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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu kebutuhan bagi manusia, karena pada dasarnya 

belajar adalah sebuah perubahan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang 

tidak paham menjadi paham, dan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Menurut 

Susanto, 2015:4 belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 

sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan 

perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. 

Sedangkan menurut Hilgard dan Bower (dalam Thobroni, 2016:18) belajar 

berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi 

tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi 

itu, perubahan tingkah laku tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan 

respons pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat, misalnya 

kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembelajaran berasal dari kata 

“ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau 

diturut, sedangkan “pembelajaran” berarti proses, cara, perbuatan menjadikan 

orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan menurut UU RI Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi 

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

Dalam proses interaksi tersebut terdapat stimulus dan respon, yang mana stimulus 

merupakan segala sesuatu yang dapat merangsang seseorang untuk belajar. Hal ini 
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seperti yang dikemukakan oleh Thorndike dalam aliran Behaviorostik bahwa 

belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang 

disebut stimulus dan respon. Stimulus dapat berupa media pembelajaran, sumber 

belajar, maupun bahan ajar yang menarik sehingga dapat membuat siswa menjadi 

paham akan apa yang diajarkan oleh guru. Salah satu stimulus yang dapat 

dimanfaatkan pada masa ini yaitu Teknologi Informasi. Hal ini didukung oleh 

Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah, salah satu poin mengenai prinsip pembelajaran yaitu pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran. Sehingga, pembelajaran saat ini tidak hanya menggunakan buku 

saja, tetapi didukung oleh pemanfaatan Teknologi Informasi seperti komputer, 

internet, dan lain sebagainya. Penggunaan Teknologi Informasi dalam 

pembelajaran akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belajar siswa sehingga 

kualitas pembelajaran pun akan berubah. Hal ini didukung oleh Miarso (dalam 

Husain, 2014:184) yang menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh atau 

mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam upaya 

mencapai tujuan pendidikan, salah satu diantaranya adalah penggunaan atau 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dan 

pembelajaran. 

Pada era globalisasi saat ini, Teknologi Informasi sangat berperan penting 

dalam kemajuan pendidikan dan salah satunya dalam proses pembelajaran. 

Teknologi Informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi 

komunikasi (Kadir dan Triwahyuni 2003:2). Sedangkan menurut William dan 
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Sawyer (dalam buku ajar TIK: dosen UNDIP) teknologi informasi menyatukan 

komputasi dan komunikasi bekecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. 

Penelitian yang membahas mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi 

terhadap proses pembelajaran sudah pernah dilakukan yaitu pada tahun 2010 oleh 

Yuli Kwartolo dengan judul “Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses 

Pembelajaran” dan penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Chaidar 

Husain dengan judul “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 

Pembelajaran di SMA Muhammadiyah Tarakan”. Hasil kedua penelitian tersebut 

menyatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 

proses pembelajaran dapat menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

efisien, sehingga meningkatkan hasil belajar dan kualitas pembelajaran pada 

siswa. Selain itu, siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar dan pengetahuan yang 

didapatnya lebih luas karena tidak hanya berasal dari buku saja. 

Salah satu SD di Malang yang sudah menggunakan Teknologi Informasi 

dalam proses pembelajaran adalah SD Muhammadiyah 9 Malang. Berdasarkan 

observasi awal dan wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017, di SD tersebut sudah 

terdapat alat-alat Teknologi Informasi seperti komputer dan LCD proyektor yang 

terdapat di semua kelas serta terdapat TV yang tersambung dengan ruang TU 

yang bisa memonitoring kegiatan pembelajaran di kelas. Tidak hanya itu, di 

sekolah tersebut juga terdapat CCTV yang dipasang di setiap sudut sekolah. Selain 

itu, penggunaan Teknologi Informasi hanya dilakukan pada materi-materi tertentu 

saja, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

judul “Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Proses Pembelajaran pada 

Siswa Kelas V SD Muhammadiyah 9 Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pembelajaran tanpa menggunakan Teknologi Informasi  

pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 9 Malang ? 

2. Bagaimana pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap proses pembelajaran 

siswa kelas V SD Muhammadiyah 9 Malang ? 

3. Bagaimana dampak pemanfaatan Teknologi Informasi pada saat proses 

pembelajaran ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran tanpa menggunakan Teknologi 

Informasi pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 9 Malang. 

2. Untuk mengetahui pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap proses 

pembelajaran siswa kelas V SD Muhammadiyah 9 Malang. 

3. Untuk mengetahui dampak pemanfaatan Teknologi Informasi pada saat 

proses pembelajaran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi maupun kontribusi pemikiran 

yang terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap proses 

pembelajaran siswa SD. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan 

maksimal sehingga proses pembelajaran terhadap siswa dapat berjalan 

secara efektif. 

b. Bagi siswa, diharapkan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi 

dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan wawasan yang lebih 

luas. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan wawasan apabila sudah menjadi 

guru maka perlu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi infromasi 

dalam proses pembelajaran. 

 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini bertujuan agar penelitian tidak 

meluas dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, sehingga penelitian ini perlu 

dibatasi sebagai berikut: 

Penelitian ini dilaksanakan pada kelas V SD Muhammadiyah 9 Malang, oleh 

sebab itu hasil penelitian ini hanya dapat diberlakukan pada SD tempat penelitian 

dan tidak dapat digeneralisasikan untuk siswa secara keseluruhan dalam tingkatan 

Sekolah Dasar. 

Penelitian ini hanya memfokuskan pada Teknologi Informasi yang berupa 

komputer, LCD proyektor, internet. 

 

 

 



6 
 

F. Definisi Operasional 

1. Teknologi Informasi 

Teknologi Informasi adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk 

memproses, menyimpan dan mengirim informasi berupa data, gambar, suara 

dan video. 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan serta perubahan tingkah laku yang didapatkan dari pengalaman. 

 


