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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Digitalisasi pendidikan menjadi salah satu dampak dari berkembangnya 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di berbagai sektor saat ini. Ali 

(2020) menyebutkan bahwa Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi, menjelaskan istilah digitalisasi pendidikan 

merupakan penggunaan dan penerapan teknologi dalam pendidikan yang 

dimanfaatkan bukan terhadap sistem pembelajarannya saja, melainkan terhadap 

backend (bagian belakang layar) sistemnya seperti cara guru untuk mengajar. 

Oleh karenanya dalam mendorong digitalisasi pendidikan, program digitalisasi 

sekolah sudah menjadi suatu kewajiban. 

Program digitalisasi sekolah sebenarnya merupakan program yang 

diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2019. 

Program digitalisasi sekolah menjadi program di dunia pendidikan dengan 

memanfaatkan perkembangan TIK di berbagai aspek pembelajaran. Digitalisasi 

sekolah adalah implementasi dari pembelajaran baru atau new learning, yang 

mana pada awalnya dipersiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. 

Widianto (2019) memaparkan karakteristik dari new learning yang bersifat 

student center atau berpusat pada siswa, menggunakan multimedia, 

mengutamakan kegiatan kolaboratif, pertukaran informasi, serta mendorong 

pemikiran kritis dan pemecahan masalah. 

Implementasi program digitalisasi sekolah yang banyak memanfaatkan 

kemajuan digital, dapat memunculkan berbagai metode dan cara baru dalam 

proses pembelajaran. Sebagaimana Sugianto (2019) menyebutkan pula jika 

digitalisasi sekolah akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Contohnya seperti pengiriman tugas siswa yang tidak lagi menggunakan kertas, 

namun bisa dikirim melalui email, platform pembelajaran, atau layanan 

penyimpanan berbasis cloud (komputasi awan). Berdasarkan pengamatan 
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peneliti, layanan cloud yang dapat digunakan adalah seperti google drive, 

dropbox dan sebagainya. Selain itu, dengan digitalisasi sekolah juga 

pembelajaran bisa lebih menarik dan tidak monoton, karena adanya 

pemanfaatan TIK dan perangkat lunak pendidikan yang dikemas secara 

interaktif. Hal tersebut dapat menjadi jalan untuk meningkatkan proses 

pembelajaran, yang mana teknologi ialah salah satu sumber daya yang 

berpotensi bagi guru dalam menunjang proses pengajaran dan pembelajaran.  

Pada implementasinya, bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan secara daring karena dampak wabah covid-19, masih banyak 

guru yang mengalami kendala dan hambatan dalam pemanfaatan TIK. Kendala 

yang dihadapi salah satunya ialah kurang optimalnya ruang penyimpanan dalam 

mengelola data, informasi, dan materi pembelajaran. Di mana proses 

pengiriman materi dan pengumpulan tugas murid lebih banyak menggunakan 

aplikasi WhatsApp, yang mana dokumen pembelajaran akan langsung 

tersimpan di penyimpanan gadget (gawai).  

Di samping hambatan pemanfaatan teknologi yang dialami oleh guru, 

terdapat pula hambatan yang dialami oleh siswa. Berdasarkan hasil pengamatan 

peneliti terhadap perspektif siswa sekolah menengah pertama di daerah 

kecamatan Cimahi Utara dan Parongpong, menyatakan bahwa siswa merasa 

kesulitan dalam memahami materi. Adapun mata pelajaran yanag sukar 

dipelajari oleh siswa adalah matematika, sehingga prestasi belajar yang 

diperoleh siswa dalam mata pelajaran matematika lebih rendah dibandingkan 

dengan mata pelajaran lainnya. Siswa di SMPN 1 Parongpong merasa prestasi 

belajar matematika yang diperolehnya rendah dikarenakan sukarnyaa mencerna 

materi yang disamapaikan oleh guru saat proses pembelajaran. 

Berdasarkan hambatan tersebut, cloud computing dan penerapan konsep 

knowledge management mampu menjadi salah satu alternatif teknologi untuk 

menghadapi permasalahan yang dialami serta mampu menunjang program 

digitalisasi sekolah. Pada penerapan knowledge management dibutuhkan 

teknologi informasi untuk menunjang proses pengelolaan informasi atau materi 
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menjadi pengetahuan yang bermakna, sehingga cloud computing dapat 

dimanfaatkan dalam proses tersebut.  

Knowledge management menjadi salah satu dari sepuluh tren teknologi 

pendidikan menurut Reiser (2011) yang mana akan banyak dimanfaatkan. 

Quintas (dalam Jacky Swan dkk., 1999) mendefinisikan knowledge 

management merupakan segala proses atau praktik dalam menciptakan, 

mengakuisisi, menangkap, menyebarkan dan menggunakan pengetahuan guna 

meningkatkan pembelajaran dan performa di dalam sebuah organisasi. Di mana 

pembelajaran dalam lingkungan kelas juga bisa disebut sebagai sebuah 

organisasi sebab memiliki tujuan pembelajaran yang sama.  Berdasarkan hasil 

penelitian Al-Emran dkk. (2020), menyatakan bahwa knowledge management 

berpengaruh terhadap pembelajaran khususnya pada mobile learning, jika 

faktor – faktor dari knowledge management yang terdiri dari perolehan 

pengetahuan, dan pengaplikasian pengetahuan tersebut memiliki dampak 

positif pada persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan pada 

pembelajaran. 

Menurut Asosiasi Cloud Computing Indonesia atau ACCI (2019), cloud 

computing merupakan teknologi yang menyediakan layanan untuk dapat 

mengakses sumber daya komputasi di mana saja dan kapan saja, sehingga 

pengguna dapat mengkonfigurasikan kebutuhan yang dibutuhkan dengan cepat 

dan mudah. Adapun hasil penelitian Anton dkk. (2014), menyatakan jika cloud 

computing sangat memungkinkan untuk diimplementasikan terhadap proses 

pembelajaran dan terbukti dapat menghemat biaya. Akan tetapi, dengan 

diterapkannya teknologi cloud computing pada pembelajaran, tidak dapat 

menjamin apakah hasil pembelajarannya semakin meningkat atau justru 

menurun.  

Di samping pemanfaatan cloud computing sebagai teknologi yang dapat 

membantu proses distribusi dan penyimpanan materi/konten pembelajaran, 

mestinya diperlukan proses pengelolaan supaya materi/konten dapat digunakan 

secara optimal oleh siswa menjadi pengetahuan yang bermakna. Dalam 

pengelolaan pembelajaran , terdapat suatu konsep yang bisa diterapkan dalam 
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memperoleh, menerima, menyebarkan dan menggunakan suatu informasi 

menjadi pengetahuan bersama yang disebut dengan knowledge management. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat melihat peluang cloud 

computing untuk membantu mengelola materi/konten pembelajaran. Sementara 

di Indonesia sendiri, penerapan teknologi cloud computing terutama pada 

jenjang sekolah menengah pertama masih belum banyak diterapkan. Di 

samping itu, sebagai salah satu solusi untuk membantu mengatasi kesulitan 

belajar siswa, proses knowledge management mampu membantu siswa untuk 

menghasilkan pengetahuan yang bermakna. Selain karena peneliti tertarik 

dengan konsep knowledge management untuk diterapkan pada proses 

pembelajaran, penerapan knowledge management terhadap pembelajaran juga 

belum banyak dilakukan Sehingga perpaduan cloud computing sebagai 

knowledge management bisa menjadi suatu cara atau metode pembelajaran 

yang merujuk pada program digitalisasi sekolah.  

Peluang dimanfaatkannya cloud computing sebagai knowledge 

management dalam rangka mendukung program digitalisasi sekolah, 

diharapkan dapat meningkatkan pula prestasi belajar siswa. Maka dari itu, 

peneliti memilih penelitian dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Cloud 

Computing sebagai Knowledge Management Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Parongpong”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah 

pada penelitian yang dilakukan, diantaranya : 

1. Adanya hambatan terhadap ruang penyimpanan pada proses pengelolaan 

materi pembelajaran dalam implementasi pemanfaatan TIK untuk 

pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi kurang optimal. 

2. Terdapatnya kesulitan yang dialami siswa sekolah menengah pertama pada 

pelajaran matematika, dikarenakan proses pembelajaran yang belum optimal 

sehingga siswa kesulitan dalam memahami materi. 
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3. Adanya potensi pemanfaatan cloud computing sebagai alternatif teknologi 

yang digunakan untuk proses distribusi dan penyimpanan materi/konten 

pembelajaran, serta menunjang pula program digitalisasi sekolah. 

4. Terdapatnya peluang penerapan knowledge management pada kegiatan 

pembelajaran sebagai metode dan cara pengelolaan materi menjadi 

pengetahuan yang bermakna bagi siswa, namun belum banyak diterapkan di 

jenjang sekolah menengah pertama. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam menghindari miskonsepsi dan penyimpangan dari penelitian 

yang dilakukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Kendala dan hambatan pemanfaatan TIK yang dibahas pada penelitian ini 

adalah terkait belum optimalnya penggunaan ruang penyimpanan, baik 

digunakan untuk menyimpan materi/konten pembelajaran serta pengiriman 

tugas siswa. 

2. Batasan ruang lingkup penelitian ini dilakukan terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VIII di SMPN 1 Parongpong, pada aspek mengingat, 

aspek memahami, aspek mengaplikasi dan aspek menganalisis. 

3. Pemanfaatan cloud computing yang digunakan yaitu jenis layanan Software 

as a Service (SaaS) dengan menggunakan google drive. 

4. Konsep knowledge management yang diamati berfokus pada dimensi yang 

terdiri dari akuisisi pengetahuan,penyempurnaan pengetahuan, penyimpanan 

pengetahuan, pengambilan pengetahuan, distribusi pengetahuan, dan 

presentasi pengetahuan 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, guna memperjelas 

masalah yang akan diteliti, rumusan masalah pokok pada penelitian ini yaitu 

ada tidaknya pengaruh pemanfaatan cloud computing sebagai knowledge 

management terhadap prestasi belajar matematika kelas VIII di SMPN 1 
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Parongpong. Untuk lebih rincinya rumusan masalah tersebut dibagi menjadi 

sub-sub sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika kelas VIII di SMPN 

1 Parongpong antara kelas yang memanfaatkan cloud computing sebagai 

knowledge management pada pembelajaran dan yang tidak memanfaatkan 

cloud computing sebagai knowledge management pada pembelajaran ? 

2. Bagaimanakah perubahan prestasi belajar matematika kelas VIII di SMPN 1 

Parongpong sebelum dan sesudah memanfaatkan cloud computing sebagai 

knowledge management pada aspek mengingat (C1) dan memahami (C2)? 

3. Bagaimanakah perubahan prestasi belajar matematika kelas VIII di SMPN 1 

Parongpong sebelum dan sesudah memanfaatkan cloud computing sebagai 

knowledge management pada aspek mengaplikasikan (C3) dan menganalisis 

(C4)? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah 

yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis perbedaan prestasi belajar matematika kelas VIII di SMPN 1 

Parongpong antara kelas yang memanfaatkan cloud computing sebagai 

knowledge management pada pembelajaran dan yang tidak memanfaatkan 

cloud computing sebagai knowledge management pada pembelajaran. 

2. Menganalisis prestasi belajar matematika kelas VIII di SMPN 1 Parongpong 

sebelum dan sesudah memanfaatkan cloud computing sebagai knowledge 

managemen pada aspek mengingat (C1) dan memahami (C2). 

3. Menganalisis prestasi belajar matematika kelas VIII di SMPN 1 Parongpong 

sebelum dan sesudah memanfaatkan cloud computing sebagai knowledge 

managemen pada aspek mengaplikasikan (C3) dan menganalisis (C4). 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, 

terutama bagi pihak yang terlibat dan bagi para praktisi pendidikan  Terdapat 

manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini. 
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Manfaat secara teoritisnya ialah dapat menjadi tambahan informasi serta ilmu 

pengetahuan pada bidang kajian teknologi pendidikan. Sementara untuk 

manfaat secara praktis adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pemanfaatan cloud computing sebagai knowledge management, guna 

membantu siswa untuk mempermudah mengelola materi/konten 

pembelajaran beserta tugas-tugas sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar. 

2. Bagi Guru / Pendidik 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif solusi bagi 

guru untuk menghadapi kendala ruang penyimpanan dalam pemanfaatan 

TIK, khususnya pada proses pengelolaan konten/materi pembelajaran 

dengan menerapkan knowledge management pada pemanfaatan layanan 

cloud computing. 

3. Bagi sekolah/lembaga pendidikan  

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan 

untuk melaksanakan program digitalisasi sekolah melalui pemanfaatan 

cloud computing sebagai knowledge management dalam proses 

pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti  

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti mampu memperluas kajian 

ilmu pengetahuan di bidang teknologi pendidikan terutama tentang layanan 

cloud computing dan konsep knowledge management. 


