
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ekspektasi Teknologi informasi (TI) atau Information Technology 

(IT) mempunyai pengaruh yang kuat bukan hanya terhadap teknologi 

informasi, namun juga terhadap totalitas hidup. Perkembangan teknologi 

informasi yang sangat pesat membawa dampak bagi pola hubungan antar 

individu, komunitas, bahkan negara atau bangsa. Lihat Handphone dengan 

fasilitas voice dan short message service (sms) serta internet dengan fasilitas 

e-mail, web, chatting hingga jejaring social(facebook dan twiter). Produk 

teknologi informasi ini menjadikan manusia mengatasi hambatan jarak dan 

waktu dalam komunikasi suara (voice), pesan tertulis (written message) 

maupun transfer data dua arah dengan mudah dan cepat. Kondisi ini sangat 

jauh dibandingkan dengan kondisi sebelumnya misalnya, seorang mahasiswa 

harus menulis surat kemudian mengantarkannya ke kantor pos dan menunggu 

beberapa hari agar bisa memberi kabar kepada orang tua di kampung halaman 

atau harus pergi ke beberapa perpustakaan untuk referensi tugas kuliah. Kini, 

hanya duduk di depan komputer (terkoneksi internet)dalam waktu singkat 

referensi tersedia melalui search engine. 

Globalisasi menuntut tidak hanya cukup mengusai sumber daya 

konvensional yang kerap dinyatakan 4M (Men, Materials, Money, dan  

Machines atau Method). Faktanya ada sejumlah negara yang sangat miskin 

dipandang dari kacamata portopolio 4M tetapi, berhasil mengembangkan dan 



 
 

membangun bangsanya. Sementara itu, ada negara kaya raya sumber daya 

4M, tidak mampu bersaing dengan bangsa lain. Hasil pengkajian terhadap 

fenomena memperlihatkan bahwa ada sumber daya kelima yang sangat 

penting untuk dikuasai sebuah negara yaitu „informasi‟(Eko, 2007:309). 

Menyadari akan hal tersebut, beralasan jika pemerintah Indonesia 

menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan perangkat pendukung 

dalam proses penciptaan, penyimpanan, dan pendistribusian karena informasi 

merupakan salah satu pilar pembangunan nasional bangsa Indonesia dalam 

menghadapi millennium ketiga. Sebagaimana dalam visi teknologi informasi 

teknologi Indonesia: 

“Terwujudnya Indonesia sebagai Negara tangguh dalam kompetisi 

global melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi demi terbentuknya masyarakat sejahtera berbasis 

pengetahuan yang berpegang teguh pada nilai-nilai luhur 

bangsa”(Eko, 2007:310). 

Oetomo dan Priyogutomo (2004) menyatakan salah satu bidang yang 

mendapatkan dampak yang cukup berarti  dengan perkembangan teknologi 

adalah pendidikan, dimana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses 

komunikasi dan informasi dari pendidik kepada  peserta didik yang berisi 

informasi-informasi pendidikan, yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai 

sumber informasi, media sebagai sarana penyajian ide, gagasan dan materi 

pendidikan serta peserta didik. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah 

memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses 

pembelajaran. Ada lima pergeseran dalam prosespembelajaran yaitu: (1) dari 

teori ke praktek, (2) dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (3) dari 



 
 

kertas ke “on line” atau saluran, (4) fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, 

(5) dari waktu siklus ke waktu nyata. Interaksi antara guru dan siswa tidak 

hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan dengan 

menggunakan media berbasis teknologi informasi. 

Sebagai kampus yang berbasis teknologi informasi Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) berusaha menjadikan mahasiswa mampu 

mengoperasioalkan IT dalam pengembangan pembelajaran.Fakultas Agama 

Islam (FAI) mengwujudkan hal tersebut dengan mengedepankan kompetensi 

lulusan di bidang TI khususnya pada Jurusan Tarbiyah Program Studi 

Pendidikan Agama Islam yang kelak tidak hanya menjadi guru agama, tetapi 

juga memiliki skill di bidang TI. 

Salah satu kompetensi lulusan yang dicapai oleh Jurusan Tarbiyah 

FAI UMM“Guru agama yang menguasai teknologi informasi”.Untuk 

mengwujudkannya ditempuh melalui inovasi kurikulum pada matakuliah 

prilaku berkarya (MPB) dengan mengembangkan matakuliah berbasis IT. 

Selanjutnya Peneliti melakukan observasi dan menemukan fenomena 

pada tingkat penguasaan materi matakuliah berbasis TI.Pertama, mahasiswa 

tahun akademik 2005/2006 (telah menyelesaikan perencanaan sistem 

informasi pendidikan) belum sepenuhnya menguasai kompetensi materi yang 

telah diajarkan, bahkan “lupa”. 

Materi meliputi: desain sistem informasi pendidikan berbasis PHP, 

MySQL dan microsoft acces serta Xamp (localhost simple training 

software)mencangkup informasi dalam enam komponen manajemen 

pendidikan yaitu Kurikulum dan Program Pengajaran, Kesiswaan, 

SDM Pendidikan, Sarana Prasarana, Keuangan, Humas dan Layanan 

Khusus (SAP:2005). 



 
 

 

Tabel: 1 

Penguasaan Materi Sistem Informasi  Manajemen Pendidikan 

 

No Materi mahasiswa yang menguasai 

materi 

Persentase 

1 PHP dan 

MySQL 

5 dari 28 17,85% 

2 Xampp 9 dari 28 32,14% 

(Hasil: facebookdansms 13-23 Januari 2010) 

Kedua, Merujuk pada penilaian acuan patokan (PAP) menunjukan 

hasil pratikum ujian tengah semester,dari29 (dua puluh sembilan) 

mahasiswa yang sedang menyelesaikan matakuliah teknologi 

pembelajaran 2008/2009 hanya terdapat lima mahasiswa yang mampu 

meraih skor “sangat baik/A”.Ketiga, wawancara (13 Januari 

2010)menunjukkan“implementasi kontradiktif”, bahwa dalam pelaksanaan 

program PPL (Praktek Pengalaman Lapangan)pada sekolah berbasis 

multimedia (Madrasah Aliyah Negeri III Malang) mahasiswa tidak 

menerapkan materi (teknologi pembelajaran) yang telah 

diajarkan.(Transkrip wawancara terlampir). 

Mengamati fenomena di atas,terdapat kesenjangan antara inovasi 

kurikulum yang ingin dicapai “guru agama yang menguasai teknologi 

informasi” dengan hasil kompetensi mahasiswa.Sehingga perlu dilakukan 

penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran berbasis penguasaan 

teknologi informasi pada jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

 

 



 
 

 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka terdapat beberapa fokus 

penelitian yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:  

1. Mengapa Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhamadiyah Malang melaksanakan kebijakan pembelajaran 

berbasis penguasaan teknologi informasi? 

2. Bagaimanakah perencanaanpembelajaran berbasis penguasaan 

teknologi informasi padaJurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

3. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran berbasis penguasaan 

teknologi informasi pada Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

4. Bagaimanakah evaluasi pembelajaran berbasis penguasaan teknologi 

informasi pada Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peneitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai:  

1. Pelaksanaan kebijakan pembelajaran berbasis penguasaan Teknologi 

Informasi pada Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiayah Malang  

2. Perencanaan pembelajaran berbasis penguasaan teknologi informasi 

pada Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang 

3. Pelaksanaan pembelajaran berbasis penguasaan teknologi informasi 

pada Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam 

UniversitasMuhammadiyah Malang 

4. Evaluasi pembelajaran berbasis penguasaan teknologi informasi pada 

Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

 



 
 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Menurut Noeng Muhajir (1987:5) kebermaknaan atau manfaat suatu 

studi dapat ditinjau dari dimensi teoritik dan empirik. 

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan mengenai pelaksanaan pembelajaran berbasis penguasaan 

teknologi informasi pada Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama 

Islam di perguruan tinggi. 

Secara empiris, manfaat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan 

pertimbangan kebijakan dalam pengembangan pelaksanaan pembelajaran 

berbasis penguasaan teknologi informasi pada Program Studi Pendidikan 

Agama Islam/tarbiyah di perguruan tinggi. 

1.5. Batasan Istilah Penelitian 

1.5.1. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah bimbingan kepada siswa/mahasiswa yang 

mengalami proses belajar. Sedangkan guru hanya membimbing, 

menunjukan jalan dengan memperhatikan kepribadian siswa. Kesempatan 

untuk berbuat dan aktif berpikir lebih banyak diberikan kepada siswa, 

daripada teori yang lain.Slameto (2003:30).  

1.5.2. Teknologi Informasi 

Istilah teknologi informasi atau TI sendiri mencakup hardware dan 

software komputer; suara, data, jaringan, satelit dan teknologi komunikasi 

lainnya; termasuk di dalamnya perangkat-perangkat pengembangan 



 
 

aplikasi dan multimedia.Teknologi ini digunakan sebagai sarana untuk 

memperoleh, memproses, menyimpan serta menyebarluaskan informasi. 

1.5.3. Jurusan Tarbiyah 

Jurusan Tarbiyah berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan 

akademik dan profesional, dengan tujuan membentuk Sarjana Pendidikan 

Islam, yang memiliki keahlian dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

Islam dan keahlian khusus dalam bidang studi pendidikan agama Islam, 

bahasa Arab, dan bahasa Inggris serta menjadi guru atau mengajar dalam 

bidang studinya. Adapun gelar sarjana untuk alumni Strata satu adalah 

S.Pd.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


