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Abstract  

Learning media is a means of channeling messages and learning information. Learning 

media that are well designed are very helpful for students in planning and understanding 

the subject matter. The development of ICT in the current era of globalization and 

information has spurred the development of learning media to be more advanced as well. 

The use of ICT as a learning medium is already a demand. Although in the process of 

running it there are various obstacles. Application media used to carry out the learning 

process are zoom, classroom, WhatsApp and others. This study aims to see how far the 

development of ICT in the world, especially in SMPN SATAP 1 LADONGI. Teachers can 

use ICT to prepare the learning process to take place, with ICT teachers can add 

teaching materials and look for references about the right method for their students. In 

learning, the material can be more easily accepted by students with the help of using ICT. 

The application of ICT is not only directly applied, but also must see the conditions and 

the environment, so the learning process will be of quality and meaningful with the use of 

ICT in accordance with the environmental conditions of students. 
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PENDAHULUAN 

 Belajar merupakan suatu 

proses yang kompleks yang terjadi 

pada diri setiap orang sepanjang 

hidupnya. Proses belajar dapat terjadi 

Karena adanya interaksi antara 

seseorang dan lingkungannya.oleh 

karena itu belajar dapat terjadi kapan 



  

 

dan dimana saja. Salah satu pertanda 

seseorang itu belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku pada diri 

orang itu yang mungkin disebabkan 

oleh terjadinya perubahan pada 

tingkat kognitif, psikomotor, maupun 

efektif. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi seiring 

dengan perkembangan manusia, dan 

perkembangan itu menyebabkan 

perubahan yang berarti bagi manusia. 

Media dijadikan sebagai wadah 

pembelajaran dan telah menjadi 

suatu kebutuhan pokok bagi 

manusia. Media elektronik dalam 

perkembangannya bermetafosis 

kedalam dunia maya.  

 komunikasi sebagai media 

pendidikan dilakukan dengan 

menggunakan media-media 

komunikasi seperti telepon, 

computer, internet, email dan 

sebagainya. Interaksi antara guru dan 

peserta didik tidak hanya di lakukan 

melalui hubungan tatap muka, tetapi 

juga dilakukan dengan menggunakan 

media-media tersebut. Untuk 

menjadikan proses pembelajaran 

yang berkualitas dan bermakna bagi 

peserta didik 

 Pembelajaran di abad 21 ini 

memiliki perbedaan dengan 

pembelajaran di masa lalu, dahulu 

pembelajaran di lakukan tanpa 

memperhatikan standar sedangkan 

kini memerlukan standar sebagai 

acuan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Melalui standar yang 

telah di tetapkan, guru mempunyai 

pedoman melalui standar yang telah 

ditetapkan guru mempunyai 

pedoman yang pasti tentang apa yang 

di kerjakan dan yang hendak di 

capai. Kemajuan teknologi 

informasidan komunikasi telah 

merubah gaya hidup manusia baik 



  

 

dalam bekerja, bersosialisasi, 

bermain maupun belajar. Memasuki 

abad ke 21 teknologi telah masuk 

kedalam berbagai sendi kehidupan, 

tidak terkecuali dalam bidang 

pendidikan.guru dan siswa, dosen 

dan mahasiswa, pendidik dan peserta 

didik di tuntut memiliki kemampuan 

belajar mengajar di abad 1 ini. 

Sejumlah tantangan dan peluang 

harus dihadapi siswa dan guru agar 

dapat bertahan dalam abad 

pengetahuan di erareformasi ini 

(Yana, 2013).  Namun, di SMPN 

SATAP 1 LADONGI  guru belum 

mampu  mengetahui bagaimana 

menerapkan dan memanfaatkan TIK 

semaksimal mungkin hal ini 

menyebabkan  minimnya 

pengetahuan peserta didik tentang 

TIK  selain itu  yang menajdi 

hambatan dalam menerapkan TIK 

adalah jaringan yang kurang 

mendukung. 

KAJIAN LITERATUR 

 Teknologi adalah sebuah 

pengetahuan yang ditujukan untuk 

menciptakan alat,tindakan 

pengolahan dan ekstrasi benda. 

Istilah “teknologi” telah dikenal 

secara luas dan setiap orang memiliki 

cara mereka sendiri memahami 

pengertian teknologi. Teknologi 

digunakan untuk menyelesaikan 

berbagai masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. Secara singkat kita bisa 

menggambarkan teknologi sebagai 

produk, proses, atau organisasi. 

Selain itu teknologi digunakan untuk 

memperluas kemampuan kita dalam 

mengases informasi.  pengetahuan 

yang mencangkup baerbagai 

halseperti : sistem computer, 

hardwaredan software, LAN, MAN. 

WAN dan sistem infomasi 



  

 

manajemen serta sistem 

telekomunikasi.  

 Menurut Lantip dan Rianto 

(2011:4) teknologi informasi 

diartikan sebagai ilmu pengetahuan 

dalam bidang informasi yang 

berbasis computer dan 

perkembangannya sangat pesat.  

 Menurut robinson 

situmorang, (2013:17) pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) pada masa perkembangannya 

lebih di kenal dikenal dengan 

sebutan “media computer” yang 

digunakan sebagai media 

pembelajaran baik itu secara offline 

maupun online  

  Menurut Abdulhak 

(2005:431) terdapat klasifikasi 

pemafaatan TIK ke dalam tiga jenis 

yaitu: (1) TIK sebagai media alat 

bantu pendidikan yaitu hanya 

sebagai perlengkapan untuk 

memperjelas uraian-uraian yang 

disampaikan. (2) TIK sebagai 

sumber yakni sebagai sumber 

iformasi dan mencari informasi. (3) 

TIK sebagai sistem pembelajaran.  

  Pendapat tersebut diperkuat 

oleh Heinich dalam Bambang 

Warsita (2008:137-144) TI 

merupakan segala bentuk 

penggunaan  atau pemanfaatan  

computer dan internet untuk 

pembelajaran. Bentuk 

pemanfaatan/pemanfaatan teknologi 

informasi yakni: (1) tutorial 

merupakan program yang dalam 

penyampaiannya materinya di 

lakukan secara tutorial yakni suatu 

suatu konsep yang disajikan dengan 

teks, gambar baik diam ataubergerak 

dan grafik. (2) praktik dan latihan  

yaitu untuk melatih peserta didik 

sehingga memiliki kemahiran dalam 

suatu ketermpilan atau memperkuat 



  

 

penguasaan suatu kondep. Program 

ini biasanya menyadiakan 

serangkaian soal atau pertanyaan. (3) 

simulasi yaitu format ini bertujuan 

untuk mensimulasikan tentang suatu 

kejadian yang sudah terjadi maupun 

yang belum dan biasanya 

berhubungan dengan suatu resiko, 

seperti pesawat yang akan akan jatuh 

atau menabrak, terjadinya 

malapetaka dan sebagainya. (4) 

percobaan aau eksperimen, format 

ini mirip dengan format stimulasi, 

namun lebih di tunjukan pada 

kegiatan-kegiatan eksperimen, 

seperti kegiatan pratiktium 

dilaboratorium IPA, biologi, atau 

kimia. (5) permainan yaitu 

mengacupada proses pembelajaran 

dan dengan program multimedia 

berformat ini diharapkan terjadi 

aktivitas belajar sambil bermain. 

 Dari berbagai pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa 

manfaat teknologi informasi 

sebagai sumber yakni (1) teknologi 

informasi dapat di manfaatkan untuk 

sumber informasi dan untuk mencari 

informasi yanga akan di butuhkan. 

(2) Teknologi iformasi sebagai alat 

bantu yang memfasilitasi 

penyampaian   suatu informasi agar 

dapat di terima dan dimengerti 

dengan mudah. (3) sebagai 

pengembangan keterampilan 

pembelajaran, pengembangan 

keterampilan-keterampilan berbasis 

teknologi dan informasi dengan 

aplikasi-aplikasi dalam kurikulum.  

 Media pembelajaran secara 

umum adalah alat bantu proses 

belajar mengajar. Segala sesuatu 

yang dapat di pergunakan untuk 

merangsang pikiran perasaan, 

perhatian, dan kemampuan dn 



  

 

keterampilan pebelajar sehingga 

dadap mendorong terjadinya proses 

pembelajaran. Batasan ini cukup luas 

dan mendalam dan mencakup 

pengertian sumber, lingkungan, 

manusia dan metode yang 

dimafaatkan untuk tujuan 

pembelajaran atau pelatihan.  

 Media  merupakan alat bantu 

yang dapat memudahkan sesuatu 

dalam pekerjaan. Media merupakan 

alat Bantu yang dapat memudahkan 

pekerjaan. Setiap orang pasti ingin 

pekerjaan yang dibuatnya dapat 

diselesaikan dengan baik dan dengan 

hasil yang memuaskan. Media 

pembelajaran adalah alat atau sarana 

yang digunakan dalam proses 

pembelajaran sehingga memudahkan 

tenaga pengajar dalam 

menyampaikan materi yang akan 

diajarkan. Media pembelajaran bisa 

berupa gambar, 

 Istilah media telah banyak 

dikenal, yang sebelumnya istilah 

tersebut dikenal nama alat peraga, 

yang dipergunakan guru dalam 

memperagakan sesuatu hal kepada 

siswa di dalam kelas. Misalnya, guru 

mengajar tentang perbandingan 

panjang suatu benda, guru 

memperagakan dengan cara 

mengukur panjang benda yang ingin 

dibandingkan, dengan alat peraga 

yang telah dipersiapkan. Alat bantu 

mengajar yang dipergunakan guru 

melaksanakan proses belajar 

mengajar, sangat membantu 

memudahkan siswa dalam belajar. 

Prinsip bahwa media sama dengan 

alat peraga. 

 Media yang kita kenal adalah 

segala sesuatu yang dipakai untuk 

mengantarkan pesan dari sumber 

(yaitu guru) kepada penerima pesan 

(yaitu peserta didik). Pengertian 



  

 

media menjadi lebih luas, karena 

mencakup apa saja yang dipakai 

untuk memediasi belajar siswa, 

pengertian media pembelajaran 

secara singkat dapat dikemukakan 

sebagai sesuatu (bisa berupa alat, 

bahan atau kedaan) yang digunakan 

sebagai oerantara komunikasi dalam 

kegiatan pembelajaran. Jadi terdapat 

tiga konsep yang mendasari batasan 

media pembelajaran, yaitu : konsep 

komunikasi, konsep sistem dan 

konsep pembelajaran, (Punaji 

Setyosari, 2010 : 1-2) 

Media memiliki berbagai peran 

dalam aktivitas pembelajaran. 

Selama ini, pembelajaran lebih 

banyak tergantung pada keberadaan 

guru. Dalam situasi demikian, media 

tidak banyak digunakan oleh guru, 

namun apabila digunakan media 

hanya sebatas sebagai “alat bantu” 

pembelajaran. Pandangan demikian 

ini mengisyaratkan tidak adanya 

upaya pembelajarandengan 

menggunakan media dalam proses 

pembelajaran. Sebaliknya proses 

pembelajran terjadi dengan tidak 

memerlukan kehadiran guru. 

Pembelajaran yang tidak tergantung 

pada guru ,instructor-independent 

instruction, yang disebut juga 

sebagai “self-instruction” lebih 

banyak memusatkan proses 

pembelajaran terjadi pada diri siswa 

itu sendiri. Media berfungsi secara 

efektif dalam konteks pembelajaran 

yang berlangsung tanpa menntut 

kehadiran guru. Media sering dalam 

bentuk”kemasan” untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Dalam situasi 

seperti ini, tujuan telah diberikan 

bahan-bahan atau material telah 

disusun dengan rapih, demikian juga 

alat ukur atau evaluasinya telah 

disertakan. Bahan belajar dalam 



  

 

pembelajaran model ini disebut juga 

sebagai “self containsd matrials”. 

Bahan belajar ini berperan sebagai 

media. Media pembelajaran yang 

mempersyaratkan situasi seperti 

diatas dapat berwujud modul, paket 

belajar, kaset dan perangkat lunak 

komputer yang dipakai oleh siswa 

(peserta didik) atau peserta pelatihan. 

Dalam kondisi ini, guru atau 

instruktur berfungsi  sebagai 

fasilitaor pembelajaran. 

Daring merupakan singkatan 

dari “dalam jaringan” sebagai 

pengganti kata online yang sering 

digunakan dalam kaitannya dengan 

teknologi internet. Daring adalah 

terjemahan dari istilah online yang 

bermakna tersambung ke dalam 

jaringan internet. 

Zhafira, Ertika, dan 

Chairiyaton (2020) berpendapat 

bahwa terdapat model pembelajaran 

lain yang bisa digunakan oleh tenaga 

pengajar sebagai media penyampaian 

ilmu pengetahuan, yaitu 

pembelajaran daring dan 

pembelajaran campuran (kombinasi 

dari dua metode pembelajaran yaitu 

tatap muka dan pembelajaran 

daring). Metode pembelajaran daring 

tidak menuntut peserta didik untuk 

hadir dikelas. Peserta didik dapat 

mengakses pembelajaran melalui 

media internet. 

Brown (Waryanto, 2006: 12) 

berpendapat bahwa Pembelajaran 

elektroniik daring atau dalam 

jaringan dan ada juga yang 

menyebutnya online learning 

merupakan kegiatan pembelajaran 

yang memanfaatkan jaringan internet 

(LAN,WAN) sebagai metode 

penyampaian, interaksi dan fasilitas 

serta dukungan oleh berbagai bentuk 

layanan belajar lainnya. 



  

 

Hanum (2013: 92) 

berpendapat bahwa pembelajaran 

online atau e-learning adalah salah 

satu bentuk model pembelajaranyang 

difasilitasi dan didukung 

pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi. E-learning dapat 

didefinisikan sebagai sebuah bentuk 

teknologi informasi yang diterapkan 

di bidang pendidikan dalam bentuk 

dunia maya.   

Wulandari dan Rahayu (2010: 

71) E-learning merupakan system 

pendidikan yang menggunakan 

aplikasi elektronik untuk mendukung 

belajar mengajar dengan media 

jaringan computer lain.  

Manfaat Daring (Online 

Learning) yaitu: 

1. Praktis dan fleksibel. Dengan 

online learning, interaksi antara 

guru dan siswa akan lebih 

praktis krena tidak harus 

menempuh perjalanan untuk 

bertemu. Selain itu, tidak ada 

ruang kels sebagai tempat 

belaajaar formal. Proses belajar 

mengajar dapat berlangsung di 

mana pun selama kondusif dan 

dapat membantu untuk fokus. 

Selain itu, tidak diperlukan 

tambahan-tambahan seperti 

keharusan untuk berdandan rapi 

atau tampil formal sehingga 

lebih fleksibel. 

2. Pendekatan yang lebih sesuai. 

Online learning menggunakan 

pendekatan teknologi yang lebih 

sesuai pelajar masa kini 

dibandingkan metode konsevatif 

belajar dikelas. Metode 

penyampaian yang digunakan di 

kelas-kelas online learning juga 

umumnya sudah merupakan 

gabungan formal dan informal 



  

 

3. Pengalaman belajar yang 

menyenangkan. Online learning 

sudah melepaskan item-item 

pembelajaran di kelas seperti 

guru dengan spidol dan papan 

tulis, serta siswa dengan catatan 

dan pulpen sebab online leaning 

menggunakan format media baik 

itu foto, video atau audio. 

4. Lebih personal. Beberapa teknik 

online learning menggunakan 

materii-materi yang bersifat satu 

arah, namun bnayak juga yang 

sudah menyediakan komunikasi 

dua arah. Beberapa kelas online 

learning benar - benar 

menghubungkan siswa dan guru 

dalam satu waktu untuk dapat 

berinteraksi layaknya dikelas, 

namun didepan layar. Guru akan 

secara langsung memberikan 

materi pembelajaran dan siswa 

akan secara langsung bertanya 

dan mendiskusikannya. Dengan 

cara ini, online learning bisa 

dikatakan lebih personal karena 

baik guru dan siswa benar-benar 

melakukan interaksi dua arah 

dalam satu waktu. 

5. Hemat waktu dan biaya. Dalam 

pembelajaran konvesional 

selama dua jam, misalnya, 

dibutuhkan waktu setidaknya 

tiga jam hingga kelas dimulai 

karena perpindahan ruang. Baik 

guru dan siswa harus sama-sama 

menempuh waktu perjalanan 

untuk mencapai kelas yang 

dignakan untuk belajar. Selain 

itu, ada biaya-biaya tambahan 

seperti pengadaan buku serta 

fotocopy materi dan sebagainya. 

Salah satu manfaat online 

learning adalah mengurangi 

semua pengeluaran sehingga 

guru dan siswa hanya perlu 



  

 

terhubung dengan layar dan 

koneksi internet. 

6. Mudah didokumentasi. Dengan 

metode pembelajaran 

konvensional, siswa perlu 

mencatat atau membuat salinan 

materi pelajaran untuk diri 

mereka. Cara lainnya adalah 

dengan fotokopi materi, namun 

cara tersebut akan membutuhkan 

media kertas sehingga tidak 

terlalu praktis. Manfaat online 

learning lainnya adalah 

menggunakan media yang 

memungkinkan siswa untuk 

merekam dan menyimpan materi 

yang diberikan dalam bentuk 

digital sehingga dapat dengan 

mudah diakses dan dipelajari 

kembali di kemudian hari. 

7. Ramah lingkungan. Online 

learning tidak memerlukan 

kertas baik untuk pemberian 

materi, soal-soal maupun 

pendataan. Hal tersebut tentu 

saja memiliki dampak yang 

positif bagi lingkungan karena 

mengurangi konsumsi kertas 

yang dibuat dengan merusak 

lingkungan serta mengurangi 

sampah yang dihasilkan dari 

penggunaannya. 

8. Alternatif selama social 

distancing. Wabah covid-19 

membuat kita harus membatasi 

interaksi social untuk memutus 

rantai penyebarannya, termasuk 

prosesbelajar mengajar di kelas. 

Meski demikian, pendidikan 

tetap harus berlanjut salah 

satunya dengan memanfaatkan 

system online learning.  

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang 

digunakan untuk mengkaji 

pentingnya manfaat teknologi 



  

 

informasi dan komunikasi sebagai 

media pembelajaran di SMPN 

SATAP 1 LADONGI  adalah 

deskriptif kualiatatif yang 

menggambarkan dan mengkaji 

kondisi nayata objek penelitian 

berdasarkan data-data otentik yang di 

kumpulkan. Menurut saryono (2010), 

penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki, 

menemukan,menggambarkan dan 

menjelaskan kualitas atau 

keistimewaan dari pengaruh sosial 

yang tidak dapat di jelaskan, di ukur 

atau digambarkan melalui 

pendekatan kuantitatif. 

 Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah teknik  observasi dan 

dokumentasi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dari hasil pengamatan yang 

peneliti lakukan di SMPN SATAP 1 

LADONGI kegiatan siswa dilakukan 

secara tatap muka, daring, dan 

pembelajaran dari rumah ke rumah. 

Untuk jadwal pembelajaran tatap 

muka di lakukan pada hari senin dan 

sabtu, sedangkan pembelajaran dari 

rumah ke rumah di lakukan pada hari 

selasa dan rabu, dan pembelajaran 

daring di lakukan pada hari kamis 

dan jumat. Manfaat dari 

pembelajaran daring yaitu orang tua 

dapat memantau kondisi  anak, siswa 

dapat bekerja dengan kecepan 

mereka sendiri, dan mengefesienkan 

waktu pembelajaran. 

Dalam proses kegiatan pembelajaran 

dari rumah ke rumah kelas VII dan 

kelas VIII terbagi menjadi dua 

kelompok sedangkan kelas IX hanya 

terbagi menjadi satu kelompok saja, 



  

 

kegiatan ini merupakan langkah yang 

efektif untuk di lakukan  selama 

masa pendemi covid-19 dan 

memudahkan guru untuk memantau 

siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

 Beberapa media aplikasi  

daring seperti Zoom, classroom, 

goggle meet, WhatsApp dan lain-lain 

SMPN SATAP 1 LADONGI hanya 

bisa menggunakan satu aplikasi saja 

yaitu WhatsApp karena terkendala 

oleh jaringan yang kurang 

mendukung. Selain kendala jaringan 

yang kurang mendukung siswa juga 

memiliki keterbatasan dalam hal 

fasilitas seperti Handphone dan 

kouta internet. 

 Namun dari beberapa kendala 

yang dihadapi siswa, tidak 

mengurangi semangat belajar   

mereka nyatanya bagi yang tidak 

memiliki handphone mereka 

berusaha untuk tetap mengikuti 

proses pembelajaran dengan cara 

bergabung dengan teman yang 

memiliki handphone. Sedangkan 

siswa yang yang tidak memiliki 

kuota internet biasa berbagi hotspot 

ke teman yang memiliki kuota 

internet. 

 Data hasil penelitian dalam 

bentuk foto di sajikan dalam gambar 

di bawah ini 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Teknologi adalah sarana yang di 

gunakan untuk menyediakan barang-

barang yang diperlukan bagi 

kelangsungan dalam proses 

pembelajaran. 

 Informasi adalah sekumpulan 

data atau fakta yang telah dip roses 

dan diolah sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan sesuatu yang bisa di 

pahami dan memberikan manfaat 

bagi penerimanya. 

 Komunikasi adalah suatu 

proses ketika seseorang atau 

beberapa orang, kelompok, 

organisasi, dan masyarakat 



  

 

menciptakan dan menggunakan 

inforamsi agar terhubung dengan 

lingkunagn dan orang lain. 

 manfaat teknologi informasi 

sebagai sumber yakni (1) teknologi 

informasi dapat di manfaatkan untuk 

sumber informasi dan untuk mencari 

informasi yanga akan di butuhkan. 

(2) Teknologi iformasi sebagai alat 

bantu yang memfasilitasi 

penyampaian   suatu informasi agar 

dapat di terima dan dimengerti 

dengan mudah. (3) sebagai 

pengembangan keterampilan 

pembelajaran, pengembangan 

keterampilan-keterampilan berbasis 

teknologi dan informasi dengan 

aplikasi-aplikasi dalam kurikulum. 

Media  merupakan alat bantu yang 

dapat memudahkan sesuatu dalam 

pekerjaan. Media merupakan alat 

Bantu yang dapat memudahkan 

pekerjaan. Setiap orang pasti ingin 

pekerjaan yang dibuatnya dapat 

diselesaikan dengan baik dan dengan 

hasil yang memuaskan. Media 

pembelajaran adalah alat atau sarana 

yang digunakan dalam proses 

pembelajaran sehingga memudahkan 

tenaga pengajar dalam 

menyampaikan materi yang akan 

diajarkan. 
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