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ABSTRAK 
 

Wilujeng, Sri, Anggraeni. 2010. Pelaksanaan Pembelajaran Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Pada Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan 
di Pekalongan. Skripsi. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dra. Istyarini, 
M.Pd, Pembimbing II. Drs. Haryanto. 

Kata Kunci : Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Permasalahan yang akan diteliti antara lain : apakah perencanaan pembelajaran 

teknologi informasi dan komunikasi pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 
Pekajangan di Pekalongan ditinjau dari aspek penyusunan RPP, sarana/fasilitas, buku 
panduan TIK serta permasalahan yang dihadapi siswa?,   apakah pelaksanaan atau proses 
pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi pada siswa kelas XI SMA 
Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan ditinjau dari aspek suasana belajar, strategi 
pembelajaran guru, materi pelajaran yang diajarkan, penggunaan media dalam 
pembelajaran, minat siswa, keaktifan siswa, metode guru mengajar, pemberian tugas serta 
pengelolaan kelas?, serta apakah  faktor penghambat dan faktor pendukung pembelajaran 
teknologi informasi dan komunikasi pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 
Pekajangan di Pekalongan?. Tujuan dari penelitian tersebut adalah berguna untuk siswa, 
guru serta peneliti itu sendiri mengenai pelaksanaan pembelajaran teknologi informasi 
dan komunikasi.  
 Metode yang digunakan penelitian yaitu metode wawancara, observasi, angket 
dan dokumentasi. Jenis penelitian yang  digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu 
penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian pada saat sekarang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan yang lebih 
menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Teknik 
analisis data yang digunakan penelitian yaitu analisis deskriptif persentase dengan jumlah 
keseluruhan 275 siswa, yang mana hasil validitas dan reliabilitas telah diuji cobakan di 
SMA N 4 Pekalongan dengan jumlah 170 siswa. 
 Hasil penelitian pelaksanaan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi 
pada siswa kelas XI SMA Muhammdiyah 1 Pekajangan di Pekalongan bahwa 
pelaksanaan pembelajaran TIK telah dilaksanakan dengan cukup baik, dari perencanaan 
meliputi penyusunan RPP, sarana/fasilitas, buku panduan TIK serta permasalahan yang 
dihadapi, dari pelaksanaan meliputi suasana belajar, strategi pembelajaran, penggunaan 
media, minat siswa, keaktifan siswa, metode pembelajaran, pemberian tugas, pengelolaan 
kelas, hingga kendala serta solusi yang ditemui guru dan siswa dapat teratasi dengan baik. 

Kesimpulan dari hasil penelitian : perencanaan pembelajaran teknologi informasi 
dan komunikasi pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan 
meliputi penyusunan  RPP, penyediaan sarana dan fasilitas, penyediaan buku panduan 
TIK dan persiapan penyelesaian permasalahan yang akan dihadapi dikategorikan cukup 
baik, proses pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi pada siswa kelas XI SMA 
Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan meliputi suasana belajar, strategi 
pembelajaran, penggunaan media, minat siswa, keaktifan siswa metode, pemberian tugas 
hingga pengelolaan kelas secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, serta 
kendala/faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah komputer, sanksi siswa tidak 
mengerjakan tugas dan perollingan tempat duduk serta solusi yang telah diatasi oleh guru, 
bertujuan agar selama pelaksanaan pembelajaran TIK tetap berjalan lancar. Saran dari 
penelitian bahwa sebaiknya pihak sekolah dapat menambah jumlah komputer untuk 
pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi dapat 
tercapai maksimal.  


