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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Peningkatan kualitas atau mutu pendidikan yang menjadi peran utama 

adalah guru, untuk mewujudkannya dibutuhkan peningkatan kompetensi guru. 

Untuk itulah makapemerintah merasa perlu meningkatkan dan mengembangkan 

standar komptensi dan sertifikasi guru, yang merupakan bagian dari standar 

pendidikan nasional (SPN) dan standar nasional indonesia (SNI). Hal ini 

dilakukan bertujuan untuk mendapatkan guru yang profesional, dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 

tentang guru pasal 3 menjelaskan tentang 4 kompetensi yang harus di miliki oleh 

seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial dan kompetensi profesional. Dalam kompetensi pedagogik berisikan poin 

yang merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu, 

pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dan dalam kompetensi sosial yaitu, 

menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Penguasaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah sangatlah penting, di era globalisasi 

seperti sekarang ini. Bila seseorang ingin maju di zaman ini maka salah satunya ia 

harus mengusai teknologi. Untuk itu sudah sewajarnya guru pun dituntut untuk 

dapat memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti 

yang tercantum dalam kompetensi guru. 

Dalam dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemdikbud) telah menempatkan TIK sebagai salah satu pendukung 

utamatersedianya layanan pendidikan. Penyediaan tenaga pendidik berkompeten 

yangmerata di seluruh Indonesia telah dinyatakan sebagai salah satu tujuan 

strategisdalam penyelenggaraan pendidikan nasionl. Penyediaan pendidik 

yangmenguasai kompetensi TIK merupakan kebutuhan mendesak demi 

tercapainyatujuan tersebut. Guru yang kompeten dalam pemanfaatan TIK 

diperlukan untuk mengembangkan kompetensipersonal, pedagogik, sosial, dan 
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profesional sesuai dengan Permendiknas No 16Tahun 2007 tentang Kompetensi 

Guru. Hal ini menjadi landasan untuk mencapaigenerasi emas dan siswa yang 

cerdas dan kompetitif menjadi human capital dalam pembangunan sosial dan 

ekonomi. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dijadikan salah satu 

pemecahan masalah dalam proses pembelajaran, dan dapat juga sebagai inovasi 

dalam dunia pendidikan. Guru dituntut untuk dapat menggunakan media 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

Bukan hanya dapat menggunakan media Teknologi informasi dan komunikasi 

dalam proses pembelajaran di kelas, namun guru pun dituntut untuk dapat 

mengembangkan berbagai media pendidikan. Guru dituntut untuk senantiasa 

dapat lebih kreatif dalam memberikan materi yang sedang diajarkan kepada 

muridnya, agar peserta didik tidak mengalami kejenuhan dalam menyerap materi 

yang diberikan dan prestasi belajar mereka pun meningkat. 

Penguasaan guru dalam penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi 

sangat berpengaruh sekali kepada penguasaan guru dalam penggunaan media 

pembelajaran. Karena media pembelajaran yang dikembangkan saat ini sudah 

banyak yang berbasis TIK, oleh sebab itu kemampuan guru dalam menggunakan 

perangkat TIK ini sangat penting sekali. Media TIK yang dapat digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran tentunya banyak sekali, tidak hanya media presentasi 

saja. Banyak media online maupun offline, software maupun hardware, yang 

dapat guru gunakan sebagai media pembelajaran. Media online misalnya guru 

sudah menggunakan fasilitas email untuk sarana pengumpulan tugas, blog untuk 

memposting bahan- bahan ajar agar memudahkan siswa mendapatkan materi 

pembelajaran. Media offline seperti office dan grafis yang dapat guru gunakan 

untuk membuat media pembelajaran. Hardware seperti perangkat komputer, 

projector, televisi, radio, telepon dan masih banyak lainnya, software seperti 

penggunaan media presentasi, pembelajaran interaktif dan masih banyak lagi. 

Media itu pada hakikatnya menjadi jembatan antara murid dan guru agar 

pembelajaran menjadi efektif. Media sebagai salah satu komponen pembelajaran, 

bersinergi dengan komponen- komponen lainnya yaitu, tujuan pmbelajaran, 
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metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi, dapat memunculkan 

motivasi belajar siswa menjadi lebih besar, serta menjadikan informasi yang 

diterima saat proses pembelajaran menjadi permanen di ingat oleh siswa. Seperti 

manfaat media yang digambarkan oleh kerucut pengalaman Edgar Dale (dalam 

susilana dan Riyana, 2008, hlm. 9) yaitu “pengetahuan akan lebih abstrak apabila 

pesan hanya disampaikan melalui kata verbal yang memungkinkan terjadinya 

verbalisme.” Artinya siswa tidak hanya mengerti dari penjelasan yang diberikan 

oleh guru, dengan media mempermudahkan guru untuk menjelaskan tentang suatu 

hal, karenanya pembelajaran menjadi lebih konkrit. 

Menurut penelitian British Association for Vedic Astrology (BAVA) di 

Amerika Serikat (dalam Rusman, 2008, hlm.95) bahwa:“Bila seorang guru atau 

tenaga pendidik yang mengajar hanya menggunakan verbal simbol materi yang 

terserap hanya 13% saja dan itupun tidak akan bertahan lama, sementara yang 

menggunakan multimedia bisa mencapai 64% sampai 84% dan bertahan lebih 

lama.” Kegiatan pembelajaran menuntut dikuranginya metode ceramah dan 

diganti denganpemakaian banyak media. Lebih-lebih pada kegiatan pembelajaran 

saat ini yang menekankan pada keterampilan proses dan aktif learning, maka 

peranan media pembelajaran, menjadi semakin penting. Dalam kaitannya dengan 

fungsi media pembelajaran, dapat dikatakan media sebagai alat untuk membuat 

pembelajaran yang lebih efektif, mempercepat proses belajar, meningkatkan 

kualitas proses belajarmengajar,mengkongkretkan yang abstrak sehingga dapat 

mengurangi terjadinya verbalisme.  

Selain sebagai alat bantu dalam proses komunikasi antara guru dan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran, agar materi pembelajaran yang disampaikan lebih 

efektif, media pembelajaran juga berfungsi sebagai alat untuk memotivasi siswa, 

media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Untuk itu sudahselayaknya 

gurumemilikikemampuandalammenggunakanperangkat TIK danmenjadikannya 

media di dalam proses pembelajaran. Namun kenyataannya dilapangan masih jauh 

dari apa yang diharapkan, banyak guru- guru yang masih awam pada teknologi 

informasi, khususnya media pembelajaran berbasis TIK. Bila demikian 
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kenyataannya lalu bagaimana kompetensi guru tentang pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dapat terlealisasi 

dengan baik. Oleh sebab itu sudah seharusnya tidak ada lagi guru yang gagap 

teknologi. Penguasaan dan penggunaan media pembelajaran berbasis TIK menjadi 

tantangan tersendiri bagi seorang guru untuk mengembangkan kualitasnya. 

Teknologi sudah seharusnya menjadi satu kesatuan di dalam proses pembelajaran, 

karena selain untuk memotivasi siswa penggunaan media dapat menjadikan 

pembelajaran yang efektif dan mandiri. 

Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, 

motivasi dapat mendorong siswa untuk belajar guna memperoleh hasil belajar 

yang baik. Tanpa adanya motivasi belajar yang baik, siswa tidak akan 

bersungguh- sungguh dalam belajar. Sukmadinata (2007, hlm. 179) menyatakan: 

Motivasi memegang peranan penting sebagai faktor pendorong, penggerak, 

dan pengarah aktivitas belajar seseorang. Motivasi mendorong siswa 

mengembangkan kreatifitas dan inisiatif serta memelihara ketekunan dalam 

belajar, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 

peningkatan prestasi siswa. 

 

Selain itu, berkenaan dengan motivasi belajar siswa remaja, ecless, et al. 

(dalam Hattip, 1997, hlm. 2) menyimpulkan bahwa: 

Kebanyakan remaja mengalami penurunan motivasi belajar, hal ini ditandai 

dengan: (1) kurang minat bersekolah; (2) lemahnya motivasi konsep diri 

akademik dan persepsi dirinya; (3) mudah merasa pesimis setelah 

mengalami kegagalan; (4) merespon kegagalan dengan helplessness, dan (5) 

gampang tidak bersekolah tanpa sebab yang jelas atau bolos. 

 

Penurunan ataupun peningkatan motivasi dalam diri siswa dipengaruhi 

beberapa indikator, menurut Kurniasih (2010, hlm. 3), diantaranya: (1) kelesuan 

seperti malas, telat, pekerjaan tidak selesai, cuek terhadap pelajaran, konsentrasi 

kurang; (2) ketidak berdayaan, misalnya mudah merasa kecewa dan putus asa, 

kurang berani menghadapi realitas; (3) penghindaran atau pelarian diri, seperti 

sering bolos, tidak menyimak materi dengan baik; (4) penantangan seperti suka 

mengganggu, merusak, kenakalan remaja; (5) kesibukan lain ketika sedang 

belajar; (6) tidak memiliki sikap inovatif dan kreatif dalam belajar; (7) tidak 

memiliki tujuan yang jelas; (8) dan lain- lain. 
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Rendahnya motivasi siswa dalam belajar dipengaruhi beberapa faktor, salah 

satunya adalah fasilitas pendidikan berupa media pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah salah satu alat yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. Penggunaan media pembelajaran terutama media pembelajaran berbasis 

TIK dapat menarik perhatian siswa dalam belajar, sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar, materi pelajaran menjadi lebih jelas maknanya dan menjadi 

mudah untuk dipahami.  

Keterkaitan motivasi belajar dengan penggunaan media pembelajaran 

pernah diteliti oleh Aditya Ramanda (2011) dengan judaul Hubungan Penerapan 

Mobile Learning Terhadap Motivasi Belajar Siswa “penerapan mobile learning 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa karena sifat 

mobile learning yang dapat digunakan di berbagai tempat dan kondisi apa pun.” 

Sylvia Nova (2011) dengan judul Pemanfaatan Media Video Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata pelajaran TIK “Pembelajaran dengan 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis video dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 

kelas VII (tujuh) di MTs Al-Falaah Kopo Bandung.”  

Berakar dari penelitian terdahulu dan kompetensi guru dalam pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dan 

pengembangan diri, maka sudah selayaknya guru menguasai kompetensi tersebut 

dan mengaplikasikannya di dalam kegiatan pembelajaran. Kemampuan guru 

dalam menggunakan media TIK berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

penggunaan media pembelajaran, karena media pembelajaran yang berkembang 

saat ini adalah media pembelajaran berbasis TIK. penggunaan media 

pembelajaran dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan motivasi belajar 

dapat meningkatkan prestasi siswa.Melihat pentingnya penguasaan kompetensi 

TIK bagi guru dan pentingnya penggunaan TIK dalam pembelajaran, 

olehkarenaitupenulismengambiljudul“Hubungan Antara Penggunaan Media 

Pembelajaran Berbasis TIK Oleh Guru Dengan  Motivasi Belajar Siswa” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah secara umum yaitu: Apakah terdapat hubungan antara penggunaan media 

pembelajaran berbasis TIK oleh guru dengan motivasi belajar siswa SMPN 1 

Paseh?Sedangkan secara khusus rumusan masalah tersebut dijabarkan lebih 

khusus sebagai berikut:  

1. Apakah terdapathubunganantara penggunaan media pembelajaran berbasis 

TIK olehguru denganmotivasibelajarsiswa aspek motif kognitif(cognitive 

motives)? 

2. Apakah terdapathubunganantarapenggunaan media pembelajaran berbasis 

TIK olehguru denganmotivasibelajarsiswa aspekpenampilandiri(self 

expression)? 

3. Apakah terdapat hubunganantarapenggunaan media pembelajaran berbasis 

TIK olehguru denganmotivasibelajarsiswa aspek kemajuandiri (self 

enchancement)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi 

yang jelas dan mendalam mengenai Hubungan antara penggunaan media 

pembelajaran berbasis TIK oleh guru dengan motivasi belajar siswa SMPN 1 

Paseh. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui hubunganantarapenggunaan media pembelajaranberbasis TIK 

oleh guru denganmotivasibelajarsiswaaspek motif kognitif (cognitive 

motives). 

2. Mengetahui hubunganantarapenggunaan media pembelajaranberbasis TIK 

oleh guru denganmotivasibelajarsiswaaspekpenampilandiri (self expression). 

3. Mengetahui hubunganantarapenggunaan media pembelajaranberbasis TIK 

oleh guru denganmotivasibelajarsiswaaspekkemajuandiri (self 

enchancement). 
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D. Manfaat  Penelitian 

Penelitian mengenai hubungan antara penggunaan media pembelajaran 

berbasis TIK oleh guru dengan motivasi belajar siswa SMPN 1 Pasehini 

diharapkan memberikan manfaat bagi: 

 

1. Lembaga yang diteliti 

Penelitianinidiharapkandapatmemberikankontribusipositifkepadalembaga, 

sehinggadapatdijadikanbahanpertimbanganuntukpeningkatan mutu lembaga 

dan penigkatan kompetensi guru dalam lembaga yang bersangkutan.  

2. JurusanKurikulumdanTeknologiPendidikan 

Hasilpenelitiandapatdijadikansalahsatusumberinformasimengenai kaitan 

peningkatan motivasi belajar siswa dengan kemampuan guru dalam 

penguasaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasia TIK.  

3. Peneliti 

Memberikangambarandanwawasanpengetahuan yang 

lebihdalamsertamenjawab rasa keingintahuanpeneliti. 

 

E. Struktur organisasai Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sesuai 

dengan pedoman penulisan karya ilmiah (2013) yang telah ditentukan oleh UPI, 

yang diuraikan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang 

penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi penulisan. 

Bab II Kajian Teori. Bab ini berisi landasan teoritik yang mendukung data 

penelitian. Dalam bab ini membahas mengenaitinjauan media, media 

pembelajaran berbasis TIK, kompetensi TIK guru, guru, peraturan mengenai 

kompetensi TIK guru, penggunaan media pembelajaran berbasis TIK oleh guru, 

tinjauan motivasi, dan motivasi belajar siswa. 
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Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas mengenai metodologi dari 

penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini terdiri dari lokasi, populasi, dan 

sampel penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik uji instrumen, teknik 

analisis data, dan prosedur atau langkah- langkah penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini terdiri dari deskripsi 

hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V Kesimpulan dan Saran. Dalam bab V ini terdapat dua hal pokok yaitu 

kesimpulan yang berisikan poin utama dari hasil penelitian dan juga saran atau 

rekomendasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


