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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

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. Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interkasi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar. Sedangkan menurut Rombepajung (dalam 

Mustofa dan Thobroni, 2011:18) pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata 

pelajaran atau pemerolehan suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, 

atau pengajaran. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses seseorang untuk mendapatkan pengetahuan maupun 

keterampilan melalui pengalaman ataupun pelajaran yang dilakukan secara sadar. 

 

b. Komponen-komponen Pembelajaran 

Menurut Sugandi (dalam Hamdani, 2011:48) komponen-komponen 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Tujuan, secara eksplisit, diupayakan melalui kegiatan pembelajaran 

instructional effect, biasanya berupa pengetahuan dan keterampilan atau 

sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran. 
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2) Subjek belajar, dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. 

3) Materi pelajaran, merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk 

kegiatan pembelajaran. 

4) Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

5) Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran. media pembelajaran berfungsi meningkatkan 

pernanan strategi pembelajaran. 

6) Penunjang, dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, sumber 

belajar, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya. Penunjang 

berfungsi memperlancar dan mempermudah terjadinya proses 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, komponen-komponen pembelajaran dibagi 

menjadi 6, yaitu adanya tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi 

pembelajaran, media pembelajaran dan penunjang. Komponen-komponen tersebut 

harus ada di dalam pembelajaran, karena jika salah satu komponen tidak ada maka 

pembelajaran tidak akan berjalan secara maksimal. 

 

c. Prinsip-prinsip Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Menurut Susanto, (2015:87) prinsip pembelajaran dapat diuraikan secara 

singkat, sebagai berikut: 

1) Prinsip motivasi adalah upaya guru untuk menumbuhkan dorongan 

belajar, baik dari dalam diri anak atau dari luar diri anak, sehingga anak 

belajar seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

2) Prinsip latar belakang adalah upaya guru dalam proses belajar mengajar 

memerhatikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah dimiliki 

anak agar tidak terjadi pengulangan yang membosankan. 

3) Prinsip pemusatan perhatian adalah usaha untuk memusatkan perhatian 

anak dengan jalan mengajukan masalah yang hendak dipecahkan lebih 

terarah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

4) Prinsip keterpaduan merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. 

oleh karena itu, guru dalam menyampaikan materi hendaknya 

mengaitkan suatu pokok bahasan dengan subpokok bahasan lain agar 

anak mendapat gambaran keterpaduan dalam proses perolehan hasil 

belajar. 
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5) Prinsip pemecahan masalah adalah situasi belajar yang dihadapkan pada 

masalah-masalah. Hal ini dimaksudkan agar anak peka dan juga 

mendorong mereka untuk mencari, memilih, dam menentukan 

pemecahan masalah sesuai dengan kemampuannya. 

6) Prinsip menemukan adalah kegiatan menggali potensi yang dimiliki anak 

untuk mencari, mengembangkan hasil perolehannya dalam bentuk fakta 

dan informasi. Untuk itu, proses belajar mengajar yang mengembangkan 

potensi anak tidak akan menyebabkan kebosanan. 

7) Prinsip belajar sambil bekerja yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 

berdasarkan pengalaman untuk mengembangkan dan memperoleh 

pengalaman baru. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui bekerja 

tidak mudah dilupakan oleh anak. dengan demikian, proses belajar 

mengajar yang memberi kesempatan kepada anak untuk bekerja, berbuat 

sesuatu akan memupuk kepercayaan diri, gembira, dan puas karena 

kemampuannya tersalurkan dengan melihat hasil kerjanya. 

8) Prinsip belajar sambil bermain merupakan kegiatan yang dapat 

menimbulkan suasana menyenangkan bagi siswa dalam belajar, karena 

dengan bermain pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya fantasi anak 

berkembang. Suasana demikian akan mendorong anak aktif dalam 

belajar. 

9) Prinsip perbedaan individu yakni upaya guru dalam proses belajar 

mengajar yang memerhatikan perbedaan individu dari tingkat 

kecerdasan, sifat, dan kebiasaan atau latar belakang keluarga. Hendaknya 

guru tidak memperlakukan anak seolah-olah sama semua. 

10) Prinsip hubungan sosial adala sosialisasi pada masa anak yang sedang 

tumbuh yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kegiatan 

belajar hendaknya dilakukan secara berkelompok untuk melatih anak 

menciptakan suasana kerjasama dan saling menghargai satu sama 

lainnya. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip-prinsip pembelajaran terbagi menjadi 

10 diantaranya adalah motivasi, latar belakang, pemusatan perhatian, keterpaduan, 

pemecahan masalah, menemukan, belajar sambil bekerja, belajar sambil bermain, 

perbedaan individu dan hubungan sosial. Ke sepuluh prinsip tersebut penting 

dalam pembelajaran, misalnya prinsip belajar sambil bekerja,  dengan ia belajar 

sambil melakukan maka ia akan lebih paham dan lebih ingat dengan materi 

tersebut dibandingkan dengan belajar yang hanya mendengarkan penjelasan dari 

guru saja. 
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d. Pembelajaran Efektif 

Pembelajaran efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur diarahkan untuk mengubah perilaku 

siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan 

yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

Supardi, 2013 (dalam Rohmawati, 2015:16). Sedangkan menurut Hamalik, 2001 

(dalam Rohmawati, 2015:16) pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran 

yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas seluas-

luasnya kepada siswa untuk belajar. Penyediaan kesempatan belajar sendiri dan 

beraktivitas seluas-luasnya diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami 

konsep yang sedang dipelajari. 

Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung, respon siswa terhadap pembelajaran dan penguasaan 

konsep siswa. 

Rohmawati (2015:17) menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Untuk mencapai suatu konsep pembelajaran yang efektif dan efisien perlu 

adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru untuk mencapai suatu 

tujuan secara bersama, selain itu juga harus disesuaikan dengan kondisi 

sekolah, sarana prasarana, serta media pembelajaran yang dibutuhkan untuk 

membantu tercapainya seluruh aspek perkembangan siswa. 

 

Menurut Wortuba dan Wright, (dalam Subarjo, 2015:53) tujuh indikator 

pembelajaran yang efektif yaitu sebagai berikut: 

1) Pengorganisasian pembelajaran dengan baik 

Perngorganisasian pembelajaran yang baik tergambarkan oleh 

kemampuan guru dalam megorganisir pembelajaran. Kemampuan 

mengorganisasi tersebut meliputi kegiatan perencanaan perkuliahan, 

penetapan tujuan, pilihan atas sumber belajar, kegiatan kelas, penugasan 

dan penilaian. 

 



11 
 

2) Komunikasi secara efektif 

Indikator suatu komunikasi telah berlangsung dengan efektif adalah 

informasi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami, jelas dan tepat. 

Penggunaan media dan teknik komunikasi dapat menarik perhatian siswa 

merupakan karateristik dari efektifitas komunikasi pembelajaran. Secara 

umum pendidik wajib mampu menciptakan situasi menyenangkan. 

3) Penguasaan dan antusiasme dalam pembelajaran 

4) Sikap positif terhadap siswa 

5) Pemberian ujian dan nilai yang adil 

6) Keluwesan dan pendekatan pengajaran 

7) Hasil belajar siswa yang baik 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang 

efektif adalah pembelajaran dimana siswa belajar secara mandiri untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tersebut. Selain itu, pembelajaran yang efektif didukung 

dengan adanya sarana prasarana dan media yang mendukung proses pembelajaran 

agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Adapun pembelajaran yang 

efektif dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah pengorganisasian 

pembelajaran dengan baik, komunikasi secara efektif, penguasaan dan antusiasme 

dalam pembelajaran, sikap positif dan lain sebagainya.  
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e. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Tujuan Pembelajaran 

Tabel 2.1 KI, KD, dan Tujuan Pembelajaran 

No. Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

dan Indikator 

Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

1. 1. Menerima, 

menjalankan dan 

menghargai 

ajaran agama 

yang dianutnya 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggungjawab, 

santun, peduli, 

dan percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

dengan keluarga, 

teman, guru, dan 

tetangganya 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif 

pada tingkat 

dasar dengan 

cara mengamati, 

emnanya, dan 

mencoba 

berdasarkan rasa 

ingin tahu 

tentang dirinya, 

makhluk ciptaan 

Tuhan dan 

kegiatannya, 

serta benda-

benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di 

sekolah, dan 

tempat bermain 

4. Menunjukkan 

keterampilan 

berpikir dan 

3.3 Meringkas teks 

penjelasan 

(eksplanasi) 

dari media 

cetak atau 

elektronik 

 

3.3.1 Menyajikan 

hasil 

kesimpulan 

isi teks 

Dengan 

mengidentifikasi 

hal-hal penting 

dari bacaan, 

siswa mampu 

menyajikan hasil 

kesimpulan isi 

teks penjelasan 

pada media cetak 

secara tulisan 

dengan tepat 

Bahasa 

Indonesia: 

Kesimpulan isi 

teks 

penjelasan 

pada media 

cetak secara 

tulisan 

2. 3.6 Menerapkan 

konsep 

perpindahan 

kalor dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

3.6.1 Menjelaskan 

cara-cara 

perpindahan 

kalor dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Dengan melalui 

video, siswa 

mampu 

menjelaskan cara-

cara perpindahan 

kalor dalam 

kehidupan sehari-

hari 

IPA: 

Konsep 

perpindahan 

kalor dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

3. 4.8 Menggambar 

denah 

sederhana 

menggunakan 

skala, 

mempertimban

gkan jarak dan 

waktu dengan 

berbagai 

lintasan, serta 

menentukan 

letak objek 

berdasarkan 

arah mata 

angin 

 

4.8.1 Menggambar 

letak benda 

Dengan 

menggunakan 

hasil pengamatan 

terhadap 

lingkungan 

sekitarnya, siswa 

mampu 

menggambarkan 

letak 

benda/tempat 

dengan 

menggunakan 

sistem koordinat 

dengan teliti 

Matematika: 

Koordinat 
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bertindak 

kreatif, 

produktif, kritis, 

mandiri, 

kolaboratif, dan 

komunikatif. 

Dalam bahasa 

yang jelas, 

sistematis, logis 

dan kritis, dalam 

karya yang 

estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

tindakanyang 

mencerminkan 

perilaku anak 

sesuai dengan 

tahap 

perkembangann

ya 

berdasarkan 

sistem 

koordinat 

 

2. Teknologi Informasi 

a. Pengertian Teknologi Informasi 

Secara umum, Teknologi Informasi (TI) atau dalam bahasa Inggris dikenal 

dengan istilah IT (Information Technology) adalah istilah umum yang 

menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, 

mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi 

(pendapat sendiri, ini belum diubah). Menurut Martin (dalam Buku Ajar 

Teknologi Informasi dan Komunikasi UNDIP) Teknologi Informasi terdiri dari 

teknologi komputer (hardware dan software) untuk memproses dan menyimpan 

informasi dan teknologi dengan tujuan mengirimkan suatu informasi. Sedangkan 

menurut Williams dan Sawyer (dalam Kadir dan Triwahyuni, 2003:2) teknologi 
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informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan 

jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Teknologi Informasi adalah sebuah teknologi yang membantu pekerjaan manusia 

yang dapat memproses, menyimpan maupun mengirimkan informasi berupa data, 

suara atau video.  

 

b. Jenis-jenis Teknologi Informasi 

Menurut Siahaan, 2010, jenis perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

sebagai berikut: 

1) PC 

2) Intranet 

3) LCD Projector 

4) Printer 

5) Televisi 

6) Telepon 

7) Radio 

8) Internet 

 

c. Fungsi, Peranan dan Manfaat Teknologi Informasi dalam Pembelajaran 

Menurut Hidayat, (2017:23) teknologi informasi dan komunikasi memiliki 

tiga fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Teknologi berfungsi sebagai alat (tools). 

Dalam hal ini, teknologi digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna 

(user) atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam 

mengolah kata, mengolah angka, membuat desain grafis, data 

kepegawaian, keuangan dan sebagainya. 

 

2) Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan (science) 

Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus 

dikuasai oleh siswa dalam meningkatkan kompetensinya. 
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3) Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran 

(literacy) 

Dalam hal in, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus 

sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan 

komputer dengan tetap menjadikan guru sebagai fasilitator, motivator, 

transmiter, dan evaluator dalam prinsip pembelajaran tuntas. 

 

Menurut Hidayat, (2017:25) penerapan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam kegiatan pembelajaran adalah: 

1) Penggunaan media pembelajaran oleh pendidik dalam penyampaian materi 

pelajaran seperti Microsoft Office, media audio, media visual, dan media 

audio visual. 

2) Penggunaan internet atau jaringan WiFi sebagai sarana peserta didik. 

3) Penggunaan komputer sebagai sarana praktek.  

 

Menurut Prawiradilaga, (2016:20) kehadiran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi sebagai media pembelajaran banyak membantu guru dalam berbagai 

hal, antara lain: 

1) Meningkatkan interaksi 

Dalam hal ini keberadaan media pembelajran merupakan medium antara 

pesan dengan siswa, antara guru dengan siswa. Dengan demikian, 

kehadiran media akan meningkatkan kualitas interaksi, baik itu interaksi 

guru dengan siswa, maupun interaksi siswa dengan siswa atau siswa 

dengan pesan;yang pada gilirannya akan membantu siswa belajar secara 

optimal. 

2) Pembelajaran menjadi lebih menarik 

Dengan media pembelajaran dapat membangkitkan keingintahuan siswa, 

merangsang siswa untuk bereaksi terhadap penjelasan guru. Dengan 

demikian, pembelajaran menjadi tidak monoton dan membosankan. 

Siswa tidak lagi menjadi peserta yang pasif melainkan menjadi siswa 

yang aktif. 

3) Pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien 

Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat terbantu untuk tidak 

perlu banyak menulis atau mengilustrasi di papan tulis. Ilustrasi dan 

tulisan yang dibutuhkan dapat dipenuhi guru dengan waktu yang cepat 

melalui fasilitas yang terdapat dalam program komputer. Selain 
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memperoleh ilustrasi yang cepat, kualitas ilustrasinya pun sangat 

sempurna, sehingga siswa dengan cepat dapat memahami materi yang 

disajikan. 

4) Meningkatkan kualitas pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran secara benar, tidak hanya membuat 

proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien teapi juga dapat 

meningkatkann kualitas pembelajaran secara menyeluruh. 

5) Proses pembelajaran dapat dilakukan dimana dan kapan saja 

Program audio, video, komputer (offline dan online) adalah media 

pembelajaran yang dapat digunakan dimana saja dan kapan saja sesuai 

dengan kondisi dan situasi guru dan siswa. 

6) Menimbulkan sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran 

Penggunaan media yang dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar 

siswa dapat menimbulkan sikap positif siswa terhadap proses 

pembelajaran. Hal ini terjadi, karena media dapat menyajikan pesan 

dengan konkret disertai dengan contoh-contoh yang dapat meyakinkan 

siswa akan kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu sebagai 

alat, sebagai ilmu pengetahuan, sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. 

Untuk penerapannya dalam pembelajaran pun terbagi menjadi 3, yaitu 

penggunaan media oleh guru untuk penyampaian materi agar siswa menjadi lebih 

paham akan materi yang disampaikan, penggunaan internet sebagai sarana siswa 

mencari informasi dan wawasan yang lebih luas, dan penggunaan komputer 

sebagai sarana praktek. 

 

d.  Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran 

Menurut Jalu Noor Cahyanto (dalam Yuli Kwartolo, 2010:20) manfaat TIK 

dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1) Meningkatkan motivasi siswa 

2) Digital portofolio efektif dan efisien 

3) Menambah wawasan dan cakrawala berpikir 
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4) Menumbuhkan jiwa kebersamaan 

5) Menjadi alat ukur konsep pembelajaran yang dilakukan di sekolah 

 

Sedangkan menurut Darmawan, 2012:56 pemanfaatan teknologi informasi 

untuk pendidikan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai 

berikut: 

Kelompok yang pertama adalah memanfaatkan komputer untuk 

menyampaikan materi pengajaran itu sendiri, yang biasa dikenal dengan 

istilah Computer Assisted Instructional (CAI) atau Computer-Based Training 

(CBT). Pada pemanfaatan jenis ini, informasi (materi belajar) yang hendak 

disampaikan kepada peserta ajar dikemas dalam suatu perangkat lunak. 

Pemakaian kelompok kedua adalah untuk pendistribusian materi ajar melalui 

jaringan internet. Materi ajar dapat dikemas dalam bentuk webpage, ataupun 

program belajar interaktif (CAI atau CBT). Materi ajar ini kemudian 

ditempatkan di sebuah server yang terhubung ke internet sehingga dapat 

diambil oleh peserta didik baik dengan menggunakan Web-Browser ataupun 

File Transport Protocol (Aplikasi Pengiriman File). 

Pemanfaatan kelompok ketiga adalah sebagai media komunikasi dengan 

pakar, atau narasumber, atau peserta didik yang lain. Komunikasi ini dapat 

digunakan untuk menanyakan hal-hal yang tidak bisa dimengerti atau 

mengemukakan pendapat supaya dapat ditanggapi oleh peserta yang lain. 

Dengan demikian peserta didik bisa mendapat umpan balik dari pakar atau 

narasumber dari teman peserta didik yang lain mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pemahaman materi ajar. 

 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa 

pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pembelajaran sangat penting, karena 

dengan adanya Teknologi Informasi dapat memberikan motivasi, membuat 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, interaktif, efisien dan efektif. Selain 

itu, pemanfaatan teknologi infromasi untuk pendidikan dapat dikategorikan 

menjadi 3, yaitu digunakan untuk penyampaian materi atau bahan ajar, 

pendistribusian materi melalui internet, dan sebagai media komunikasi antara guru 

dengan siswa. 
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e. E-learning dalam Pembelajaran 

Menurut Onno W. Purbo, (dalam Chandrawati, 2010:173) e-learning atau 

singkatan dari elektronik dalam e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala 

teknologi elektronik internet. Dalam prakteknya e-learning memerlukan bantuan 

teknologi, karena itu dikenal istilah computer based learning (CBL) yaitu 

pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer dan computer assisted 

learning (CAL) yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama 

komputer (Suyanto, 2015). 

Menurut Haughey, 1998 (dalam Suyanto, 2015) ada tiga kemungkinan dalam 

pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu sebagai berikut: 

1) Web course 

Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, 

yang mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak 

diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, 

penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya 

disampaikan melalui internet. Dengan kata lain model ini menggunakan 

sistem jarak jauh. 

2) Web centric course 

Web centric course adalah penggunaan internet yang memadukan antara 

belajar jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Sebagian materi 

dimapaikan melalui internet, dan sebagian lagi melalui tatap muka. 

Fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini pengajar bisa 

memberikan petunjuk pada siswa untuk mempelajari materi pelajaran 

melalui web yang telah dibuatnya. Siswa juga diberikan arahan untuk 

mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dalam tatap muka, 

peserta didik dan pengajar lebih banyak diskusi tentang temua matei 

yang telah dipelajari melalui internet tersebut. 

3) Web enhanced course 

Web enhancde course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang 

peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi 

internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara 

peserta didik dengan pengajar, sesama peserta didik, anggota kelompok, 

atau untuk menguasai teknik mencri informasi di internet, membimbing 

mahasiswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan 

bahan pembelajaran, menyajikan materi melalui web yang menarik dan 

diminati, melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet, dan 

kecakapan lain yang diperlukan. 
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Suyanto, 2015 menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Perbedaan pembelajaran tradisional dengan e-learning yaitu kelas 

“tradisional”, guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan 

untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Sedangkan di dalam 

pembelajaran “e-learning” fokus utamanya adalah pelajar. Pelajar mandiri 

pada waktu tertentu dan bertanggungjawab untuk pembelajarannya. Suasana 

pembelajaran “e-learning” akan memaksa pelajar memainkan peranan yang 

lebih aktif dalam pembelajarannya. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan 

pembelajaran yang memanfaatkan internet dalam prosesnya. Pengembangan 

sistem pembelajaran berbasis internet terbagi menjadi 3, yaitu penggunaan untuk 

keperluan pendidikan dimana guru dan siswa tidak beratatap muka tetapi bahan 

ajar, penugasan, ujian dilakukan melalui internet atau biasa dikenal dengan istilah 

pembelajaran jarak jauh, selanjutnya pembelajaran yang memadukan antara 

pembelajaran jarak jauh dan tatap muka, dan yang terakhir pemanfaatan internet 

untuk penunjang kuaitas pembelajaran. Selain itu e-learning mempunyai 

perbedaan yang cukup mendasar dengan pembelajaran tradisional, jika 

pembelajara tradisional guru yang berperan aktif dengan memberikan materi ke 

siswa, sedangkan dalam e-learning siswa yang berperan aktif karena siswa tidak 

hanya menerima materi yang diterima dari guru saja, tetapi juga mencari sendiri 

materi tersebut sehingga siswa menjadi lebih mandiri dan aktif dalam proses 

pembelajaran tersebut. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi 

Informasi terhadap proses pembelajaran pada siswa SD, akan tetapi peneliti tetap 

menjaga keaslian hasil dalam penelitian. 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Husain (2014) menggambarkan pemanfaatan 

TIK dalam pembelajaran di SMA Muhammadiyah Tarakan yang 

dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi yang berkembang pesat pada saat 

ini. Selain itu, jika teknologi dimanfaatkan dengan tepat guna oleh guru dan 

siswa maka pembelajaran akan lebih efektif dan efisien sehingga kualitas 

pembelajaran pun akan meningkat. 

Persamaan penelitian ini sama-sama melakukan penelitian mengenai 

pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, bedanya aspek yang diteliti oleh 

Husain hanya sebatas apa saja yang teknologi yang dimanfaatkan oleh guru, 

faktor pendukung dan penghambat serta cara mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi tersebut. Sedangkan yang akan dilakukan peneliti selain mencari 

tahu pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap proses pembelajaran 

pembelajaran, juga dampak bagi siswa setelah pemanfaatan teknologi dalam 

pembelajaran. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kwartolo (2010) menggambarkan penggunaan 

TIK dalam proses pembelajaran yang dilatarbelakangi oleh efektivitas dan 

kebijakan yang ada dalam PROSATA (Program Satu Tahun) di sekolah 

tersebut. 

Persamaan penelitian ini sama-sama melakukan penelitian mengenai 

pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Perbedaannya, penelitian yang 

diteliti oleh Kwartolo meneliti pada beberapa mata pelajaran, yaitu Fisika, 

bahasa dan sosiologi. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dalam 

pembelajaran secara keseluruhan. Selain itu, penelitian yang dilakukan berupa 
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studi kasus dengan meneliti 2 sekolah. Sedangkan yang akan dilakukan oleh 

peneliti hanya dilakukan pada 1 sekolah saja. 
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C.  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Kerangka Pikir 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 

terhadap Proses Pembelajaran Siswa 

Kelas V SD Muhammadiyah 9 Malang 

1. Bagaimana proses pembelajaran tanpa 

menggunakan Teknologi Informasi pada siswa 

kelas V SD Muhammadiyah 9 Malang ? 

2. Bagaimana pemanfaatan Teknologi Informasi 

terhadap proses pembelajaran pada siswa kelas V 

SD Muhammadiyah 9 Malang ? 

3. Bagaimana dampak pemanfaatan Teknologi 

Informasi pada saat proses pembelajaran ? 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Angket 

4. Dokumentasi 

Teknik Analisis Data 

Statistik Deskriptif 

Hasil 

Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi 

terhadap proses pembelajaran diharapkan 

dapat menjadikan pembelajaran lebih 

efektif dan efisien sehingga kualitas 

pembelajaran menjadi lebih baik 


