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BAB 1 BAB Ⅰ 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Abad ke-21 menjadi era keterbukaan yang pesat secara global, antara lain 

disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut 

manusia untuk menjadi lebih berkualitas dan memiliki daya saing yang kompetitif. 

Salah satu perkembangannya adalah teknologi komputer dan teknologi komunikasi. 

Penerapan teknologi tersebut telah memasuki era informasi yang ditandai dengan 

pengiriman data dengan waktu yang nyata dalam jumlah yang besar (big data). 

Jumlah informasi yang besar menembus ruang dan waktu menyebabkan wawasan 

masyarakat terhadap dunia menjadi terbuka, hal tersebut mempengaruhi terhadap 

kualitas informasi (Katz, 2007).  

Pergeseran pada penggunaan teknologi komputer dan komunikasi dapat 

terjadi dalam berbagai elemen, termasuk dalam dunia pendidikan. Menurut 

Soemarmo dan Abdulhak (2013) revolusi teknologi informasi juga mengubah cara 

kerja manusia dari berkomunikasi, memproduksi, mengkoordinasi, berpikir, hingga 

belajar dan mengajar. Adanya persoalan tersebut perlu dilakukan penguasaan 

literasi informasi di lingkungan digital sehingga diperoleh literasi teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) (Katz, 2007). Sejalan dengan itu, muncullah 

gerakan yang mengarah kepada pembelajaran abad ke-21 untuk memiliki literasi 

TIK, salah satunya yang dikembangkan oleh Partnership 21st-Century Skills 

(Trilling dan Fadel, 2009).  

Berbagai penelitian terkait literasi TIK yang menggunakan persepsi dengan 

teknik pengumpulan data kuesioner untuk menilai diri di antaranya literasi TIK 

pada pendidikan tinggi (Katz dan Macklin, 2007), literasi TIK di antara mahasiswa 

universitas Nigeria (Adetimirin, 2012), literasi komputer tingkat perguruan tinggi 

(Hindi, dkk, 2014), pengembangan dan validasi skala persepsi siswa sekolah 

menengah pertama terkait literasi TIK (Lau dan Yuen, 2014), dan literasi komputer 

dan informasi mahasiswa (Hatlevik, dkk, 2018). Persepsi merupakan kemampuan 

mengenali diri sendiri dan juga lingkungan di sekitar karena adanya stimulus atau 

rangsangan (Prawira, 2012). Menurut Sani (2016) penilaian diri dapat mengukur-        
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keterampilan. Menurut Arikunto (2015) penilaian diri dapat mengembangkan 

kepribadian seseorang di antaranya menambahkan rasa percaya diri karena telah 

diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri; menyadari kekuatan dan 

kelemahan yang ada dalam dirinya; sehingga dapat introspeksi terhadap yang ada 

dalam dirinya; mendorong, membiasakan, dan melatih untuk berbuat jujur dan 

objektif; dan melatih untuk cermat, sabar, juga baik hati. 

Literasi TIK merupakan salah satu dari keterampilan abad ke-21 yang perlu 

dikuasai, hal tersebut menjadi sebuah tantangan dan tuntutan bagi mahasiswa calon 

guru. Menurut Warno (2016) guru masih sering melakukan pembelajaran 

menggunakan teknik konvensional karena guru masih sangat terbatas pada 

kemampuan literasi TIK. Menurut Gaffar (2012) bahwa perkembangan teknologi 

pendidikan menjadi hal penting bagi kemampuan guru pada era milenial yang harus 

dikuasai. Berdasarkan hal tersebut, maka mahasiswa calon guru harus memiliki 

kemampuan literasi TIK supaya siap ketika membimbing peserta didik. 

 Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (2007) bahwa guru 

harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut 

merupakan salah satu indikator guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan 

profesional. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kompetensi 

pedagogik untuk kelancaran pembelajaran yang diampu, sedangkan kompetensi 

profesional untuk kemampuan berkomunikasi dan pengembangan diri. Maka dari 

itu, mahasiswa calon guru harus bisa menguasai TIK untuk mempersiapkan diri 

menjadi guru yang kompeten. 

Menurut Dharma (2013) upaya dalam memanfaatkan TIK untuk 

mempermudah dalam penyampaian pesan kepada peserta didik yang lebih menarik 

dan lebih jelas dalam waktu yang relatif singkat, tanpa perlu biaya yang mahal, dan 

karya-karya dapat disebarluaskan, serta mempermudah interaksi antar guru, peserta 

didik dan komunitas pendidik lainnya tanpa mengenal batas waktu dan tempat. 

Mahasiswa calon guru yang memanfaatkan TIK akan mengasah literasi TIK 

mereka. Asumsi ketika mahasiswa calon guru memiliki literasi TIK menjadi sebuah 

semangat mencoba membimbing para peserta didik untuk mengembangkan 

keterampilan yang penting. Berdasarkan hal tersebut, maka akan tercapai tujuan 

program studi Pendidikan Teknologi Agroindustri yaitu mempersiapkan lulusan- 
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untuk menjadi calon guru profesional, baik sebagai guru maupun sebagai instruktur. 

Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk mengetahui penguasaan literasi TIK 

mahasiswa calon guru berdasarkan persepsi mereka dengan judul “Persepsi 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri terhadap 

Penguasaan Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. bagaimana persepsi mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi 

Agroindustri terhadap penguasaan literasi teknologi informasi dan komunikasi 

berdasarkan aspek literasi TIK? 

b. bagaimana persepsi mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi 

Agroindustri terhadap penguasaan literasi teknologi informasi dan komunikasi 

berdasarkan tingkat tahun angkatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

a. mengetahui persepsi mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi 

Agroindustri terhadap penguasaan literasi teknologi informasi dan komunikasi 

berdasarkan aspek literasi TIK; dan 

b. mengetahui persepsi mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi 

Agroindustri terhadap penguasaan literasi teknologi informasi dan komunikasi 

berdasarkan tingkat tahun angkatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama: 

a. bagi program studi dan universitas, dapat menjadi masukan kepada dosen-dosen 

terhadap proses pembelajaran di kelas terutama mata kuliah yang berhubungan 

dengan TIK; 
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b. bagi peneliti berikutnya, hasil-hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi 

dalam melakukan penelitian berikutnya; dan  

c. bagi mahasiswa, memperkuat kompetensi para mahasiswa sebagai calon 

pendidik dalam aspek kompetensi dasar profesionalisme guru yaitu aspek 

pedagogik dan profesional, khususnya yang terkait dengan TIK. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah: 

a. BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi; 

b. BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori 

yang mendukung proses penelitian yang menjadi landasan dalam melakukan 

penelitian; 

c. BAB III Metode Penelitian, pada bab ini penulis menguraikan tentang metode 

penelitian, partisipan penelitian, populasi dan sampel penelitian, prosedur 

penelitian, instrumen penelitian dan teknik analisis data; 

d. BAB Ⅳ Temuan dan Pembahasan, pada bab ini penulis menguraikan hasil 

temuan penelitian berdasarkan pengolahan dan analisis data, dan pembahasan 

temuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah          

penelitian; dan  

e. BAB Ⅴ Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, pada bab ini berisi simpulan, 

implikasi dan rekomendasi, penulis menyimpulkan hasil pembahasan yang 

disesuaikan dengan rumusan masalah, dan mengajukan hal-hal penting yang 

dimanfaatkan dari hasil penelitian. 


