 

pencapaian tersebut. 

Tujuan pembelajaran adalah kemampuan (kompetensi) atau keterampilan yang 

diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu 

(Wina Sanjaya, 2008:86). Lebih lanjut, Wina Sanjaya (2008:88) mengemukakan bahwa 

rumusan tujuan pembelajaran harus mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (siapa yang 

harus memiliki kemampuan), Behaviour (perilaku yang bagaimana yang diharapkan dapat 

dimiliki), Condition (dalam kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dapat menunjukkan 



kemampuan sebagai hasil belajar yang telah diperolehnya), dan Degree (kualitas atau 

kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai batas minimal).  

Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas pembelajaran perlu mempertimbangkan 

perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran, yang antara lain ditandai dengan adanya 

perubahan dari model belajar terpusat pada guru ke model terpusat pada peserta didik, dari 

kerja terisolasi ke kerja kolaborasi,  dari pengiriman informasi sepihak ke pertukaran 

informasi, dari pembelajaran pasif ke pembelajaran aktif dan partisipatif, dari yang bersifat 

faktual ke cara berpikir kritis, dari respon reaktif ke proaktif, dari konteks artificial ke 

konteks dunia nyata, dari single media ke multimedia. Oleh karena itu, pembelajaran harus 

berpotensi mengembangkan suasana belajar mandiri. Dalam hal ini, pembelajaran dituntut 

dapat menarik perhatian peserta didik dan sebanyak mungkin memanfaatkan momentum 

kemajuan teknologi khususnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi (information and communication technology). Membahas tentang teknologi, 

tak lepas dari kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan berbagai 

kemungkinan penerapannya, khususnya pada pembelajaran. Kekuatan TIK pada 

pembelajaran, akan melahirkan konsep E-Learning, manfaat E-Learning, dan bahan-bahan 

pembelajaran untuk E-Learning (Budi Murtiyasa, 2012). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses kegiatan 

belajar yang melibatkan berbagai komponen, yaitu guru, siswa, tujuan, materi, metode, 

media, evaluasi dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkaran belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada penelitian ini, proses pembelajaran 

menggunakan media online (E-Learning) untuk menyampaikan materi sekaligus 

membudayakan peserta didik untuk mencari referensi belajar secara online, lebih luas dan 

mandiri. 

C. Pembelajaran Berbasis ICT 

ICT di Indonesia sering disebut Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK). ICT pada 

dasarnya adalah sebuah alat, dapat berupa perangkat keras atau hardware (seperti komputer, 

kamera digital), perangkat lunak atau software (seperti Excel, forum diskusi), atau keduanya 

(Wang, 2007). Dalam konteks pendidikan, terutama merujuk pada berbagai sumber daya dan 

alat-alat (software) yang disajikan pada komputer. 



Pemanfaatan ICT sebagai sumber dan media pembelajaran dapat melalui penggunaan 

komputer sebagai media interaktif dengan pemanfaatan internet berupa email, Webquest, 

blog, dan sebagainya. Dengan adanya jaringan internet ini seseorang dapat mengakses 

berbagai informasi dengan melakukan browsing ke berbagai server di berbagai belahan bumi 

ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah-langkah positif dalam 

mendukung peningkatan serta pemanfaatan ICT melalui berbagai program e-Learning, E-

Dukasi Net serta peluncuran buku sekolah elektronik (BSE). ICT dapat dimanfaatkan dalam 

dunia pendidikan yang seluas-luasnya baik oleh guru, siswa maupun semua steke holder 

sekolah dalam mendukung program pengembangan pendidikan secara umum. 

1. Integrasi ICT dalam pendidikan dan pengajaran ICT memiliki potensi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dan efektivitas jika digunakan dengan benar (Wang, 

2001). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ICT yang efektif dapat 

meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Integrasi ICT adalah proses yang 

komprehensif menerapkan kurikulum teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. 

Dalam Wang (2007), integrasi ICT dapat dilakukan dalam 3 bidang: kurikulum (makro), 

topik (meso), dan pelajaran (mikro). 

2. Perencanaan yang sistematis Model Integrasi ICT 

Model integrasi ICT yang dikembangkan oleh Wang (2007 ( menunjukkan panduan 

untuk menggabungkan berbagai sumber daya dan alat-alat ke dalam pembelajaran). 

Perencanaan sistematis tersebut meliputi lima hal, yaitu: 

a. Pernyataan masalah.  

Menyatakan masalah yang akan dibahas dalam suatu topik. 

b. Tujuan pembelajaran. 

Menentukan tujuan pembelajaran pada akhir topik. 

c. Teknologi yang diperlukan. 

Dalam rangka untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan belajar, guru desainer 

perlu hati-hati membandingkan semua kemungkinan teknologi yang dapat digunakan 

untuk topik belajar. Teknologi yang digunakan dapat berupa software multimedia, 

sumber daya berbasis internet, web, alat komunikasi (seperti voice chat, tekstual 

forum diskusi, atau konferensi video), mind tools (seperti alat pemetaan konsep dan 

multimedia authoring tool), dan alat ICT lain. 



d. Rasional untuk menggunakan teknologi. 

Teknologi harus digunakan bukan karena tersedia atau telah terbukti efektif dalam 

beberapa kasus, tetapi harus digunakan untuk mengaktifkan proses dan meningkatkan 

pembelajaran. Penggunaan teknologi yang tidak tepat dapat mengakibatkan efek 

negatif Abdullah, Dahlan (2011). Yang harus dipertimbangkan adalah 1) mengapa 

teknologi diperlukan untuk topik tersebut; 2) nilai tambah apa yang diperoleh, dan 3) 

bagaimana teknologi dapat mendukung proses pembelajaran. 5) Strategi 

implementasi. Guru desainer harus memutuskan bagaimana secara efektif dan 

bermakna menggabungkan teknologi yang dipilih ke dalam topik pembelajaran. 

Rincian tentang integrasi ICT harus disediakan secara terpisah untuk setiap pelajaran 

dan juga untuk seluruh topik. 

e. Penilaian siswa. 

Penilaian berupa proses dan produk. Ada dua bentuk penilaian: berbasis ICT dan 

nonberbasis ICT. Berbasis ICT penilaian meliputi tes berbasis komputer, 

pengembangan program multimedia, presentasi PowerPoint, menulis Weblog, atau 

peta konsep konstruksi. Penilaian nonberbasis ICT melibatkan menulis esai sebuah 

refleksi jurnal, atau menjawab pertanyaan yang diberikan. 

f. Refleksi dan saran lebih lanjut.  

Refleksi dapat berfokus pada ketepatan teknologi yang digunakan, kekuatan dan 

kelemahan teknologi, dan kemungkinan perbaikan. Semua saran termasuk teknologi 

alternatif, metode pengajaran dan aktivitas, pendekatan penilaian, dan cara-cara untuk 

meningkatkan integrasi ICT. 

D. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sudjana (2009: 3) 

mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai 

hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Dimyati dan Mudjiono (2006: 3-4) juga menyebutkan hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Benjamin S. Bloom (Dimyati dan 

Mudjiono, 2006: 26-27) menyebutkan enam jenis perilaku ranah kognitif, sebagai berikut: 



a. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan 

tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian 

kaidah, teori, prinsip, atau metode.  

b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang 

dipelajari. 

c.  Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi 

masalah yang nyata dan baru. Misalnya, menggunakan prinsip. 

d.  Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian 

sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Misalnya mengurangi 

masalah menjadi bagian yang telah kecil. 

e.  Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya kemampuan 

menyusun suatu program. 

f. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan 

kriteria tertentu. misalnya, kemampuan menilai hasil ulangan.  

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. 

Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data 

pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif 

IPS yang mencakup tiga tingkatan yaitu pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan penerapan 

(C3). Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif 

adalah tes. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Selama ini masih banyak guru yang mengkondisikan siswa untuk menghafal seperangkat 

fakta yang diajarkan oleh guru. Guru pada kenyataan sekarang ini masih dianggap sebagai 

satu-satunya sumber belajar dan sumber pengetahuan. Pada umumnya pelaksanaan 

pembelajaran dalam kelas secara keseluruhan menggunakan metode ceramah yang membuat 

siswa bersikap monoton dan pasif. Hal ini dapat berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa. 



Untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa, guru harus dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang menarik. Salah satunya adalah dengan menggunakan pemanfaatan 

pembelajaran ICT yang dapat memberikan siswa suasana baru dalam proses pembelajaran. 

Kegiatan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan pemanfaatan pembelajaran ICT 

diantaranya siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas dalam kelompok, berusaha menemukan 

konsep materi yang dipelajari secara kelompok, dan siswa mengemukakan apa yang diperoleh 

dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian penerapan ini dalam proses pembelajaran akan 

berakibat hasil belajar siswa meningkat. 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pemanfaatan 

pembelajaran ICT yang akan meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA Kristen 1 

Salatiga dalam mata pelajaran tertentu. 

 


