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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi seperti sekarang ini menuntut semua pihak, khususnya di 

bidang pendidikan untuk selalu bersikap aktif, kreatif, dan produktif dalam 

membaca fenomena yang ada. Mengaplikasikan teknologi dan informasi mutlak 

dilakukan oleh lembaga pendidikan.  Pendidikan merupakan salah satu pengguna 

teknologi. Tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2004-2009, yaitu dalam 

hal ini kaitannya sarana prasarana pendidikan adalah pengguna dan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Walaupun masih dalam lingkup 

terbatas, pendidikan di Indonesia sudah pemanfaatkan TIK dalam pengelolaan dan 

pembelajaran. Oleh karena itu, semangat untuk belajar TIK harus selalu dilakukan 

oleh guru maupun peserta didik. Semua pihak harus turut andil dalam mendorong 

untuk selalu mempelajari TIK tersebut.  

Tetapi pemanfaatan TIK di Indonesia, khususnya di Kota Malang masih 

jauh tertinggal dengan negara-negara lainnya. Dalam Renstra 2004-2009, 

ketertinggalan dalam pendayagunaan TIK merupakan isu kebijakan yang penting 

dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Untuk mengejar ketertinggalan 

tersebut, perlu diperluas dan diintensifkan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan. 

Pertama, untuk dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan pendidikan melalui 

otomaisasi pendataan, pengelolaan, dan perkantoran. Kedua, pendayagunaan TIK 
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baik sebagai materi kurikulum maupun sebagai media dalam proses pembelajaran 

interaktif. 

Peran guru dalam proses pencapaian mutu pendidikan merupakan pelaku 

utama, disamping lingkungan sekolah dan kebijakan pemerintah terhadap 

pendidikan. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses memajukan 

pendidikan di Indonesia sehingga kualitas guru harus ditingkatkan dan 

dikembangkan. Pengembangan sumber daya guru, apabila mengacu pada undang-

undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang tercantum di pasal 10, 

tentang kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional. 

Guna meningkatkan kompetensi pedagogik, salah satunya yaitu guru perlu 

meningkatkan kemampuannya di bidang TIK. Kemampuan di bidang TIK itu 

sendiri akan membantu guru dalam mendeskripsikan pembelajaran yang efektif. 

Proses pembelajaran yang efektif dapat mempermudah peserta didik dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, metode yang 

diterapkan dapat menghemat waktu yang cukup signifikan. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan oleh guru agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif 

dan efisien yaitu dengan menggunakan media pembelajaran, salah satunya 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan Pasal 1 salah 

satunya mengenai standar sarana dan prasarana berkaitan  dengan kriteria minimal 

tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, 

laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, 
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serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, 

termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 1 tersebut 

diperkuat Pasal 42 ayat (1) yaitu setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana 

yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber 

belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Berdasarkan PP 

No. 19 Tahun 2005 tersebut jelas bahwa setiap satuan pendidikan harus memiliki 

sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran. 

Kebijakan pemerintah Satu Guru Satu Laptop (Sagusala) merupakan salah 

satu kebijakan yang dibuat untuk mendorong guru dalam menggunakan TIK. Di 

Kota Malang, kebijakan “Sagusala” adalah wajib bagi guru yang sudah 

bersertifikasi, yaitu wajib memiliki laptop. Sehingga, dengan diberlakukan 

“Sagusala” guru akan termotivasi untuk menerapkan TIK di sekolah, khusunya 

dalam pembelajaran di kelas. 

Suib (2012) mengatakan bahwa dalam rangka pengembangan TIK di 

bidang pendidikan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) TIK yang 

berkualitas serta memenuhi standar kompetensi TIK merupakan tantangan dan 

permasalahn. Unsur SDM guru/tenaga kependidikan merupakan pihak yang 

dipandang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan implementasi TIK. 

Aspek SDM, tata kelola, kelembagaan, dan anggaran menjadi topik-topik ini 

sebagai suatu cerminan sejauhmana dan bagaimana TIK telah diimplementasikan 

oleh guru dalam meningkatkan pembelajaran dan peningkatan e-governance bagi 

tenaga kependidikan. 
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Namun pada kenyataannya, sekolah-sekolah yang ada, khususnya sekolah 

yang berada di Kota Malang belum semuanya memanfaatkan TIK. Merujuk pada 

pernyataan Kepala Diknas Kota Malang pada tanggal 28 Juni 2012 dalam 

Pelatihan KTSP Seluruh Kota Malang di SMK 2 Malang, menyatakan bahwa jika 

ada SD yang tidak mempunyai TIK, maka diusahakan meminjam kepada sekolah 

yang terdekat (satu gugus), dan sekolah yang dipinjam tidak boleh menolak. Hal 

ini berarti, adanya suatu desakan pemerintah untuk mengaplikasikan TIK di 

sekolah, serta menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK merupakan instruksi yang 

harus dipenuhi oleh tiap-tiap sekolah.  Pada Sekolah Dasar Gugus IV Kec. Sukun 

Kota Malang, ada tiga sekolah yang belum memanfaatkan TIK dengan maksimal, 

yaitu SDN Kebonsari 1 Kota Malang, SDN Kebonsari 3 Kota Malang, dan SDN 

Kebonsari 4 Kota Malang. Sedangkan SDN Kebonsari 2 Kota Malang dan MI 

Islamiyah Kota Malang telah memanfaatkan TIK dengan maksimal, meskipun 

masih mempunyai beberapa kendala.  

Dari berbagai uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugus IV Kec 

Sukun Kota Malang  telah mengimplementasikan kebijakan TIK di sekolah, tetapi 

belum terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu, dengan kondisi yang seperti 

demikian menarik untuk diteliti dan diketahui permasalahan dengan jelas serta 

dicari solusinya. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Implementasi 

Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di 

Sekolah Dasar Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang”. 
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B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Apa sajakah bentuk program implementasi kebijakan pemanfaatan TIK di 

Sekolah Dasar Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang? 

2. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemanfaatan TIK di Sekolah Dasar 

Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang? 

3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 

pemanfaatan TIK  di Sekolah Dasar Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang? 

4. Bagaimanakah dampak implementasi kebijakan pemanfaatan TIK di Sekolah 

Dasar  Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang pada stakeholder? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan, yaitu sebagai berikut. 

1. Bentuk program implementasi kebijakan pemanfaatan TIK di Sekolah Dasar 

Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang. 

2. Implementasi kebijakan pemanfaatan TIK di Sekolah Dasar Gugus IV Kec. 

Sukun Kota Malang. 

3. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan pemanfaatan TIK  di Sekolah Dasar Gugus IV Kec. Sukun Kota 

Malang. 

4. Dampak implementasi kebijakan pemanfaatan TIK di Sekolah Dasar Gugus 

IV Kec. Sukun Kota Malang pada stakeholder. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah tentang 

implementasi kebijakan sarana prasana, khususnya pemanfaatan TIK. Selain itu 

dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat dengan 

fokus masalah dan subjek penelitian yang berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai menambah wawasan 

dan pengalaman untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengembangan dan kebijakan pendidikan, khususnya pemanfaatan TIK di 

Kota Malang. 

b. Bagi Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk lebih meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana 

prasana yang dibutuhkan di sekolah masing-masing dengan perumusan 

kebijakan yang lebih baik. 

c. Bagi para pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumbangan pemikiran, khususnya dalam mengimplementasikan TIK di Kota 

Malang. 

E. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

  Ruang lingkup penelitian ini adalah implementasi kebijakan TIK di 

Sekolah Dasar Gugus IV Kec. Sukun Malang berdasarkan Renstra 2010-2014 

yang meliputi TIK dalam pembelajaran (e-pembelajaran), TIK dalam manajemen 

(e-manajemen), dan TIK dalam layanan (e-layanan).  
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F. Penegasan Istilah 

1. Kebijakan menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-

program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta 

undang-undang atau peraturan-peraturan, Hough (dalam Rahardjo, 2010). 

2. Implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Dengan 

memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi 

kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 

semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan 

sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi 

kebijakan publik apapun, Grindle (dalam Rahardjo, 2010). 

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) didefinisikan sebagai sekumpulan 

perangkat dan sumber daya teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, 

penciptaan, penyebaran, penyimpanan dan pengelolaan informasi. Teknologi 

ini termasuk komputer, internet, teknologi penyiaran, dan telepon, Ariani dan 

Dany (2010). 
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ketertinggalan dalam pendayagunaan TIK merupakan isu kebijakan yang penting 

dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Untuk mengejar ketertinggalan 

tersebut, perlu diperluas dan diintensifkan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan. 

Pertama, untuk dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan pendidikan melalui 

otomaisasi pendataan, pengelolaan, dan perkantoran. Kedua, pendayagunaan TIK 
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baik sebagai materi kurikulum maupun sebagai media dalam proses pembelajaran 

interaktif. 

Peran guru dalam proses pencapaian mutu pendidikan merupakan pelaku 

utama, disamping lingkungan sekolah dan kebijakan pemerintah terhadap 

pendidikan. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses memajukan 

pendidikan di Indonesia sehingga kualitas guru harus ditingkatkan dan 

dikembangkan. Pengembangan sumber daya guru, apabila mengacu pada undang-

undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang tercantum di pasal 10, 

tentang kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional. 

Guna meningkatkan kompetensi pedagogik, salah satunya yaitu guru perlu 

meningkatkan kemampuannya di bidang TIK. Kemampuan di bidang TIK itu 

sendiri akan membantu guru dalam mendeskripsikan pembelajaran yang efektif. 

Proses pembelajaran yang efektif dapat mempermudah peserta didik dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, metode yang 

diterapkan dapat menghemat waktu yang cukup signifikan. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan oleh guru agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif 

dan efisien yaitu dengan menggunakan media pembelajaran, salah satunya 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan Pasal 1 salah 

satunya mengenai standar sarana dan prasarana berkaitan  dengan kriteria minimal 

tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, 

laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, 
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serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, 

termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 1 tersebut 

diperkuat Pasal 42 ayat (1) yaitu setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana 

yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber 

belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Berdasarkan PP 

No. 19 Tahun 2005 tersebut jelas bahwa setiap satuan pendidikan harus memiliki 

sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran. 

Kebijakan pemerintah Satu Guru Satu Laptop (Sagusala) merupakan salah 

satu kebijakan yang dibuat untuk mendorong guru dalam menggunakan TIK. Di 

Kota Malang, kebijakan “Sagusala” adalah wajib bagi guru yang sudah 

bersertifikasi, yaitu wajib memiliki laptop. Sehingga, dengan diberlakukan 

“Sagusala” guru akan termotivasi untuk menerapkan TIK di sekolah, khusunya 

dalam pembelajaran di kelas. 

Suib (2012) mengatakan bahwa dalam rangka pengembangan TIK di 

bidang pendidikan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) TIK yang 

berkualitas serta memenuhi standar kompetensi TIK merupakan tantangan dan 

permasalahn. Unsur SDM guru/tenaga kependidikan merupakan pihak yang 

dipandang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan implementasi TIK. 

Aspek SDM, tata kelola, kelembagaan, dan anggaran menjadi topik-topik ini 

sebagai suatu cerminan sejauhmana dan bagaimana TIK telah diimplementasikan 

oleh guru dalam meningkatkan pembelajaran dan peningkatan e-governance bagi 

tenaga kependidikan. 
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Namun pada kenyataannya, sekolah-sekolah yang ada, khususnya sekolah 

yang berada di Kota Malang belum semuanya memanfaatkan TIK. Merujuk pada 

pernyataan Kepala Diknas Kota Malang pada tanggal 28 Juni 2012 dalam 

Pelatihan KTSP Seluruh Kota Malang di SMK 2 Malang, menyatakan bahwa jika 

ada SD yang tidak mempunyai TIK, maka diusahakan meminjam kepada sekolah 

yang terdekat (satu gugus), dan sekolah yang dipinjam tidak boleh menolak. Hal 

ini berarti, adanya suatu desakan pemerintah untuk mengaplikasikan TIK di 

sekolah, serta menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK merupakan instruksi yang 

harus dipenuhi oleh tiap-tiap sekolah.  Pada Sekolah Dasar Gugus IV Kec. Sukun 

Kota Malang, ada tiga sekolah yang belum memanfaatkan TIK dengan maksimal, 

yaitu SDN Kebonsari 1 Kota Malang, SDN Kebonsari 3 Kota Malang, dan SDN 

Kebonsari 4 Kota Malang. Sedangkan SDN Kebonsari 2 Kota Malang dan MI 

Islamiyah Kota Malang telah memanfaatkan TIK dengan maksimal, meskipun 

masih mempunyai beberapa kendala.  

Dari berbagai uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugus IV Kec 

Sukun Kota Malang  telah mengimplementasikan kebijakan TIK di sekolah, tetapi 

belum terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu, dengan kondisi yang seperti 

demikian menarik untuk diteliti dan diketahui permasalahan dengan jelas serta 

dicari solusinya. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Implementasi 

Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di 

Sekolah Dasar Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang”. 
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B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Apa sajakah bentuk program implementasi kebijakan pemanfaatan TIK di 

Sekolah Dasar Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang? 

2. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemanfaatan TIK di Sekolah Dasar 

Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang? 

3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 

pemanfaatan TIK  di Sekolah Dasar Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang? 

4. Bagaimanakah dampak implementasi kebijakan pemanfaatan TIK di Sekolah 

Dasar  Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang pada stakeholder? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan, yaitu sebagai berikut. 

1. Bentuk program implementasi kebijakan pemanfaatan TIK di Sekolah Dasar 

Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang. 

2. Implementasi kebijakan pemanfaatan TIK di Sekolah Dasar Gugus IV Kec. 

Sukun Kota Malang. 

3. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan pemanfaatan TIK  di Sekolah Dasar Gugus IV Kec. Sukun Kota 

Malang. 

4. Dampak implementasi kebijakan pemanfaatan TIK di Sekolah Dasar Gugus 

IV Kec. Sukun Kota Malang pada stakeholder. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah tentang 

implementasi kebijakan sarana prasana, khususnya pemanfaatan TIK. Selain itu 

dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat dengan 

fokus masalah dan subjek penelitian yang berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai menambah wawasan 

dan pengalaman untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengembangan dan kebijakan pendidikan, khususnya pemanfaatan TIK di 

Kota Malang. 

b. Bagi Gugus IV Kec. Sukun Kota Malang, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk lebih meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana 

prasana yang dibutuhkan di sekolah masing-masing dengan perumusan 

kebijakan yang lebih baik. 

c. Bagi para pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumbangan pemikiran, khususnya dalam mengimplementasikan TIK di Kota 

Malang. 

E. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

  Ruang lingkup penelitian ini adalah implementasi kebijakan TIK di 

Sekolah Dasar Gugus IV Kec. Sukun Malang berdasarkan Renstra 2010-2014 

yang meliputi TIK dalam pembelajaran (e-pembelajaran), TIK dalam manajemen 

(e-manajemen), dan TIK dalam layanan (e-layanan).  
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F. Penegasan Istilah 

1. Kebijakan menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-

program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta 

undang-undang atau peraturan-peraturan, Hough (dalam Rahardjo, 2010). 

2. Implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Dengan 

memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi 

kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 

semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan 

sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi 

kebijakan publik apapun, Grindle (dalam Rahardjo, 2010). 

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) didefinisikan sebagai sekumpulan 

perangkat dan sumber daya teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, 

penciptaan, penyebaran, penyimpanan dan pengelolaan informasi. Teknologi 

ini termasuk komputer, internet, teknologi penyiaran, dan telepon, Ariani dan 

Dany (2010). 

 

 

 

 

 

 


