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BAB 1  

PENDAHULUAN  

 

 Latar Belakang  1.1.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merambah pada 

pelaksanaan pendidikan. Dunia pendidikan selain membekali siswa dengan TIK 

juga dituntut menggunakan TIK dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran. Kemampuan guru dalam menggunakan TIK sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan siswa didalam proses pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah (Oyarzo, 2011). Selain 

didunia pendidikan TIK merupakan sarana yang sangat diperlukan untuk 

membantu pekerjaan sehari-hari (Herghelegiu, Prada, & Nacu, 2016). Oleh karena 

itu, dapat dikatakan bahwa mengintegrasikan TIK dalam kehidupan, khususnya 

dalam aspek pendidikan merupakan hal yang sangat penting saat ini (Buabeng-

andoh & Issifu, 2015). 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan pada literasi TIK diantaranya 

tingkat pengetahuan dan keterampilan TIK guru Sekolah Dasar (Vitanova, 

Atanasova-pachemska, Iliev, & Pachemska, 2015). Penggunaan komputer dan 

internet dikalangan orang tua (Herghelegiu, Prada, & Nacu, 2016). Literasi TIK 

pada masyarakat pedesaan (Kantamneni & Chintalapati, 2013). Literasi TIK pada 

sekolah tinggi dan universitas (Coutras, 2015). Literasi TIK untuk siswa yang 

belajar dalam suatu laboratorium (Matthews, Hin, & Choo, 2010).  Literasi TIK 

terhadap antusias budaya  dan juga pengukuran tingkat kognitif siswa (Chen, Guo, 

& Shih, 2013). Literasi TIK sebagai sarana konsep penilaian pendidikan (Wilson, 

Scalise, & Gochyyev, 2015). Pemanfaatan dan pengukuran literasi TIK pada 

guru-guru biologi (Rolando, et all 2013). 

Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki tugas utama yaitu 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik dengan tanggung jawab merencanakan, melaksanakan, 
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dan mengevaluasi pembelajaran (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen). Pelaksanaan tugas guru semestinya ditopang dengan 

pemanfaatan TIK, sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih 

baik. Ledakan Teknologi Informasi, melek informasi telah menjadi kemampuan 

yang sangat dibutuhkan diera informasi saat ini (Wu, 2010).  Guru abad 21 

dituntut tidak hanya mampu mengajar dan mengelola kegiatan kelas dengan 

efektif, namun juga dituntut untuk mampu membangun hubungan yang efektif 

dengan siswa dan komunitas sekolah menggunakan TIK (Majumdar, 2011). 

Tingkat literasi TIK guru merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan di 

sekolah (Caihong, 2010). 

Kemampuan guru memainkan peranan yang sangat penting dalam 

pencapaian dan kinerja siswa disemua jenjang pendidikan (Mahmood & Ahmed, 

2013). Guru kejuruan diharapkan mampu mengintegrasikan TIK untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa (Oser, Salzmann, & Heinzer, 

2009). Guru sebagai agen perubahan dalam inovasi pendidikan memerlukan 

keterampilan TIK dalam memfasilitasi pembelajaran (Jennings & Greenberg, 

2009). Guru yang kompeten dalam TIK dapat meningkatkan kompetensinya 

dengan memanfaatkan TIK sebagai sumber belajar. Proses penyiapan perangkat 

pembelajaran akan lebih mudah dan cepat dilakukan untuk meningkatkan 

keefektifannya. Kompetensi guru dalam menjalankan tugasnya terdiri atas 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional. Penguasaan TIK masuk dalam dua bagian kompetensi 

yaitu kompetensi  pedagogik dan profesional (Permendiknas Nomor 16 tahun 

2007 tentang standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru).  

Kenyataannya saat ini masih banyak guru yang memiliki kendala dalam 

memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Hal ini dikarenakan beban kerja guru 

terlalu banyak sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk mengembangkan 

materi mengajar yang kreatif. Selain itu, ketidaksiapan guru untuk 

mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran karena kurangnya kompetensi guru 

dalam memanfaatkan TIK. Padahal kompetensi guru dalam menggunakan TIK 

sangat mempengaruhi potensi pengimplementasian TIK dalam pembelajaran. 
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Guru terkadang merasa canggung ketika harus berhadapan dengan penggunaan 

TIK. Salah satu contohnya adalah ketika dilaksanakannya UKG (Ujian 

Kompetensi Guru) dengan sistem komputer. Sebagian guru gagal bukan karena 

kurang komptensi keguruannya, tapi kurangnya kompetensi penggunaan TIK 

(http://pasca.unesa.ac.id/detail/berita-pendidikan/gaptek-penyebab-utama-guru-

gagal-ukg)  

Penulis sangat tertarik untuk meneliti literasi TIK pada guru SMK yang ada 

di Kabupaten Bandung, khususnya pada SMK yang telah terakreditasi. Beberapa 

variabel yang diduga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

literasi TIK guru SMK ini diantaranya adalah profil akses terhadap koneksi 

internet dan TIK, minat dan sikap terhadap penggunaan TIK, penguasaaan 

terhadap TIK, pengetahuan teknologi digital dan pengetahuan pedagogis, evaluasi 

diri terhadap kemampuan TIK dan juga pengetahuan guru membuat media dengan 

TIK sebagai pendukung proses pembelajaran.  

 Rumusan Masalah Penelitian  1.2.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahan untuk menganalisis : 

1. Bagaimana tingkat literasi TIK guru SMK di Kabupaten Bandung  

2. Bagaimana perbedaan tingkat literasi TIK SMK di Kabupaten 

Bandung ditinjau dari demografi (usia, jenis kelamin, masa kerja, 

status kepegawaian dan latar belakang pendidikan) 

 Tujuan Penelitian  1.3.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1 Mendapatkan informasi tentang tingkat literasi TIK guru SMK di 

Kabupaten Bandung 

2 Mendapatkan informasi tentang perbedaan tingkat literasi TIK guru 

SMK di Kabupaten Bandung ditinjau dari demografi (usia, jenis 

kelamin, masa kerja, status kepegawaian dan latar belakang 

pendidikan) 
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 Manfat Penelitian / Signifikansi Penelitian  1.4.

Manfaat dari penelitian ini adalah ; 

1. Memberikan informasi mengenai tingkat literasi Guru Sekolah 

Menengah Kejuruan di Kabupaten Bandung bagi Dinas pendidikan 

Kabupaten Bandung sebagai bahan untuk meningkatkan kompetensi 

professional guru khususnya pada tingkat literasi Teknologi Informasi 

dan Komunikasi.  

2. Memberikan informasi kepada lembaga-lembaga pendidikan 

khususnya dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 

meningkatkan kemampuan guru dalam literasi Teknologi Informasi 

dan Komunikasi.  

3. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sekolah di Kabupaten Bandung 

untuk meningkatkan tingkat literasi TIK dengan mengadakan berbagai 

pelatihan TIK, khususnya pada tingkat literasi TIK yang masih kurang.  

 Struktur Organisasi Tesis  1.5.

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab utama, yaitu bab 1 berisi 

latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian / signifikansi penelitian dan juga struktur organisasi tesis. 

Kemudian bab II berisi berisi kajian pustaka/ landasan teoritis yang merupakan isi 

dari teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang 

dikaji, dengan merujuk pada berbagai sumber seperti buku, jurnal, paper dan 

rujukan penelitian yang terkait dengan pembahasan. Bab III merupakan isi dari 

metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian ini merupakan bagian 

yang bersifat procedural yakni bagian yang mengarah pada rancangan penelitian, 

alur penelitiannnya dari mulai mengidentifikasi masalah, menyusun landasan 

teori, pendekatan penelitian yang diterapkan, instrument yang di gunakan, tahapan 

pengumpulan data yang dilakukan hingga langkah analisis yang dijalankan. 

Bab IV berisi termuan dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, yakni (1) temuan penelitian yang berdasarkan hasil pengolahan dan 

analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan 
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rumusan permasalahan penelitian dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. bab V berisi 

simpulan, implikasi dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Kesimpulan data hasil dari penelitian yang dinyatakan tulisan. Implikasi berisi 

dampak yang didapat dari hasil temuan dari penelitian ini dan rekomendasi berisi 

saran dari peneliti untuk peneliti dan pembaca. 

 Hasil penelitian yang relevan  1.6.

No  Nama Peneliti  Hasil Penelitian  Jurnal  Ket  

1 Syarifudin  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa rata-rata 

literasi TIK responden terhadap 

media TIK telepon 

seluler/handphone dan komputer 

dapat dikategorikan pada tingkat 

lima, di mana mayoritas 

responden  individu telah 

menganggap informasi dan 

teknologi sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari aktivitas 

sehari-hari dan secara langsung 

maupun tidak langsung telah 

mewarnai perilaku dan budaya 

hidupnya atau bagian dari 

information society atau 

manusia berbudaya informasi 

Literasi 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

 

Jurnal 

Penelitian 

Komunikasi 

Vol 17 No. 2, 

Desember 

2014  

2 Siyamitri, P 

Guru TKJ memiliki pemahaman 

tersendiri tentang literasi media 

internet. Mereka tidak memiliki 

interpretasi tentang literasi 

media secara umum dan literasi 

media internet secara khusus. 

Pengalaman yang mereka 

peroleh dari aktivitas sehari-hari 

dalam menggunakan internet 

sebagai media pembelajaran 

atau alat, tidak melihat internet 

sebagai media massa 

Literasi Media 

Internet pada 

Kalangan Guru 

Sekolah 

Menengah 

Kejuruan di Kota 

Medan 

 Jurnal 

simbolika 

volume 1 

nomor 2 

september 

2015  

3 Mustika, E. 

Pembelajaran sains berbasis ICT 

dapat meningkatkan 

kemampuan ICT lierasi siswa 

sekolah dasar secara signifikan 

pada kedua kelas eksperimen 

Pembelajaran 

Sains berbasis 

ICT untuk 

Meningkatkan 

ICT Literacy 

siswa Sekolah 

Dasar 

 Pedagogik 

Vol 1, No 2, 

September 

2013 
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4 

Restiyani, R., 

Juanengsih, N., & 

Herlanti,Y. 

literasi TIK guru biologi 

berdasarkan persepsi guru sudah 

mencapai kategori baik dan hasil 

tes kompotensi dasar TIK terkait 

literasi TIK pun menunjukkan 

bahwa kompetensi TIK guru 

biologi sudah masuk kategori 

baik hingga sangat baik 

Profil 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi Dan 

Komunikasi 

(TIK) Sebagai 

Media Dan 

Sumber 

Pembelajaran 

 Edusains 

Vol VI, N0 1, 

Tahun 2014  

5 

Anas, M., 

Mursidin, T., & 

Firdaus 

Berdasarkan data penelitian 

untuk skor persepsi terhadap 

TIK bagi guru SMP negeri Kota 

Kendari dan Kabupaten Kolaka 

dengan rentang teorertis 0 – 140 

diperoleh skor empiris 59 – 140. 

Disitribusi ini memberikan skor 

rata-rata 107,47, simpangan 

baku 11,44 dan median (Me) 

107 serta modus (Mo) 104 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK) dalam 

Pembelajaran di 

Provinsi Sulawesi 

Tenggara 

 Simposium 

pendidikan 

2008 

6 

Eun, S., Jin, S., 

Yong, D., Sung, H., 

Bum, S., Mee, J., 

Gyu, W 

Karena pesatnya perkembangan 

TIK, mengharuskan setiap siswa 

untuk memahami dasar TIK 

untuk mengembangkan 

kemampuannya di masyarakat.  

Measuring 

achievement of 

ICT competency 

for students in 

Korea 

Computer 

and 

Education 

2011  

Science 

Direct 

7 
Vitanova, V., 

Atanasova-

pachemska, T., 

Iliev, D., & 

Pachemska, S 

Penggunaan TIK sangat 

berdampak terhadap kompetensi 

Guru, diantaranya adalah  

kemudaham dalam 

menghubungi colega secara 

online, menciptakan bahan kelas 

menggunakan web, bahan habis 

pakai, perangkat lunak dll, dan 

juga  proses administrasi lebih 

cepat dan efisien 

Factors Affecting 

the Developm ent 

of  ICT 

Competencies of 

Teachers in 

Primary Schools 

 Procedia - 

Social and 

Behavioral 

Sciences 191 

( 2015 ) 

8 

Kopaiboon, W., 

Reungtrakul, A., & 

Wongwanich, S 

Hasilnya menunjukkan bahwa 

reliabilitas kuesioner sangat 

tinggi. Selain itu, kuesioner 

memiliki validitas konten yang 

dapat diterima dan CFA orde 

sekunder menunjukkan bahwa 

model terukur kompetensi TIK 

mampu mengumpulkan data 

dengan cukup baik 

Developing the 

Quality of ICT 

Competency 

Instrument 

for Lower 

Secondary School 

Students 

 Procedia - 

Social and 

Behavioral 

Sciences 116 

(2014)  

9 Malinina, I 

TIK membantu meningkatkan 

transparansi, ketersediaan dan 

fleksibilitas pendidikan. Tik 

dapat menemukan cara belajar 

dan mengajar  yang tepat 

sehingga dapat memaksimalkan 

ICT 

Competencies of 

Foreign 

Languages 

Teachers 

 Procedia - 

Social and 

Behavioral 

Sciences 171 

( 2015 ) 
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kinerja guru di sekolah.  

10 
Sysoyev, P. V., & 
Evstigneev, M. N 

Kompetensi penggunaan TIK 

merupakan bagian integral yang 

sangat penting bagi guru bahasa 

asing  

Foreign Language 

Teachers’ 

Competency in 

Using 

Information and 

Communication 

Technologies 

 Procedia - 

Social and 

Behavioral 

Sciences 200 

( 2015 ) 
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