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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas abad 21 mengalami perubahan. 

Kurikulum, metode pengajaran, dan paradigma sudah bergeser dengan adanya 

kemajuan teknologi. Tujuan dari semua perubahan ini adalah untuk 

mengembangkan dan untuk meningkatkan pendidikan untuk lebih baik. Salah satu 

perubahan terbesar dalam pendidikan adalah tentang bagaimana siswa memperoleh 

informasi. Guru dan buku tidak lagi sumber daya utama dalam akuisisi pengetahuan 

karena komputer dan internet telah mengubah cara siswa melihat informasi. 

Informasi di mana-mana, dan guru tidak bisa lagi memberikan ceramah dan 

memberitahu siswa semua pengetahuan dan berharap bahwa siswa akan 

mendengarkan, menghafal fakta, dan melakukan tes.  

Saat ini, teknologi telah tersedia didepan mata, mudah diakses, dan relatif 

terjangkau. Pengajaran dan pembelajaran di kelas telah menggunakan teknologi 

didalam sehari-harinya (Dilon, 2017). Ruang kelas abad ke-21 menyediakan 

lingkungan belajar yang berpusat pada siswa dan kaya teknologi di mana peserta 

didik bersiap untuk kesuksesan di masa depan. Para pendidik dituntut atas tanggung 

jawab untuk mencocokkan kebutuhan siswa dengan dunia yang cepat berubah. 

Kompetensi maupun keterampilan yang para siswa butuh miliki untuk masa depan 

bukan lagi hanya keterampilan dasar seperti baca tulis ataupun berhitung, 

melainkan keterampilan abad 21 yaitu komunikasi, berpikir kritis, kreativitas dan 

kolaborasi (P21, 2017). 
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Kompetensi di bidang ilmu pengetahuan, matematika dan literasi di 

Indonesia dinilai oleh PISA. PISA adalah program penilaian siswa internasional 

dari OECD. Setiap tiga tahun itu menguji siswa berusia 15 tahun dari seluruh dunia 

dalam membaca, matematika dan ilmu pengetahuan. Tes ini dirancang untuk 

mengukur seberapa baik siswa menguasai subyek utama agar siap menghadapi 

situasi kehidupan nyata di dunia dewasa. Meskipun indeks ilmu pengetahuan dan 

matematika dari siswa Indonesia membaik, dari 382 poin pada tahun 2012 sampai 

403 di tahun 2015 dan 375 dalam 2012 menjadi 386 dalam 2015 masing-masing, 

masih menempatkan Indonesia di jajaran rendah negara OECD (OECD, 2018).  

Dalam literasi, menurut Skor PISA 2015, Indonesia berada pada peringkat 

10 terendah, 62 dari 72 negara dengan nilai rata-rata 395. Indonesia berada di bawah 

Vietnam, negara Asia lain yang memiliki anggaran pendidikan yang sama yaitu 

20% dari anggaran nasional. Masalah literasi di Indonesia disebabkan oleh banyak 

masalah. Salah satu masalah adalah penggunaan teknologi yang tidak disesuaikan. 

Masyarakat Indonesia menggunakan teknologi untuk tujuan lain seperti game, 

media sosial, atau hiburan, tetapi tidak untuk membaca atau meneliti informasi 

(Novita, 2018). 

Ironisnya adalah bahwa meskipun berada diurutan rendah di jajaran negara 

OECD yang dijelaskan dalam gambar 1.1 dalam Skor matematika PISA, Indonesia 

menjadi juara pada Olimpiade Matematika Internasional. Di Indonesia, belajar 

matematika masih menghitung dalam aritmatika dan menghafal rumus tanpa 

belajar untuk memberikan argumen dan penalaran (Kompas, 2019). Kenyataannya, 

dalam studi matematika, siswa harus memiliki kesempatan untuk memberikan 
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penalaran, menyatakan benar (atau salah) argumen. Menurut Gogot, Kepala Pusat 

komunikasi dan teknologi Kementerian Pendidikan (Pustekkom Kemendikbud) 

pada Simposium Internasional terbuka, jarak dan E-Learning (ISODEL) Jakarta, 

"Apa yang perlu kita persiapkan bukan hanya siswa yang dapat menghitung angka 

dengan cepat, secepat menghafal dan menyelesaikan soal matematika, karena 

semua itu bisa dilakukan dengan mesin dan teknologi maju. Siswa harus dilengkapi 

dengan keterampilan abad ke-21 dikenal sebagai 4Cs yang mencakup kreativitas, 

berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi. " 

Jokowi, Presiden Republik Indonesia mengatakan dalam pidato tahunannya 

pada tanggal 16 Agustus 2019, "Mencari pembelajaran sendiri, untuk berpikir 

kritis, dan tidak mudah terpaku, pemecahan masalah, adalah fondasi yang harus 

kuat ditanam dalam pendidikan kita." Dengan mengakui bahwa Indonesia saat ini 

menghadapi dampak dari gangguan terhadap perekonomian global serta persaingan 

internasional yang sengit, Jokowi mendesak masyarakat untuk merangkul ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain 

(Ihsanudin, 2019). 

Teknologi telah menjadi alat sehari-hari untuk anak masa kini. Tetapi di 

sebagian besar sekolah di Indonesia, perangkat teknologi masih dianggap sebagai 

gangguan dalam belajar. Di beberapa siswa sekolah yang membawa smartphone ke 

sekolah harus dikumpulkan dan disimpan dalam kotak dengan gembok, dan pada 

beberapa kali, guru meminta siswa untuk mengambil ponsel mereka untuk 

digunakan ketika siswa perlu melakukan penelitian pada Internet. Di SMA 3 

Jakarta, aturan penggunaan smartphone diterapkan dengan cara itu untuk 
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mendukung kebutuhan informasi yang dicari saat melakukan penelitian. Tapi di 

kebanyakan sekolah, penggunaan gadget dilarang keras (Kompas, 2018). 

Beberapa sekolah swasta dan sekolah internasional di Jakarta telah 

mempertimbangkan penggunaan perangkat teknologi dalam mendukung 

pembelajaran abad ke-21. Salah satu sekolah yang telah menerapkan integrasi 

teknologi di dalam kelas adalah Sekolah Cikal, sebuah perguruan swasta nasional 

di Cilandak, Jakarta Selatan. Pendiri Sekolah Cikal, ibu Najelaa Shihab menyatakan 

di Jawa Pos (21/2/2019) bahwa setiap orang harus beradaptasi dalam dunia yang 

cepat ini, menjelang era digital. "Kita harus merangkul pengembangan teknologi 

dan berjalan lebih cepat menuju pendidikan masa depan". Sekolah Cikal telah 

mengimplementasikan penggunaan iPads di dalam kelas selama tiga tahun. Tahun 

ini, sekolah ini menerapkan program BYOD (Bring Your Own Device) untuk siswa 

kelas empat siswa untuk membawa iPad mereka sendiri ke sekolah sebagai alat 

untuk belajar. Sekolah ini berusaha membangun ruang kelas abad ke-21, termasuk 

teknologi yang mendukung pengalaman belajar mengajar yang inovatif. 

Studi di hasdk12.org menyatakan bahwa tablet membantu siswa belajar 

lebih banyak bahan lebih cepat. Instruksi berbasis teknologi dapat mengurangi 

waktu yang dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran sebesar 30-

80%, menurut Departemen Pendidikan dan studi nasional oleh Asosiasi Pelatihan 

dan simulasi. 81% dari K-12 guru menyatakan bahwa "tablet memperkaya 

pembelajaran di kelas". Survei teknologi di dalam kelas oleh Public Broadcasting 

Service (PBS) juga menyimpulkan bahwa 77% guru berpendapat bahwa teknologi 

bermanfaat untuk mereka dalam "meningkatkan motivasi siswa untuk belajar". 
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Sekolah Cikal, adalah salah satu sekolah di Jakarta, Indonesia yang sudah 

menggunakan teknologi tablet sejak 2016. Sebagai sekolah dasar swasta yang 

mengadopsi kerangka kurikulum IB (International Baccaulaureate) dengan 

Primary Years Program menerapkan integrasi teknologi kedalam kurikulum 

pembelajaran. iPad adalah perangkat teknologi yang dipilih oleh Sekolah Cikal 

sebagai alat belajar untuk kelas III dan kelas IV.  

Namun, apakah iPad sebagai alat belajar bisa menunjang kompetensi yang 

dikatakan bisa meningkatkan kreativitas seperti yang dikatakan oleh Eksekutif 

Apple Phil Schiller? Beliau mengatakan Apple berharap hardware baru dan 

perangkat lunak akan mendorong lebih banyak guru dan siswa untuk menggunakan 

produk perusahaan di dalam kelas.  "Kreativitas memicu tingkat keterlibatan siswa 

yang lebih dalam, dan kami sangat antusias untuk membantu guru untuk 

memunculkan kreativitas di dalam kelas," ujarnya (Griffin, 2018).   

Dalam program yang telah dijalani di kelas IV Sekolah Cikal Cilandak, 

penggunaan iPad sebagai belajar belum terbukti seperti apa yang dikatakan Phil 

Schiller tadi. Bahkan di kelas, guru menemukan adanya distraksi dari penggunaan 

iPad. Siswa sering kali ditemukan menggunakan iPad yang dibawanya untuk hal-

hal lain diluar tugas. Perencaan yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran 

dengan iPad, belum menggunakan metode atau model belajar yang tepat untuk 

mengintegrasikan teknologi dalam aktivitas-aktivitasnya. Penggunaan iPad hanya 

sekedar alat pengganti dari buku atau pensil yang sebelumnya digunakan oleh siswa 

kesehariannya. Potensi iPad yang dikatakan bisa membantu dan memudahkan 

untuk keterampilan abad 21 yaitu keterampilan berpikir kritis dan kreativitas, masih 
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sama seperti ketika tidak menggunakan iPad dalam kelas. Sehingga, melihat 

masalah ini, peneliti melihat adanya keperluan untuk menerapkan suatu model 

dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran.  Model SAMR, model 

yang diciptakan oleh Puentedura (2009), yang menurut Marlatt (2018) dan Tseng 

(2019) adalah model yang menjelaskan tahap integrasi teknologi yang bisa 

dilakukan oleh pendidik atau sekolah dalam mengintegrasikan teknologi kedalam 

kurikulum dengan tujuan memfasilitasi pembelajaran abad ke-21.  

1.2. Identifikasi Masalah 

Kelas IV Sekolah Cikal adalah satu kelas yang sedang menerapkan integrasi 

teknologi dengan menggunakan iPad sebagai alat belajar di dalam kelas. Sekolah 

Cikal adalah sekolah dasar swasta nasional di Indonesia yang menerapkan Primary 

Years Program (PYP), salah satu program dari International Baccalaureate (IB) 

yang merupakan kerangka kurikulum yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 

internasional di seluruh dunia. Dalam PYP, teknologi memainkan peran kunci 

dalam program berbasis penyelidikan yang bertujuan untuk mendukung 

pengembangan pikiran internasional dan atribut dari profil pelajar. Sekolah yang 

menawarkan program PYP menciptakan kesempatan bagi siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan eksplisit dan keterampilan yang berkaitan dengan 

teknologi, menerapkan teknologi untuk memfasilitasi dan memperluas 

pembelajaran, dan beradaptasi dalam cara-cara baru untuk menciptakan solusi 

untuk tantangan dan peluang (IBO, 2012). 

Sebagai alat belajar, iPad sudah menjadi bagian keseharian siswa dan guru. 

Namun, penggunaannya di kelas IV belum terlihat potensinya. Penggunaan ipad 
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sebagai alat belajar masih menjadi alat pengganti atau subtitusi, misalnya dari yang 

tadinya menulis dengan tangan, menjadi mengetik. Tugas-tugas yang diberikan 

guru, masih serupa dengan tugas yang diberikan ketika sebelum ada iPad. Hal ini 

juga menjadi keluhan oleh para orang-tua murid kelas IV, bahwa tugas dengan iPad 

malah menyulitkan karena tugas yang diberikan masih membutuhkan siswa untuk 

menulis atau mengetik jawaban soal pekerjaan rumah. Hal ini pernah disampaikan 

melalu surat elektronik oleh salah satu orang-tua murid langsung kepada guru kelas. 

Teknologi yang ada pada fitur-fitur iPad untuk berkreasi, menganalisa informasi 

masih menjadi tantangan oleh para guru untuk mengoptimalkan fungsi iPad dalam 

instruksi belajar. Siswa yang sebelumnya memang tidak engage ketika belajar, 

tidak terlihat perubahan ketika menggunakan iPad. Siswa yang tidak kreatif ketika 

tugas menulis atau memecahkan masalah, tetap tidak terlihat peningkatan perilaku 

ketika menggunakan iPad. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi peneliti, apa 

yang salah dengan penggunaan iPad dikelas? Apakah alatnya? Ataukan 

metodenyanya? Atau model tugasnya? Atau memang iPad tidak bisa menjadi alat 

yang meningkatkan keterampilan apapun dan hanya sekedar alat pengganti belajar? 

Apa yang salah dalam menggunakan iPad sebagai alat belajar? 

Sekolah Cikal sendiri sudah menggunakan teknologi untuk memfasilitasi 

dan memperluas pembelajaran alat pembelajaran.  Selama dua tahun sebelumnya, 

kelas 3 dan siswa kelas 4 menggunakan iPad sekolah seminggu sekali untuk proyek 

mereka, sebagai penilaian sebagian besar dilakukan dalam proyek. Tahun akademik 

2019 ini, sekolah memulai program baru yang disebut Bring Your Own Device 

(BYOD). Siswa kelas empat membawa iPad mereka sendiri ke sekolah. Program 
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BYOD ini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan lamanya. Dengan alat yang sudah 

menjadi perangkat sehari-hari dikelas, harusnya terlihat ada perubahan dari produk 

tugas-tugas yang rencanakan dan diberikan oleh guru kepada siswa. 

Ketika diadakan survey pada tahun 2017 tentang iPad di kelas III dan kelas 

IV, 56% dari siswa menyatakan senang menggunakan iPad karena bisa bermain 

game atau menggunakan internet di kelas. Siswa sering mencari sesuatu di internet 

dengan iPad mereka, yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Mereka 

teralihkan ke dalam hal lain di samping apa yang guru minta mereka lakukan.  

Masalah yang terjadi ketika menggunakan iPad adalah, para siswa 

menggunakan iPad untuk hal lain selain tugas. Guru mengalami kesulitan ketika 

meminta siswa untuk mendengarkan instruksi, dimana para siswa malah asik 

dengan gawainya, melakukan hal lain yang bukan tugasnya, seperti main game atau 

lihat internet. Para siswa tidak memperlihatkan partisipasi penuh dan motivasi 

walaupun sudah menggunakan iPad untuk melakukan kegiatan belajar. 

Masalah lain yang terjadi dalam kegiatan pencarian informasi melalui 

internet, para siswa tidak menunjukkan keterampilan berpikir kritis dalam 

membaca dan menganalisa informasi. Siswa langsung salin dan tempel semua kata-

kata yang diambil dari internet dan dijadikan jawaban untuk tugas. Informasi yang 

diperoleh dari pencarian di internet tidak dijadikan referensi untuk diambil sebagai 

kesimpulan, namun diambil mentah-mentah sebagai jawaban dari pertanyaan soal. 

Seharusnya, informasi yang diperoleh dibaca benar-benar dan dianalisa, untuk 

kemudian membuat kesimpulan.  
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Masalah lain yang terjadi dalam tugas menulis dengan iPad adalah, iPad 

digunakan hanya sebagai alat mengetik. Padahal seharusnya iPad bisa menjadi alat 

yang tidak sekedar untuk mengetik. Dengan membuat cerita dalam bentuk 

multimedia, film atau animasi, iPad bisa menjadi alat yang seharusnya 

meningkatkan kreativitas dalam berkreasi. Kreativitas dalam proses belajar 

seharusnya bisa menggunakan iPad sebagai alat belajar. Fitur-fitur yang terdapat 

dalam iPad, dengan segala kemudahannya, seharusnya bisa membuat iPad menjadi 

alat belajar yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam berkarya. 

Dari semua masalah sebagai latar belakang di atas, peneliti hendak 

menerapkan model belajar yang bisa digunakan sebagai model belajar dengan 

teknologi atau integrasi seperti apa yang tepat yang bisa menyelesaikan masalah-

masalah di kelas IV ini. Peneliti menemukan suatu model yang digunakan para 

edukator untuk mengintegrasikan teknologi kedalam kurikulum, yaitu model 

SAMR oleh R Puentedura (2013, 4). Model SAMR ini adalah model yang melihat 

fungsi teknologi apapun itu, komputer maupun tablet, dalam tugas-tugas yang 

diberikan dan hasilnya.  

Dari semua masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang iPad sebagai alat belajar di kelas, dan berikut adalah identifikasi masalah: 

1. Penggunaan iPad belum menemukan manfaat yang dicari, dan tidak 

menghasilkan keterampilan-keterampilan yang dituju dalam kelas. 

2. Ketika belajar dengan iPad, siswa kurang engagement dalam belajar. 

3. Siswa tidak menunjukkan kreativitas dalam menggunakan iPad sebagai 

alat belajar. 
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4. Siswa tidak menunjukkan keterampilan berpikir kritis dalam 

menggunakan iPad sebagai alat belajar. 

1.3. Batasan Masalah 

Belajar dengan iPad adalah subjek yang sangat luas untuk dipelajari, untuk 

itu keterbatasan diperlukan sebagai fokus penelitian. 

1. Fokus penelitian adalah student engagement, dikarenakan student’s 

engagement adalah pertimbangan penting bagi guru dan peneliti yang 

dikaitkan dengan sejumlah hasil positif seperti pembelajaran, nilai, skor tes, 

retensi, dan kelulusan. 

2. Fokus pada kreativitas dan keterampilan berpikir kritis, dikarenakan 

kreativitas dan berpikir kritis adalah keterampilan penting dalam menunjang 

ekonomi abad ke-21, dimana teknologi digital sangat berperan dan 

berkaitan dengan penggunaan teknologi sebagai alat belajar. 

3. Penelitian ini akan berfokus pada matematika dan literasi, sebagai domain 

yang dianggap sebagai subyek penting dalam mempersiapkan diri dalam 

situasi kehidupan di dunia nyata menurut OECD dalam tes PISA (2018). 

Literasi bukan hanya kemampuan calistung tapi juga kemampuan 

mendapatkan, mengolah dan menggunakan informasi. Numerasi adalah 

kemampuan untuk menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Penelitian ini akan memfokuskan pada siswa kelas empat di Sekolah Cikal. 

Siswa kelas empat berada dalam tahap periode operasional konkrit, periode 

ketika para siswa masih perlu belajar dengan benda dan visual dan 
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pembelajaran yang konkret, dan iPad sebagai alat belajar seharusnya 

mendukung kebutuhan siswa dalam belajar 

1.4. Rumusan Masalah 

Untuk studi ini, pertanyaan seputar penelitian yang dirancang dan dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

1. Apakah model SAMR dalam penggunaan iPad sebagai alat belajar dapat 

meningkatkan student engagement? 

2. Apakah model SAMR dalam penggunaan iPad sebagai alat belajar dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam proses belajar? 

3. Apakah model SAMR dalam penggunaan iPad sebagai alat belajar dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji proses di mana model SAMR 

dalam penggunaan teknologi tablet bisa menjadi model yang dapat meningkatkan 

student’s engagement, kreativitas dan berpikir kritis dalam pembelajaran yang 

berorientasi pada tugas.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas, 

dalam matematika dan literasi sebagai konteks belajar, untuk melihat apakah model 

SAMR dalam penggunaan iPad sebagai alat belajar, dapat meningkatkan student’s 

engagement, kreativitas dalam proses pembelajaran, dan berpikir kritis. Kedua mata 

pelajaran sangat penting di usia utama, terutama di kelas 4, usia di mana mereka 

berada dalam tahap konkrit operasional yang akan dijelaskan dalam bab dua.  

Berdasarkan keterbatasan, berikut adalah tujuan dari penelitian: 
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(a) Mendeskripsikan proses penerapan model SAMR dalam penggunaan iPad 

sebagai alat belajar di kelas IV Sekolah Cikal. 

(b) Menganalisis perkembangan student’s engagement di kelas IV Sekolah 

Cikal selama pembelajaran dikelas dengan penerapan model SAMR dalam 

penggunaan iPad sebagai alat belajar. 

(c) Menganalisis perkembangan kreativitas di kelas IV Sekolah Cikal selama 

pembelajaran dikelas dengan penerapan model SAMR dalam penggunaan 

iPad sebagai alat belajar. 

(d) Menganalisis perkembangan keterampilan berpikir kritis di kelas IV 

Sekolah Cikal selama pembelajaran dikelas dengan penerapan model 

SAMR dalam penggunaan iPad sebagai alat belajar. 

1.6. Manfaat Hasil Penelitian 

Sebuah penelitian yang baik harus memberikan informasi yang lengkap, dan 

dapat dipercaya sehingga penelitian ini bisa memiliki manfaat bagi peneliti dan 

lain-lain.  

1. Aspek Teoritis 

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan literatur ilmiah yang 

dapat digunakan untuk pendidik dalam menerapkan desain 

pembelajaran instruksional penggunaan teknologi sebagai alat dalam 

setiap mata pelajaran yang berkaitan seperti bahasa literasi dan 

matematika.  
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Penelitian ini akan memberikan bukti empiris untuk memastikan 

diferensiasi dari skala SAMR, dengan penekanan pada proses dan 

produk dari integrasi teknologi serta pada masuknya konteks. 

2. Aspek Praktis 

Studi ini akan mengeksplorasi pelaksanaan iPad dalam belajar di 

sekolah dasar, yang akan membawa manfaat bagi para pemangku 

kepentingan ini: 

- Pimpinan dan kepala sekolah 

Penelitian ini bermanfaat bagi pemimpin sekolah dan para 

stakeholder yang berkontribusi pada diskusi tentang apakah dan 

bagaimana inisiatif iPad dapat membuat perbedaan dalam kelas. 

Para ahli telah mengemukakan kekhawatiran apakah nilai 

pendidikan perangkat tablet sepadan dengan investasi yang dibuat 

oleh sekolah untuk membeli teknologi. Penelitian ini memberikan 

bukti untuk penggunaan pendidikan yang akan mendukung atau 

menolak kebutuhan penggunaan iPad di kelas dasar. 

- Koordinator kurikulum 

Meningkatnya perubahan dalam pendidikan telah menjadi faktor 

bagi koordinator kurikulum untuk mengintegrasikan lebih banyak 

teknologi dalam kurikulum. Studi ini dapat memberikan data dan 

fakta pada alat tertentu (iPad) untuk koordinator kurikulum untuk 

mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum. 
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- Pembuat kebijakan untuk memutuskan apakah penggunaan iPad 

dalam pembelajaran layak dan dapat dilanjutkan pada tahun 

akademik berikutnya. Penelitian ini dirancang untuk menangkap 

data yang dapat digunakan sebagai bukti untuk membantu para 

pejabat sekolah mengenai dampak dari iPad pada kinerja siswa dan 

sikap terhadap matematika untuk keputusan dukungan yang lebih 

baik pada kebutuhan instruksional. Sekolah dan pendidik 

memerlukan bukti strategi dan praktik yang efektif dalam membantu 

siswa mencapai tingkat pembelajaran yang tinggi. 

- Guru 

Guru dapat memperoleh manfaat dari mempelajari contoh dari guru 

dalam penelitian ini, yaitu guru yang mengintegrasikan teknologi 

kedalam aktivitas pembelajarannya. 

 Temuan dan diskusi akan memberikan implikasi untuk praktek dan 

rekomendasi untuk penelitian di masa depan, yang dapat membawa dampak positif 

dalam pendidikan. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan ditulis dalam struktur ini: 

1. Bab 1: Pendahuluan 

Pendahuluan yang merupakan gambaran secara umum, meliputi latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, 

dan sistematika penulisan. Latar belakang dari penelitian ini adalah peneliti 

ingin mencari metode atau model pembelajaran lain yang dapat digunakan 
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untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di kelas peneliti dengan 

mencoba memasukan model SAMR ke dalam penggunaan iPad sebagai alat 

belajar dalam kegiatan belajar mengajar sebagai alternatif solusi untuk 

mengatasi masalah-masalah tersebut.  

2. Bab 2: Landasan Teori 

Berisi mengenai landasan teori yang digunakan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian ini. Berisi landasan teori tentang integrasi 

teknologi, model SAMR dan berbagai landasan teori mengenai student’s 

engagement, kreativitas dan keterampilan berpikir kritis.   

3. Bab 3: Metode Penelitian 

Berisi tentang penjelasan mengenai desain penelitian dan metodologi yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 

dan instrumen pengumpulan data dilakukan melalui observasi yang 

dilakukan oleh pengamat. Terdapat juga jadwal penelitian, prosedur 

penelitian, analisis data yang dilakukan dengan mencari nilai yang didapat 

oleh pengamat.. 

4. Bab 4: Hasil dan Diskusi 

Peneliti memaparkan dengan jelas pada bab ini mengenai profil sekolah dan 

kondisi kelas yang menjadi subyek penelitian yang berguna untuk 

mempermudah memahami hasil penelitian yang dijabarkan peneliti. 

Penjelasan data penelitian dan hasil penelitian yang dianalisis kemudian 

mengaitkan dengan tujuan dari penelitian serta pembahasan dari setiap 
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siklus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam 

student engagement, kreativitas dan berpikir kritis. 

5. Bab 5: Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang didapat. Terdiri dari saran implementasi dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

  


