
  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hidup manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Adanya alat-alat itu dapat merubah pikiran manusia, merubah cara 

kerja dan cara hidupnya. Begitu juga dengan pendidikan tidak lepas dari pengaruh 

teknologi.
 

Seiring dengan perkembangan IPTEK, maka alternatif pemilihan 

sumber belajar dan media pembelajaran menjadi lebih beragam seperti : buku 

teks, modul, overhead transparansi, film, video, televisi, tape recorder, teknologi 

informasi, penggunaan computer dan sebagainya. Keberadaan media 

pembelajaran tersebut tentunya harus selaras dengan variable kondisi 

pembelajaran. Dalam hal ini guru harus peka dan tanggap terhadap perubahan-

perubahan pembaharuan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 

berkembang sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan 

zaman.
1
  

Di sinilah tugas guru untuk senantiasa meningkatkan wawasan ilmu 

pengetahuan, meningkatkan pendidikan sehingga apa yang diberikan siswa tidak 

terlalu ketinggalan dengan perkembangan kemajuan zaman. Dengan demikian guru 

professional dituntut harus mampu merencanakan, memilih dan menggunakan 
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berbagai media pembelajaran yang tersedia disekitarnya sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diinginkan.
2 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin medorong upaya-

upaya dalam pembaharuan dan pemanfaatan hasil teknologi dalam proses belajar 

mengajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang telah 

disediakan di sekolah, tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai 

dengan perkembangan zaman. Para guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan 

alat yang murah dan efisien meskipun sederhana, itu semua merupakan keharusan 

dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
3 

Disamping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut 

mengembangkan ketrampilan membuat media pembelajaran yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran, apabila media yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran belum tersedia. Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran.
 

Upaya peningkatan proses guna mencapai hasil balajar perlu 

diwujudkan agar diperoleh kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat 

menunjang pembangunan Nasional. Upaya tersebut menjadi tugas semua tenaga 

kependidikan, walaupun demikian peran guru sangat menentukan sebab gurulah 

yang langsung dalam membina peserta didik di sekolah melalui proses belajar 

mengajar sehingga guru berperan aktif dalam membimbing dan mengorganisir 

terhadap kondisi belajar anak.
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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yang menjadi ciri abad-21 dan milenium ketiga memberikan pengaruh terhadap 

seluruh tatanan kehidupan secara global. Memasuki abad-21 atau milenium ketiga 

akan terjadi pergeseran paradigma atau cara berfikir dalam menghadapi berbagai 

fenomena termasuk pola pikir yang berkaitan dengan pendidikan.
 

Proses 

pembelajaran dalam pendidikan di era abad-21, menuntut satu strategi tertentu 

yang berbeda dengan di masa lain. Dengan perkembangan global yang terjadi 

menjelang masuknya abad-21, proses pembelajaran bukan hanya dalam bentuk 

pemrosesan informasi, akan tetapi harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga 

mampu mengembangkan sumber daya manusia kreatif yang adaptif terhadap 

tuntutan yang berkembang .
4
 

Saat ini dikalangan pendidikan teknologi informasi telah melahirkan fitur-

fitur baru yang menarik dalam pendidikan. Sistem pengajaran berbasis multimedia 

(teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara dan video) dapat menyajikan 

materi pelajaran lebih menarik tidak monoton dan mempermudah menyampaikan 

materi. Dan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan 

membuat siswa tidak gagap teknologi. Teknologi juga dapat meningkatkan 

kreatifitas, konsentrasi peserta didik, seperti halnya kepuasan peserta didik 

terhadap umpan balik dari komputer. Faktor tambahan disini, peserta didik masa 

kini para siswa tidak asing terhadap teknologi, mereka menggunakan teknologi 
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informasi nyaris merupakan makanan sehari-hari. Dan banyak siswa 

menggunakan media sosial seperti facebook dan twitter, dengan demikian apabila 

guru tidak mengikuti juga perkembangan teknologi terjadi kesenjangan antara guru 

dan peserta didik yang tidak menggunakan teknologi di ruang kelas mereka. 

Teknologi informasi berkembang pesat melebihi bidang lainnya. Faktor 

penentunya adalah globalisasi informasi, yaitu penyebaran akses dan produksi 

informasi ke seluruh dunia. Informasi dapat diakses oleh siapa saja dan di mana 

saja. Perkembangan lintas batas informasi adalah yang tercepat. Sampai teknologi 

informasi ditemukan sekitar tahun 1990, globalisasi informasi telah naik 200% 

dibanding tahun 1950-an. Keadaan ini juga berpengaruh pada dunia pendidikan 

karena proses pendidikan pada dasarnya adalah perpindahan informasi terpilih 

yang tidak lagi terbatas antara murid dan guru bahkan juga harus mulai dibuka ke 

sumber-sumber informasi yang lebih luas seperti buku dan pusat aktivitas dalam 

masyarakat luas, lokal, nasional, dan global. Pesatnya perkembangan teknologi 

informasi ini membawa dampak bagi kehidupan manusia, terutama dunia 

pendidikan. Dampak positifnya terkait erat dengan peningkatan kualitas 

kehidupan. Informasi begitu mudah diperoleh baik lewat media massa, elektronik, 

maupun melalui jaringan teknologi teknologi informasi. Teknologi informasi 

lewat media massa, baik elektronik maupun cetak, berpengaruh sangat positif 

terhadap pembaca. Selain muatannya yang mungkin bermanfaat bagi pembaca, 

media informasi tersebut juga memberikan tampilan yang berdampak positif 

terhadap akuisisi bahasa para pembaca.
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Idris  diakui bahwa teknologi 

informasi merupakan jaringan informasi, komunikasi, penyelidikan, dan berbagai 

umber yang tidak terhingga banyaknya yang dapat digunakan untuk membantu 

siswa menghasilkan tesis, kerja proyek, dan sebagainya.
5
 

 Teknologi informasi sebagai alat untuk mencapai informasi dalam skala 

global. Siswa kini dapat memperoleh informasi yang lebih daripada apa yang 

terdapat dalam buku teks dengan mencari dan megakses semua website di seluruh 

dunia. Teknologi Informasi di bidang pendidikan sangat berguna dalam proses 

belajar mengajar di sekolah, dimana para siswa dapat melengkapi ilmu 

pengetahuannya, sedangkan guru dapat mencari bahan ajar yang sesuai dan 

inovatif. Selain guru siswa juga dapat mencari informasi dari Teknologi informasi 

salah satu dari teknologi informasi, mulai dari mata pelajaran hingga ilmu 

pengetahuan umum. Sedangkan guru bisa mencari informasi yang dapat dijadikan 

sumber belajar untuk mengajarkan materi kepada siswanya selain dari buku paket 

dan buku-buku tambahan. 

Teknologi informasi dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah-sekolah melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan didukung yaitu 

fasilitas laptop dan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi tersebut, para 

siswa tidak hanya dapat belajar di dalam kelas. Tetapi mereka dapat belajar di 

mana pun karena hampir semua materi pelajaran dapat diiperoleh melalui CD 

atau langsung diakses melalui Teknologi informasi.
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Pemakaian teknologi biasanya didasarkan atas alasan-alasan efisiensi, 

keaktifan, dan juga kenyamanan. Dalam bidang ekonomi atau perdagangan yang 

paling menonjol adalah alasan efisiensi, konsekuensinya terjadi pengurangan 

karyawan serta timbulnya tuntutan untuk menguasai ketrampilan tertentu 

dalam lapangan pekerjaan. Teknologi informasi baik yang berbentuk sofware 

maupun hardware, sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar 

dalam pendidikan. Namun persoalannya yaitu bagaimana mengubah sikap statis 

(tidak kreatif) dan cara-cara yang konvensional, dalam arti semua pihak yang 

terlibat dalam dunia kependidikan, terutama guru agar mau aktif mencari dan 

mengembangkan sistem pendidikan. 

Penggunaan Teknologi Informasi sebagai sarana pendidikan dapat 

dianggap sebagai suatu hal yang sudah jamak digunakan di kalangan pelajar. 

Untuk itu sekolah-sekolah bisa menjadikan teknologi informasi sebagai sarana 

untuk belajar selain dari buku dan agat mampu menjadi solusi dalam mengatasi 

masalah yagn selama ini terjadi, misalnya minimnya buku yang ada di 

perpustakaan, keterbatasan tenaga ahli, jarak rumah dengan lembaga pendidikan, 

biaya yang tinggi dan waktu belajar yang terbatas. Sedangkan teknologi informasi 

dapat ditemukan berbagai informasi apa saja tidak harus terbatas dirungan 

tertentu misalnya hanya kelas saja atau di dalam perpustakaan saja, maka 

pemanfaatan teknologi informasi sudah  menjadi suatu kebutuhan. Dalam setiap 

aktifitas belajar mengajar . Guru adalah seorang yang memberikan bimbingan kepada 

anak didiknya, dan juga seorang guru juga harus mempunyai profesionalitas 

yang tinggi terhadap keahliannya. Selain itu guru juga harus mempunyai suatu 
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keahlian lain dibidang teknologi Informasi terutama Teknologi informasi, karena 

pada zaman sekarang guru dituntut untuk untuk bisa menggunakan teknologi 

informasi karena bisa menggali lebih banyak lagi informasi selain yang ada di 

buku. 
6
 

Adapun pengajar atau guru bertugas menyiapkan bahan ajar maka kretivitas  

guru sangat diperlukan, dalam hal ini guru juga harus mampu memahmi dengan 

baik situasi dan kondisi siswa, dengan demikian informasi yang disampaikan 

dapat diserap oleh siswa dengan baik.  Teknologi informasi selain untuk menggali 

informasi sumber belajar, teknologi dapat menyajikan tampilan bahan ajar 

menjadi lebih menarik, misalnya guru dapat mengkombinasikan dengan bentuk-

bentuk tayangan video tayangan lagu-lagu, dan slide-slide yang menarik perhatian 

siswa sehingga siswa lebih fokus dan perhatian terhadap materi yang disampaikan 

oleh guru, apabila siswa sudah tertarik dan merasa senang maka tujuan 

pembelajaran akan tercapai. Sumber-sumber belajar sebaiknya bervariasi agar 

memberikan pengalaman yang luas kepada peserta didik. Penggunaan sumber 

belajar yang tepat akan menunjang keefektifan proses pembelajaran.
7
 

Setelah adanya proses pembelajaran yang disajikan guru maka untuk 

mengetahui sejauh materi yang diserap siswa melalui pemanfaatan teknologi 

informasi yaitu dari hasil belajar siswa. Dalam kegiatan pembelajaran guru tidak 

terlepas dari kegiatan pengukuran hasil dari belajar siswa. Dalam kontek 

pengajaran hasil belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang istimewa dalam 
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menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional yang diraih oleh peserta 

didik. Hasil belajar adalah pengukuran bisa dalam bentuk penilaian. Penilaian itu 

sendiri adalah kegiatan perbuatan keputusan mengenai derajat keberhasilan 

belajar peserta didik dalam kelas tersebut. 
8
 

Hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan 

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh 

seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik. 

Ada bebasan beberapa gagasan pokok yang terkandung dalam batasan 

penilaian tersebut antara lain : 

1. Pertama, penilaian adalah suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan 

yang direncanakan dari menetapkan tujuan, mengembangkan 

instrumen, mengumpulkan data, sampai kepada pengambilan 

keputusan. 

2.  Kedua, penilaian dilakukan secara sistematis, kegiatan penilain 

dilakukan berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip tertentu yang 

semestinya diperhatikan dalampelaksanaan penilaian. 

3.   Ketiga, kata penentuan tingkat mengindikasikan bahwa dalam 

penilaian selalu ada kegiatan pengambilan keputusan dan ini 

merupakan pokok. 
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4.   Keempat, penilaian merupakan kegiatan penentuan tingkat pencapaian  

Pembelajaran
9
 

Sebelum Penulis melakukan penelitian lebih lanjut, Penulis melakukan  

Prasurvey tentang hasil belajar siswa, sebelum guru memanfaatkan teknologi 

informasi sebagai sumber belajar bagi siswa di SDN 3 Podomoro, Berikut  belajar 

siswa 

Daftar Nilai Siswa SDN 3 Podomoro 

NO NAMA SISWA 
Nilai 

Harian I 

Nilai 

Harian II 

1 Agus Riyanto 75 75 

2 Fathurrahman  75 77 

3 Anisa Murrahmi 76 75 

4 Arsel Dwi Putra 75 76 

5 Dina Novita 77 78 

6 Dimas Dwi Susila 76 76 

7 Darma Arya Wijaya 76 77 

8 Fanni Romadhona 76 79 

9 Firda Mawarni 76 75 

10 Ibnu Adi Almaydah 78 77 
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11 Ibnu Hilmah 77 76 

12 Ikhsan Majid 78 81 

13 Jhoneri Pandia 75 76 

14 M. Zulfahmi Ramadhan 78 77 

15 M. Firmansyah 76 76 

16 M. Husni 75 75 

17 Romi Rifandi 75 75 

18 Reva Liana Putri 75 76 

19 Radita Dwi Anggara  75 76 

20 Rangga Bagas Aprilian 78 77 

21 Wahyu Puspita Wati 82 80 

22 M. Ramadhoni 75 76 

23 Maulana Bastiar 76 75 

24 Lintang Adelia Putri 79 77 

25 Muhamad Azis Priadika 76 76 

26 Adnan Safiqri 76 76 

27 Ahmad Ramadoni 78 76 

28 Ade Silva Abidin 83 80 

29 Avia Rahmadani 79 76 

30 Dimas Maolana 75 75 
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31 Elsa Oktavani 79 77 

32 Helma Amalia Putri Utomo 79 78 

33 M. Aziz Jaelani 77 77 

34 Mila gustian 76 76 

35 M. Zaki Pranata 75 75 

36 Nina Afryda 80 79 

 Jumlah nilai seluruhnya 2767 2759 

 Nilai Rata-rata 76,8 76,6 

Hasil dokumentasi buku nilai harian mata pelajaran agama islam : tanggal 05 juli 

2017  

 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 

yang sudah banyak mempengaruhi dunia pendidikan.  Dari uraian diatas yang 

melatar belakangi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang,  

sumber belajar  tidak  hanya berasal dari media cetak  tetapi bisa juga dari  

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI  SUMBER 

BELAJAR GUNA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  DI SDN 3 

PODOMORO KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU  
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, Adapun untuk memudahkan 

dalam memilah data yang terkumpul di lapangan, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada mata pelajaran 

Agama Islam SDN3 Podomoro? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran agama islam di  

SDN 3 Podomoro Kab. Pringsewu? 

3.   Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi  dalam meningkatkan 

hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama islam? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas penggunaan teknologi 

informasi sebagai sumber belajar guna meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaran PAI di SD N 3 PODOMORO  

2.  Manfaat penelitian 

a. Bagi Siswa 

Adapun manfaat penelitian ini bagi siswa antara lain : 

1) Dengan adanya penggunaan teknologi informasi yang digunakan 

oleh guru pada proses pembelajaran PAI, diharapkan peserta didik 

dapat meningktkan hasil belajar. 

2) Diharapkan peserta didik memperoleh pemahaman yang konkrit 

setelah proses pembelajaran PAI memanfaatkan teknologi infomasi 
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sebagai sumber belajar 

3) Sebagai paradigma baru dalam melaksanakan pembelajararan 

sehingga para siswa tidak merasa jenuh serta lebih mudah 

memahami pelajaran 

b. Bagi guru 

1) Memberi gambaran bagi guru bagaimana pemanfaatan 

penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran pada 

mata pelajaran pendidikan agama islam 

2) Memberikan inspirasi bagi guru dalam menentukan  ragam sumber  

pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi peserta didik 

tidak hanya bersumber pada buku paket saja. 

c.  Bagi SDN 3 Podomoro 

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan 

agama islam sehingga dapat meningkatkan hasil belajar  peserta didik. 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada sekolah 

mengenai efektivitas pembelajaran yang baik yaitu dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang telah ada 

disekolah tersebut. 

 


