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Abstrak 
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran menjadi 

tuntutan pemerintah dalam kurikulum 2013, termasuk dalam pembelajaran matematika. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan TIK dalam 

pembelajaran matematika di sekolah menengah di Jawa Barat dan untuk mengetahui 

perspektif siswa terhadap pelaksanaan penerapan TIK dalam pembelajaran matematika 

tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif hasil kuesioner, dan wawancara kepada 

258 orang siswa yang terdiri dari 108 siswa SMA dan 150 siswa SMP dari berbagai daerah di 

Jawa Barat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara triangulasi. Hasil penelitian 

menunjukkan 50,8% sering, 45% pernah, dan 4,2% guru tidak pernah menerapkan TIK dalam 

pembelajarannya. Perspektif siswa terhadap penerapan TIK dalam pembelajaran matematika 

adalah 12 % sangat perlu, 55% perlu, dan 12% tidak perlu. 

 
Kata Kunci: e-education, e-learning, Teknologi Informasi dan Komunikasi 
 
A. PENDAHULUAN 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah segala bentuk teknologi yang 

menunjang penyampaian informasi dan pelaksanaan komunikasi baik searah, dua arah, 

atau lebih (Kwartolo, 2010). TIK tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu media 

penyampai informasi dari guru kepada siswa, agar apa yang ingin disampaikan guru 

bisa lebih mudah dipahami dan diterima oleh siswa. Zainil dkk. menyatakan bahwa 

TIK bisa dijadikan media untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan 

miskomunikasi antara guru dan siswa (Zainil, Prahmana, Helsa, 2017) 

Penerapan TIK di dalam dunia pendidikan, khususnya penerapannya dalam proses 

pembelajaran sudah lama dituntut oleh pemerintah melalui kurikulum 2013. Hal 

tersebut merupakan salah satu usaha pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang mampu bersaing dalam era globalisasi ini. Perlu adanya kajian 

bagaimana penerapan TIK dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran 

matematika tersebut. Apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh 

pemerintah? Apakah memiliki dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan 

atau tidak? Apakah sarana dan prasarana sekolahnya sudah menunjang? Apakah 

kemampuan guru dan siswa sudah menunjang? dan pertanyaan-pertanyaan lainnya 

yang berkaitan dengan penerapan TIK dalam pembelajaran matematika. 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui sejauhmana penerapan TIK dalam 

pembelajaran matematika di sekolah menengah di Jawa Barat dilakukan; dan (2) 

mengetahui perspektif siswa terhadap pelaksanaan penerapan TIK dalam 

pembelajaran matematika tersebut berdasarkan gender. 

 
B. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan hasil angket dan 

wawancara mengenai penerapan TIK dalam pembelajaran matematika di SMP dan 

SMA di Jawa Barat. Instrumen yang digunakan adalah angket dan wawancara secara 

online menggunakan google form. Subjek penelitian sebanyak 258 orang siswa/i dari 

berbagai kota di Jawa Barat yaitu Bandung, Sumedang, Indramayu, Tasikmalaya, 

Ciamis, Karawang, Banjar, Purwakarta, Depok, dan lain-lain yang terdiri dari 108 

orang siswa/i SMA (41,9%) dan 150 orang siswa/i SMP (58,1%). Jumlah responden 

berdasarkan jenjang pendidikan dan gender dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut. 

  

Tabel 1. Jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan dan gender 

Jenjang 

Pendidikan 

Gender 
Total (Orang) 

Laki-laki (Orang) Perempuan (Orang) 

SMP 47  103  150  

SMA 45  63  108  

Total 92  166  258  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 2. Memuat hasil angket mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan 

TIK dalam pembelajaran matematika yang terjadi selama ini di SMA dan SMP di Jawa 

Barat. Berdasarkan hasil angket secara keseluruhan kemampuan menggunakan TIK 

siswa dan guru tidak jauh berbeda, lebih dari 50% siswa menyatakan kemampuan guru 

dan dirinya cukup baik, serta 22,9% dan 38,8 % siswa menyatakan kemampuan diri 

dan gurunya baik. Fasilitas sekolah pun sudah cukup menunjang untuk 

dilaksanakannya pembelajaran matematika berbasis TIK (69%), meskipun perlu 

adanya perhatian khusus dari pihak pemerintah dan sekolah karena persentase siswa 

yang merasa belum menunjang masih tinggi (31%).  

Secara keseluruhan para siswa memandang pembelajaran berbasis TIK perlu untuk 

diterapkan pada mata pelajaran matematika saat ini. Pemerintah juga melalui 

kurikulum 2013 menuntut guru untuk menggunakan TIK dalam pembelajaran, namun 

pada kenyataannya masih banyak guru matematika yang belum pernah melakukan 

pembelajaran matematika berbasis TIK (50,8 %), hanya 4,2 % saja yang sering 

melakukan dan 45% pernah melakukannya.  

 

 

Tabel 2. Perspektif siswa terhadap penerapan TIK dalam pemb. matematika 
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No Pernyataan Kategori T 

(%) 

P 

(%) 

L 

(%) 

1 
Apakah kemampuan adik-adik dalam 

penggunaan TIK sudah baik? 

Belum baik 18,6 18,7 18,5 

Cukup baik 58,5 65,1 46,7 

Baik 22,9 16,3 34,8 

2 

Apakah kemampuan Bapak/Ibu guru 

matematika dalam penggunaan TIK 

sudah baik? 

Belum baik 9,3 6 15,2 

Cukup baik 51,9 53,6 48,9 

Baik 38,8 40,4 35,9 

3 

Apakah fasilitas di sekolah adik-adik 

sudah menunjang pelaksanaan 

pembelajaran matematika berbasis 

TIK? 

Belum 

menunjang 
31 31,9 29,3 

Cukup 

menunjang 
45 47,0 41,3 

Menunjang 24 21,1 29,3 

4 

Perlukah pembelajaran berbasis TIK 

diterapkan pada mata pelajaran 

matematika saat ini? 

Tidak Perlu  12 11,4 13 

Perlu 55 61,4 43,5 

Sangat perlu 33 27,1 43,5 

5 

Apakah guru matematika pernah 

melakukan pembelajaran 

menggunakan TIK? 

Belum 

pernah 
50,8 

54,8 43,5 

Pernah 45 42,8 48,9 

Sering 4,2 2,4 7,6 

Keterangan :  

T = Total responden; P = Responden perempuan; L = Responden laki-laki.  
 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa kemampuan siswa dalam menggunakan TIK mayoritas 

cukup baik (58,5%), dan siswa laki-laki (34,8%) lebih banyak dibandingkan siswa 

perempuan (16,3%) yang baik kemampuan menggunakan TIK. Mayoritas siswa 

memandang kemampuan TIK guru sudah cukup baik, hanya 9,3% saja yang merasa 

kurang baik. Persentase siswa perempuan lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki 

yang menyatakan bahwa kemampuan TIK guru cukup baik dan baik. Fasilitas sekolah 

sudah cukup menunjang, namun masih perlu menjadi perhatian karena 31% siswa 

merasa fasilitas sekolah belum menunjang. 33% siswa merasa sangat perlu, 55% 

merasa perlu, dan 12% merasa belum perlu pembelajaran berbasis TIK diterapkan 

dalam pembelajaran matematika.  

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian (Supianti, Wahyudin, Kartasasmita, & 

Nurlaelah, 2018) mengenai perspektif guru terhadap penerapan TIK dalam 

pembelajaran matematika, hasil angket pada Tabel 2 secara keseluruhan tidak jauh 

berbeda dengan jawaban para guru, yang terlihat menonjol perbedaannya hanya pada 

pernyataan nomor 5, yaitu apakah guru matematika pernah melakukan pembelajaran 

menggunakan TIK?, sebanyak 50,8% siswa menyatakan belum pernah, namun hanya 

1% saja guru yang menyatakan belum pernah. Siswa yang menyatakan guru 

matematikanya sering melakukan pembelajaran berbasis TIK hanya 4,2% namun 45% 
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guru menyatakan sering menggunakannya. Perlu adanya observasi lebih mendalam 

seberapa sering guru melakukan pembelajaran matematika mengunakan TIK. 

Untuk mengetahui lebih jauh bentuk-bentuk TIK yang pernah dan tidak pernah 

dilakukan oleh guru, diberikan pernyataan-pernyataan seperti pada Tabel 3 kepada 

siswa yang pernah mendapatkan pembelajaran berbasis TIK.  

 

Tabel 3. Bentuk-bentuk TIK yang pernah dan tidak pernah dilakukan guru 

No Pernahkan Melakukan Hal Berikut? (%) 
Pernah 

(%) 
 Tidak 
Pernah 

1 

Menggunakan media pembelajaran berbasis TIK 

seperti CD interaktif, video, powerpoint, dan lain-

lain 

74,4 25,6 

2 
Menugaskan siswa untuk mencari suatu materi dari 

internet (Google) 
93,6 6,2 

3 

Menggunakan software-software matematika seperti 

Geogebra, Cabri, Geometers Sketchpad, Maple, dan 

lain-lain 

23 77 

4 Melakukan online learning 46,5 53,5 

5 Melakukan pembelajaran melalui media sosial 57,4 42,6 

 

Dari Tabel 3 terlihat bahwa bentuk TIK yang paling banyak dilakukan adalah 

menugaskan siswa mencari suatu materi dan internet (93,6%) dan yang paling sedikit 

dilakukan adalah menggunakan software-software matematika seperti Geogebra, 
Cabri, Geometers Sketchpad, Maple, dan lain-lain. Hasil tersebut berbeda dengan hasil 

penelitian (Supianti, dkk., 2018) yang hasilnya menyatakan bahwa bentuk TIK yang 

paling banyak dilakukan oleh guru adalah menggunakan media TIK seperti CD 

interaktif, video, powerpoint, dll. (96%) dan bentuk penerapan TIK yang paling sedikit 

dilakukan adalah melakukan online learning (39%).  

Bentuk-bentuk penerapan TIK yang pernah dilakukan guru adalah belajar 

menggunakan media sosial, QR Code, Quipper, Edmodo, Edubox, Tech Converence, 
PowToon, Email, menggunakan proyektor, Padlet, Ruang guru, Adobe Flash, 
Youtube, Kahoot.  

Siswa yang pernah melakukan pembelajaran matematika berbasis TIK juga diberikan 

pertanyaan sebanyak tiga buah, yang hasilnya sebagai berikut. Pertanyaan pertama, 

Apa yang adik-adik rasakan ketika Bapak/Ibu guru menggunakan pembelajaran 

berbasis TIK dalam pembelajaran matematika? Sebagian besar siswa menjawab sangat 

senang dengan pembelajaran matematika berbasis TIK, mereka juga menjadi lebih 

tertarik untuk mempelajari materi-materi yang disampaikan. Belajar dengan 

menggunakan TIK lebih menarik, seru, dan tidak membosankan, juga materi yang 

dipelajari mudah untuk dipahami dan siswa dapat lebih mudah mencari materi dari 
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berbagai sumber. Namun ada juga siswa yang merasa biasa saja, kadang mereka 

bingung dan materinya sulit dipahami dibandingkan dengan proses belajar langsung.  

Pertanyaan kedua, apa hambatan yang dialami dalam menggunakan pembelajaran 

berbasis TIK? Hambatan-hambatan yang dialami siswa adalah sebagai berikut: (1) 

fasilitas belum memadai, komputernya terbatas, jaringan internet sering jelek, dan 

lain-lain; (2) belum semua siswa mahir menggunakan teknologi; (3) susah memahami 

materi sendiri masih perlu penjelasan dari guru; (4) kurang memahami bagaimana cara 

menggunakannya (tidak mengerti prosedur kerja dan bahasanya); (5) susah untuk 

menuliskan simbol matematika yang tidak ada di komputer /smarthphone dan sulit 

untuk mengotret; (7) sering terjadi gangguan teknis seperti listrik padam, sistem suka 

error, susah sinyal, koneksi lambat, dan lain-lain.  

Pertanyaan ketiga, apa kekurangan dan kelebihan yang dirasakan ketika melakukan 

pembelajaran matematika TIK? Kekurangan pembelajaran matematika berbasis TIK 

adalah (1) beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika 

dalam menggunakan TIK; (2)  sering mengalami kendala teknis, jaringan tidak stabil; 

(3) memerlukan fasilitas TIK lengkap, namun masih banyak sekolah yng fasilitasnya 

belum memadai; (3) beberapa siswa terkadang menjadi kurang fokus pada 

pembelajaran; (4) siswa kesulitan belajar, jika siswa tersebut belum terampil dalam 

menggunakan TIK.  

Kelebihan pembelajaran matematika berbasis TIK: (1) informasi tentang pembelajaran 

matematika yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah untuk diakses; (2)  belajar 

lebih menarik dan menyenangkan; (3) bisa belajar kapanpun dan dimanapun; (4) dapat 

memanfaatkan TIK dengan baik dan meningkatkan literasi teknologi yang berguna 

dalam kehidupan sehari-hari; (5) beberapa siswa merasa lebih mudah memahami 

materi 

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan 

TIK dalam pembelajaran matematika bisa lebih dikembangkan karena kemampuan 

TIK guru dan siswa sudah cukup baik, fasilitas sudah cukup menunjang, dan 

kebutuhan akan penerapan TIK dalam pembelajaran matematika tinggi. Hasil 

penelitian Wardono dkk. menyimpulkan bahwa rata-rata kemampuan literasi 

matematika siswa yang menggunakan model PBL dengan pendekatan PMRI dibantu 

e-learning edmodo lebih baik dari siswa yang menggunakan model PBL dengan 

pendekatan PMRI dan model ekspositori (Wardono, Waluya, Mariani, 2016). Hal 

tersebut memperlihatkan bahwa ada peranan e-learning edmodo terhadap kemampuan 

literasi matematika.  

Jika ditinjau berdasarkan gender, mayoritas siswa laki-laki memandang sangat perlu 

pembelajaran berbasis TIK diterapkan pada mata pelajaran matematika sedangkan 

mayoritas siswa perempuan memandang perlu, meskipun pada intinya kedua-duanya 

memandang bahwa TIK perlu diterapkan dalam pembelajaran matematika, selain 

untuk mengefektifkan proses pembelajaran matematika, juga meningkatkan literasi 
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TIK guru dan siswa. Menurut angket, kemampuan TIK siswa laki-laki lebih baik 

dibandingkan perempuan. Jamieson (Jamieson-proctor & Burnett, 2006) melaporkan 

hasil dari survei guru yang mengukur kuantitas dan kualitas penggunaan ICT siswa. 

Hasil dari 929 guru di semua tingkat tahun dan dari 38 sekolah negeri Queensland 

menunjukkan bahwa guru perempuan (73% dari guru penuh waktu di sekolah negeri 

Queensland pada tahun 2005) secara signifikan kurang percaya diri daripada rekan 

pria mereka dalam menggunakan TIK. 

 

D. KESIMPULAN  
1. Hampir setengahnya guru pendidikan matematika di sekolah menengah di Jawa 

Barat pernah menggunakan TIK dalam pembelajaran matematika 

2. Bentuk-bentuk TIK yang paling banyak dilakukan oleh guru adalah menugaskan 

siswa untuk mencari materi dari internet, sedangkan bentuk penerapan TIK yang 

paling sedikit dilakukan adalah menggunakan software-software matematika 

seperti Geogebra, Cabri, Geometers Sketchpad, Maple, dan lain-lain.  

3. Bentuk-bentuk TIK lainnya yang pernah dilakukan adalah belajar menggunakan 

media sosial, QR Code, Quipper, Edmodo, Edubox, Tech Converence, PowToon, 
Email, menggunakan proyektor, Padlet, Ruang guru, Adobe Flash, Youtube, 
Kahoot.  

4. Mayoritas siswa laki-laki memandang sangat perlu sedangkan mayoritas siswa 

perempuan memandang perlu terhadap penerapan TIK dalam pembelajaran 

matematika. 

5. Kemampuan TIK siswa laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan. 
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