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BAB I 

ESENSI GLOBALISASI DAN TEKNOLOGI 

 

A. Globalisasi 

Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban 

manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan 

bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi mempercepat 

akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek 

penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan 

permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya 

memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi 

sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar dua puluh tahun 

yang lalu, dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar lima 

atau sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah 

diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi 

sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mengubah dunia secara 

mendasar.  

Globalisasi sering diperbincangkan oleh banyak orang, mulai 

dari para pakar ekonomi, sampai penjual iklan. Dalam kata globalisasi 

tersebut mengandung suatu pengetian akan hilangnya satu situasi dimana 

berbagai pergerakan barang dan jasa antar negara diseluruh dunia dapat 

bergerak bebas dan terbuka dalam perdagangan, dan dengan terbukanya 

satu negara terhadap negara lain, yang masuk bukan hanya barang dan 

jasa, tetapi juga teknologi, pola konsumsi, pendidikan, nilai budaya dan 

lain-lain. Konsep akan globalisasi menurut Robertson, mengacu pada 

penyempitan dunia secara insentif dan peningkatan kesadaran kita akan 
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dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita 

akan koneksi tersebut. Di sini penyempitan dunia dapat dipahami dalam 

konteks institusi modernitas dan intensifikasi kesadaran dunia dapat 

dipersepsikan refleksif dengan lebih baik secara budaya. Globalisasi 

memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang.  

Globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dari sisi 

gaya hidup, orientasi, dan budaya. Pengertian lain dari globalisasi seperti 

yang dikatakan oleh Barker adalah bahwa globalisasi merupakan 

koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan politik yang semakin 

mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke 

dalam kesadaran kita. Produksi global atas produk lokal dan lokalisasi 

produk global. Menurut John Huckle, globalisasi ialah suatu proses 

dengan kejadian, kegiatan dan keputusan di salah satu belahan dunia 

yang berubah menjadi suatu konsekuensi yang signifikan untuk seluruh 

masyarakat di daerah yang jauh sekalipun. Proses perkembangan 

globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi 

dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari 

kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam 

kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. 

Contoh sederhana dengan teknologi internet, parabola dan TV, orang di 

belahan bumi manapun akan dapat mengakses berita dari belahan dunia 

yang lain secara cepat. Hal ini akan terjadi interaksi antarmasyarakat 

dunia secara luas, yang akhirnya akan saling mempengaruhi satu sama 

lain, terutama pada kebudayaan daerah, seperti kebudayaan gotong 

royong. 
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Definisi Globalisasi 

“Globalisasi”, aslinya dari bahasa Inggris “globalization”, yaitu 

dari kata “global” yang dekat dengan “globe”. Sejak kecil kita sudah 

mengenal “globe” yaitu benda berbentuk bulat seperti bola dengan peta 

dunia di bagian permukaannya. Global lazim diartikan sebagai “dunia” 

atau “mendunia”, yang juga berarti “menyeluruh”. Namun kata ini sering 

diplesetkan menjadi berarti “garis besar” atau “singkat”. Kata 

"globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal 

atau sesuatu yang berkaitan dengan dunia internasional atau seluruh alam 

jagad raya. Secara ontologi globalisasi dapat kita mengerti dengan 

meningkatnya hubungan internasional dan adanya keterkaitan di antara 

berbagai belahan dunia melalui terciptanya proses politik, ekonomi, dan 

perubahan kebudayaandi dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah.  

Karena globalisasi negara satu dan negara lainnya terjadi saling 

ketergantungan, membentuk pergaulan internasional dan membentuk 

satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan 

menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.  

Pengertian yang saya berikan ini mungkin kurang tepat karena 

globalisasi bersifat multi-dimensional dan tergantung cara pandang 

masing-masing. Secara aksiologi globalisasi dapat kita lihat dari 

berbagai dampak positif yang ditimbulkannya. 

Menurut Sztompka, globalisasi dapat diartikan sebagai proses 

yang menghasilkan dunia tunggal sehingga masyarakat di seluruh dunia 

menjadi saling tergantung secara global.1 Sementara menurut Jamiah, 

globalisasi dipandang sebagai suatu proses sosial yang akan membawa 

                                                           
1Sztompka. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada, 2007 hal. 101 – 102  
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seluruh bangsa dan negara semakin terikat satu sama lain, mewujudkan 

suatu tatanan kehidupan baru dengan menyingkirkan batas–batas 

geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat.2  Definisi lain mengatakan 

bahwa proses globalisasi merupakan suatu rangkaian proses yang 

mengintegrasikan kehidupan global didalam suatu ruang dan waktu 

melalui internasionalisasi perdagangan, internasionalisasi pasar dari 

produksi dan keuangan, internasionalisasi dari komoditas budaya yang 

ditopang oleh jaringan sistem telekomunikasi global yang semakin 

canggih dan cepat.  

Intinya dari proses globalisasi yaitu terciptanya suatu jaringan 

kehidupan yang semakin terintegrasi. Dari ketiga pernyataan diatas, 

peneliti berpendapat bahwa globalisasi ditandai dengan adanya proses 

yang menghasilkan jaringan dunia tunggal dan tatanan kehidupan baru 

yang didukung dengan sistem komunikasi yang canggih dan mendunia 

sehingga kehidupan manusia semakin tergantung satu sama lain tanpa 

mengenal batas geografis, budaya dan ekonomi masyarakat. Globalisasi 

secara ontologi adalah hilangnya batas antar negara dalam  baik batas 

geografis, ekonomi, dan budaya sehingga antar satu negara dengan 

negara lain dapat melakukan transfer budaya dan komunikasi secara 

langsung tanpa ada batas apapun. Sedangkan secara aksiologi adalah 

selalu memandang globalisasi dari segi positifnya saja, jadi kita kurang 

memberikan alat filtrasi pada arus globalisasi tersebut. 

 

 

 

                                                           
2Jamiah. Globalisasi ditinjau melalui Perspektif Pendidikan Nilai. Jurnal Cakrawala  

Kependidikan Vol 8 No. 2, 2010, hal. 167  

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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1. Sejarah Globalisasi 

Tidak ada ketetapan khusus mengenai awal mula lahirnya 

globalisasi. Berbagai fenomena yang mampu menembus dimensi global 

seperti dimulainya penyebaran agama di dunia ataupun munculnya 

berbagai penemuan teknologi pada 1980-an, dapat dijadikan referensi 

awal mula lahirnya globalisasi. Era globalisasi dimulai pertengahan 

1980-an yang dipersiapkan dan dipelopori oleh negara ekonomi maju 

seperti beberapa negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, dengan 

asumsi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

internasional terutama Negara miskin diperlukan pembebasan regulasi 

yang dianggap menghambat masuknya modal asing. Dengan tanpa 

hambatan dan masuknya modal asing ini diharapkan meningkatkan daya 

beli masyarakat Negara miskin sehingga dapat mencapai standar hidup 

yang layak.  

Tiga pilar penting globalisasi, yaitu: perlindungan hak atas 

kekayaan perorangan; konsentrasi pasar; dan persaingan sehat, 

merupakan persyaratan keberhasilan suatu negara memasuki era 

globalisasi. Ketiga pilar tersebut menggambarkan ciri peradaban baru 

abad ke-20 dimana negara telah “dijauhkan campur tangan” terhadap 

pengelolaan kehidupan rakyatnya terutama di bidang perdagangan. 

Scholte menyatakan bahwa sebuah tuntunan untuk memahami 

globalisasi, dimana globalisasi digambarkan mencakup aspek 

internasionalisasi, yang memungkinkan penyebaran sebuah objek secara 

internasional; liberalisasi, yang lebih menekankan pada tertanamnya 

paham mengenai kebebasan, seperti halnya perdagangan bebas di setiap 

negara di dunia; universalisasi, yaitu menyatunya segala paham di dunia 

menjadi universal; serta westernisasi, yang memandang globalisasi 
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sebagai gerakan yang mengubah masyarakat dunia menjadi masyarakat 

ke barat-baratan. Deteritorialisasi turut hadir sebagai salah satu kunci 

penting yang mampu menjelaskan bahwa globalisasi pada dasarnya 

adalah sebuah fenomena yang mampu menghapuskan jarak dan geografi 

di dunia. Fenomena ini dapat dicontohkan dengan hadirnya ponsel 

sebagai media komunikasi yang mampu menghubungkan dua individu 

yang terpisahkan oleh jarak, atau bahkan hadirnya internet sebagai media 

yang mampu menyediakan informasi tanpa batas, dimana berbagai 

kemajuan tersebut membuat batas-batas di dunia semakin kabur dengan 

memberi kesempatan bagi penduduk dunia untuk melebur. 

Semakin samarnya batas-batas di dunia atau deteritorialisasi pada 

dasarnya merupakan akibat dari berkembang pesatnya interaksi antar 

subjek di dunia. Oleh karena itu globalisasi mampu mencakup berbagai 

aktivitas global yang dilakukan oleh subjek, seperti ekonomi, sosial, 

politik, kejahatan, lingkungan, dan lain-lain. Implikasinya dalam dunia 

yang terlihat secara jelas adalah komunikasi diantara masyarakat dunia 

tidak lagi mempermasalahkan jarak, pertumbuhan ekonomi disetiap 

negara kini menjadi global dan bersifat interdependensi, berubahnya 

gaya hidup dunia yang cenderung mengarah ke homogenitas, serta 

munculnya kesadaran global dalam masyarakat dunia yang mulai 

memandang dunia secara tunggal, dimana pergerakan kesadaran ini 

dapat diwujudkan melalui media organisasi internasional seperti halnya 

Greenpeace, yang mengutamakan kesadaran akan lingkungan. 

Hay (2007) menjelaskan bahwa yang perlu ditekankan dalam 

munculnya pengaruh yang diberikan globalisasi bersifat ontologi, 

dimana perbedaan besar terdapat pada aktor yang bermain dalam 

fenomena hubungan internasional. Dengan adanya arus globalisasi, aktor 
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dalam hubungan internasional tidaklah lagi dipusatkan pada negara 

sebagai aktor utama. Munculnya aktor baru yakni non-state, berupa 

organisasi internasional, perusahaan multinasional, ataupun individu 

ternyata mampu mempengaruhi berjalannya sistem internasional. 

Sebagai contoh adalah organisasi internasional seperti OPEC yang 

mampu mempengaruhi berbagai kebijakan penentuan harga minyak 

dalam sebuah negara. Hal itu mampu memberi dampak pada bergesernya 

kepentingan aktor-aktor tersebut dan power. Masalah krusial lainnya 

adalah semakin samarnya identitas yang dimiliki warga negara akibat 

semakin meleburnya warga negara satu dengan yang lainnya menjadi 

warga dunia. Hal itu berimbas pada nasionalisme yang kini 

dipertanyakan eksistensinya pasca munculnya globalisasi, individu kini 

terlihat secara mudah memberikan simpatinya terhadap fenomena-

fenomena global seperti konflik yang terjadi di Gaza yang 

menumbuhkan gerakan Peduli Gaza di seluruh dunia. 

Terlihat jelas bahwa globalisasi telah membawa perubahan yang 

cukup signifikan dalam sistem internasional. Dalam Hubungan 

Internasional, perspektif anarki yang dibawa oleh kaum realis yang 

mengutamakan peran negara menjadi tertutupi oleh perspektif yang 

dibawa oleh kaum liberalis, yang menyatakan bahwa sistem 

internasional tidaklah bersifat state-centric. Adanya arus globalisasi juga 

menyebabkan munculnya berbagai pertanyaan yang muncul mengenai 

masa depan hubungan internasional yang secara tidak langsung hampir 

meninggalkan Westphalian Order yang memiliki prinsip adanya batas-

batas teritori sebagai penanda keberadaan negara. Tak hanya itu, 

kedaulatan negara (sovereignty) turut dipertanyakan akibat datangnya 

berbagai pengaruh yang lebih besar muncul dari aktor non-state, seperti 
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halnya berbagai kebijakan yang dibuat negara akibat kemunculan 

gerakan terorisme yang menjadi ancaman besar bagi kedaulatan negara. 

Perubahan mempengaruhi sistem internasional yang tak lagi bersifat 

state-centric, yang sekaligus memberi perubahan besar dalam Hubungan 

Internasional sebagai disiplin ilmu. Pertanyaan mengenai kenapa dan 

bagaimana dalam Hubungan Internasional dalam era globalisasi sudah 

sepatutnya terus dikaji guna menjawab berbagai persoalan dalam 

dinamika globalisasi yang mengharuskan studi ini semakin maju dan 

terus bertahan. 

2. Penyebab Terbentuknya Globalisasi 

Globalisasi terbentuk karena beberapa faktor, adanya kebijakan negara 

untuk berhubungan dan menjalin kerja sama dengan negara lain. 

Kemudian sistem ekonomi internasional, adanya migrasi penduduk ke 

berbagai Negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga 

menjadi penyebab terbentuknya globalisasi. Serta berkembang pesatnya 

perusahaan-perusahaan transnasional. Globalisasi memiliki beberapa 

ciri yaitu, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media 

massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga 

internasional). Saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan 

dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam 

budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. 

Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan 

hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain. 
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B. Pengaruh Globalisasi terhadap Pendidikan    

1. Globalisasi Pendidikan  

Globalisasi memberikan banyak dampak di berbagai aspek 

kehidupan manusia salah satunya dalam bidang pendidikan. Dengan 

adanya globalisasi pendidikan, setiap orang dapat menempuh pendidikan 

dan memperoleh ilmu pengetahuan tanpa memandang batasan wilayah 

negara. Proses globalisasi yang tidak dapat dirubah adalah semakin 

terkaitnya proses pendidikan di berbagai pelosok tanah air dengan 

kondisi yang terjadi di mancanegara. Walaupun begitu globalisasi 

pendidikan memberikan dampak positif dan negatif. Pengaruh 

globalisasi terhadap dunia pendidikan paling tidak terlihat dalam 3 

perubahan mendasar dalam dunia pendidikan yaitu pertama, dalam 

perspektif neo – liberalisme, globalisasi menjadikan pendidikan sebagai 

komoditas dan komersil dengan mencari pasar baru dan memperluas 

bentuk-bentuk usaha secara berkesinambungan.  

Kedua, globalisasi mempengaruhi kontrol pendidikan oleh 

negara yang semakin terbatas dikarenakan kebijakan pemerintah lebih 

dipengaruhi oleh pasar. Ketiga, globalisasi mendorong delokalisasi dan 

perubahan teknologi dan orientasi pendidikan di mana orang-orang 

belajar dalam suasana yang sangat individual dan menghalanginya untuk 

berinteraksi dengan orang–orang di sekitarnya. Dari pernyataan yang 

berbeda tersebut, dapat disimpulkan bahwa globalisasi sangat ditentukan 

oleh kompetisi global yang berpusat pada “pasar”. Kompetisi tersebut 

tidak akan pernah lepas dari faktor ketangguhan sumber daya manusia 

(SDM) yang merupakan output dari pendidikan. Oleh karena itu, 

hubungan antara pendidikan nasional dengan globalisasi tidak saja dalam 

aspek dampak tetapi juga dalam segi tantangan.  
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2. Macam-Macam Globalisasi Pendidikan 

Globalisasi merupakan sebuah proses yang tidak bisa diputar 

mundur dan terus bergulir menantang dunia pendidikan. Walaupun 

dikatakan globalisasi tersebut memberikan dampak negatif terhadap 

pendidikan namun globalisasi pendidikan tidak memberikan dampak 

yang buruk terhadap sumber daya manusia. Dampak negatif tersebut 

masih bisa diatasi dan diminimalisir. Globalisasi mampu memberikan 

banyak dampak positif terhadap pendidikan yang membuat kemampuan 

sumber daya manusia berkembang lebih pesat lagi. Globalisasi 

pendidikan dapat menjawab kebutuhan pasar menjadi tenaga kerja 

berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan 

diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. 

Globalisasi pendidikan ini memberikan pengaruh kepada dunia 

pendidikan terutama di dalam perkembangan teknologi. Berikut adalah 

beberapa teknologi yang dihasilkan dari globalisasi pendidikan yaitu, : 

1. Teknologi Pendidikan  

Konsep teknologi pendidikan dilatarbelakangi oleh globalisasi 

yang terus mengalami kemajua. Sehingga globalisasi ini berkembang 

menjadi teknologi pendidikan. Istilah “teknologi”, yang berarti ilmu 

yang mempelajari tentang “techne” manusia. Tetapi pemahaman seperti 

itu baru memperlihatkan satu segi saja dari kandungan kata “teknologi”. 

Teknologi sebenarnya lebih dari sekedar penciptaan barang, benda atau 

alat dari manusia selaku homo technicus atau homo faber. Teknologi 

bahkan telah menjadi suatu sistem atau struktur dalam eksistensi 

manusia di dalam dunia. Teknologi bukan lagi sekedar sebagai suatu 

hasil dari daya cipta yang ada dalam kemampuan dan keunggulan 

manusia, tetapi ia bahkan telah menjadi suatu “daya pencipta” yang 
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berdiri di luar kemampuan manusia, yang pada gilirannya kemudian 

membentuk dan menciptakan suatu komunitas manusia yang lain. 

Teknologi adalah penggunaan pengetahuan ilmiah untuk 

meningkatkan cara untuk melakukan sesuatu. Misalnya dengan 

menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan mesin atau 

perangkat untuk membuat hal-hal agar suatu pekerjaan mudah untuk 

dilakukan. Menurut Djoyohadikusumo, berkaitan erat dengan sains 

(science) dan perekayasaan (engineering).  

Manfaat Teknologi 

Teknologi memiliki manfaat yaitu dapat meningkatkan kinerja 

serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, 

tepat, akurat dan meningkatkan produktifitas kerja karena teknologi 

informasi menghasilkan informasi yang berkualitas dan sangat relevan 

baik untuk keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, hobi, dan rohani maupun 

pemerintahan.  Sebagaimana hakekat manusia sebagai makhluk sosial 

yang membutuhkan orang lain, kita kini dapat dengan mudah saling 

berinteraksi dengan cepat menggunakan teknologi informasi yang 

memungkinkan kita berinteraksi dengan orang lain di belahan bumi 

manapun. 

Melalui internet kita dapat berinteraksi tanpa batasan jarak fisik, 

waktu, kelas ekonomi, ras, negara atau jarak geografis. Teknologi 

informasi tidak bisa dipungkiri memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap kehidupan manusia. Mulai dari wahana teknologi informasi 

yang paling sederhana berupa perangkat radio dan televisi, hingga 

internet dan telepon genggam dengan protocol aplikasi tanpa kabel 

(WAP), informasi mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang 

kesadaran banyak orang. Perubahan informasi kini tidak lagi ada dalam 
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skala minggu atau hari atau bahkan jam, melainkan sudah berada dalam 

skala menit dan detik.  

a. Definisi Teknologi Pendidikan  

Association of Education Communication & Technology (AECT) 

mengemukakan definisi teknologi instruksional sebagai berikut:  

“Instructional technology is the theory and practice of design, 

development, utilization, management, and evaluation of process and 

resources for learning”3. 

Berdasarkan definisi di atas Teknologi Pendidikan adalah teori dan 

praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta 

evaluasi proses dan sumber untuk belajar. Hackbarth juga memberikan 

kontribusinya dalam pemahaman mengenai Teknologi Pendidikan 

adalah konsep multidimensional yang meliputi4:  

1. Adanya suatu proses sistematis yang melibatkan penerapan 

pengetahuan dalam upaya mencari solusi yang dapat digunakan 

dalam memecahkan masalah-masalah belajar dan pembelajaran, 

2. Adanya produk seperti buku teks, program audio, program 

televisi, software computer dan lain-lain,  

3. Adanya suatu profesi yang terdiri dari berbagai kategori 

pekerjaan; dan 

4. merupakan bagian spesifik dari pendidikan.  

Selain beberapa definisi di atas, AECT juga telah mengemukakan 

definisi teknologi pendidikan yang diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia bahwa Teknologi Pendidikan adalah studi dan etika praktek 

                                                           
3 Seel dan Richey. Instructional Technology. AECT. Washington, DC, 1994, hal. 1 
4 Warsita, Bambang. Teknologi Pembelajaran: Landasan &Aplikasinya, Jakarta: 

Rineka, 2008, hal.17 
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untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan 

menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang 

sesuai dan sumber daya (Januszewski & Molenda). Definisi ini 

mengandung beberapa kata kunci di antaranya studi, etika praktek, 

fasilitasi, pembelajaran, peningkatan, penciptaan, pemanfaatan, 

pengelolaan, teknologi, proses, dan sumber daya. Berikut adalah gambar 

definisi teknologi menurut AECT:  

 

                     Gambar 2.1. Definisi Teknologi Pendidikan, AECT 

 

b. Kawasan Teknologi Pendidikan  

Teknologi Pendidikan mempunyai lima kawasan (domain) yang 

menjadi bidang garapannya berlandaskan definisi AECT, yaitu desain, 

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian tentang proses 

dan sumber untuk belajar. Domain-domain tersebut meliputi:  

1) Domain desain, meliputi desain sistem intruksional, desain pesan, 

strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik. Domain desain ini 

merupakan pengklasifikasian kondisi untuk belajar dengan tujuan 

menciptakan strategi dan pendidikan pada level makro seperti 

program satuan pelajaran dan modul.  
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2) Domain pengembangan, meliputi teknologi cetak, teknologi audio 

visual, teknologi berasaskan komputer dan teknologi terpadu. 

Domain pengembangan merupakan proses penerjemahan spesifikasi 

desain ke dalam bentuk fisiknya, mencakup berbagai variasi teknologi 

yang diterapkan dalam pembelajaran.  

3) Domain pemanfaatan, meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, 

implementasi dan institusionalisasi, serta peraturan dan kebijakan, 

arti dan tujuannya memilih wawasan yang paling utama dari domain 

domain Teknologi Pendidikan.  

4) Domain pengelolaan, meliputi manajemen proyek, manajemen 

sumber daya, manajemen penyampaian, dan manajemen sistem 

informasi. Domain manajemen merupakan  keterampilan 

mengorganisasi program, supervisi personel, merencanakan dan 

mengadministrasikan dana serta fasilitas dan melaksanakan 

perubahan.  

5) Domain evaluasi, meliputi evaluasi masalah, pengukuran kriteria 

patokan, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Tugas evaluasi 

adalah sebagai kegiatan manusia yang sudah lazim dilakukan sehari-

hari, antara lain kegiatan atau peristiwa menurut sistem itu.  

Dari definisi di atas Seel, Barbara B dan Richey, Rita C 

menyatakan antara kelima domain tersebut saling berhubungan erat dan 

sinergis. Adapun hubungan yang sinergis antara kelima domain tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut: 
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DESAIN  
Desain Sistem Pembelajaran  

Desain Pesan  

Strategi Pembelajaran  

Karakteristik Pebelajar  

PENGEMBANGAN  
Teknologi Cetak  

Teknologi Audiovisual  

Teknologi Berbasis Komputer  

Teknologi Terpadu 
 

TEORI  

PRAKTEK  

PENILAIAN  
Analisis Masalah  

Pengukuran  Acuan Patokan  

Evaluasi Formatif  

Evaluasi Sumatif  

PENGELOLAAN  
Manajemen Proyek  

Manajemen Sumber  

Manajemen Sistem Penyampaian  

Manajemen Informasi  

PEMANFAATAN  
Pemanfaatan Media  

Difusi Invasi  

Implementasi dan Institutionalisasi  

Kebijakan dan Regulasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 2.2 Kawasan Teknologi Pendidikan  

 

Sementara pada definisi Teknologi Pendidikan menurut AECT 

mengandung beberapa kata kunci, yaitu:  

a. Study (studi) merupakan pemahaman teoritis yang diperlukan 

dalam praktek teknologi pendidikan untuk  konstruksi dan 

perbaikan pengetahuan melalui penelitian dan refleksi praktek 

pembelajaran.  

b. Etichal Practice (etika praktek) mengacu pada standar etika 

praktis sebagaimana yang didefinisikan oleh Komite Etika AECT 

tentang apa saja yang harus dilakukan oleh praktisi Teknologi 

Pendidikan.  
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c. Fasilitating (fasilitasi) hadir sebagai akibat adanya pergeseran 

paradigma pembelajaran yang memberikan peran dan tanggung 

jawab lebih besar kepada peserta didik sehingga peran  teknologi 

pendidikan berubah menjadi pemfasilitasi.  

d. Learning  (pembelajaran) selain berkenaan dengan ingatan juga 

berkenaan dengan pemahaman. Tugas pembelajaran dapat 

dikategorikan berdasarkan pada berbagai taksonomi.   Pengertian 

pembelajaran saat ini sudah berubah dari beberapa puluh tahun 

yang lalu.  

e. Improving (peningkatan) berkaitan dengan peningkatan kualitas 

produk yang menyebabkan pembelajaran lebih efektif, 

perubahan dalam kapabilitas yang membawa dampak pada 

aplikasi dunia nyata.  

f. Performance (kinerja) berkaitan dengan kesanggupan peserta 

didik untuk menggunakan yang baru didapatkannya.  

g. Creating (penciptaan) mengacu pada penelitian, teori dan 

praktek dalam pembuatan materi pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan sistem pembelajaran dalam beberapa  

h. Setting yang berbeda, formal dan nonformal.   

i. Using (pemanfaatan) mengacu pada teori dan praktek yang 

terkait dengan membawa peserta didik berhubungan dengan 

kondisi dan sumber belajar.   

j. Managing (pengelolaan) berkaitan dengan manajemen 

perorangan dan manajemen informasi yang mengacu pada 

masalah pengorganisasian orang-orang dan perencanaan, 

pengendalian, penyimpanan dan pengolahan informasi. 
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k. Technological (teknologi) mengandung arti aplikasi sistematis 

atau ilmu atau pengetahuan yang terorganisir untuk tugas-tugas 

praktis.  

l. Processes (proses) dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

kegiatan yang diarahkan pada hasil yang spesifik.  

m. Resources (sumber daya) telah diperluas dengan inovasi 

teknologi dan dengan pengembangan pemahaman baru mengenai 

bagaimana alat-alat teknologi dapat membantu peserta didik 

belajar.  

Definisi-definisi yang dikeluarkan AECT adalah saling berkaitan 

dan berhubungan, sehingga ketika definisi baru dikeluarkan bukan 

berarti definisi sebelumnya sudah tidak layak digunakan. Dengan 

multimedia dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan 

motivasi belajar siswa, untuk menerima materi pelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.  

2. Multimedia Pembelajaran  

Multimedia dapat diartikan sebagai lebih dari satu media, yaitu 

dapat berupa kombinasi antara teks, grafis, animasi, suara dan video. 

Perpaduan dan kombinasi dua atau lebih jenis media lebih ditekankan 

kepada kendali komputer sebagai penggerak keseluruhan gabungan 

media itu. Menurut Budi Sutedjo Dharma Oetomo yang dikutip 

Winarno5, secara umum multimedia diartikan sebagai kombinasi teks, 

gambar, seni grafik, animasi, suara dan video. Aneka media tersebut 

digabungkan menjadi satu kesatuan kerja yang akan menghasilkan suatu 

informasi yang tidak hanya dapat dilihat sebagai hasil cetakan, 

                                                           
5 Winarno, dkk.Teknik Evaluasi Multimedia Pembelajaran. Yogyakarta: Genius Prima 

Media, 2009, hal.7 
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melainkan juga dapat didengar, membentuk simulasi dan animasi yang 

dapat membangkitkan minat dan memiliki nilai seni grafis yang tinggi 

dalam penyajiannya.   

Konsep penggabungan ini dengan sendirinya memerlukan 

beberapa jenis peralatan perangkat keras yang masing-masing tetap 

menjalankan fungsi utamanya sebagaimana biasanya dan komputer 

merupakan pengendali seluruh peralatan itu. Jenis peralatan itu adalah 

komputer, video, kamera, video, cassette recorder, OHP, CD, dan LCD 

Proyektor. Informasi yang disajikan melalui multimedia berbentuk 

dokumen yang hidup dapat dilihat di layar monitor atau diproyeksikan 

ke layar lebar, dapat didengar suaranya dan dilihat gerakannya 

(video/animasi). Multimedia bertujuan untuk menyajikan informasi 

dalam bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti dan 

jelas.  

Multimedia tidak akan mengambil alih peran dan fungsi guru. 

Multimedia hanya sebagai pilihan dalam menyampaikan informasi 

kepada siswa untuk menciptakan suasana belajar mandiri yang 

menyenangkan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia 

pembelajaran diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan 

dalam proses pembelajaran, dengan kata lain untuk menyalurkan pesan 

(pengetahuan, keterampilan dan sikap) serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja 

proses belajar terjadi, bertujuan dan terkendali.  

a. Manfaat Multimedia Pembelajaran  

Multimedia dapat mengembangkan kemampuan indera dan 

menarik perhatia serta minat. Globalisasi memberikan dampak terhadap 

kemudahan teknologi dan proses pembelajaran. Computer Technology 
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Research (CTR) menyatakan bahwa orang hanya mampu menginga 20% 

dari yang dilihat dan 30% dari yang di dengar. Tetapi orang dapat 

mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar sedangkan 80% dari yang 

dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus6. Secara umum Niken Ariani 

mengemukakan beberapa manfaat multimedia pembelajaran antara lain7:  

1. Lebih menarik karena pembelajaran diberikan dengan 

menampilkan gambar/video. 

2. Lebih interaktif karena dengan multimedia pembelajaran 

memberikan kesempatan baik pendidik dan siswa untuk 

berkomunikasi melalui presentasi. 

3. Jumlah waktu mengajar (ceramah) guru/pendidik dapat 

dikurangi. Contohnya dengan menggunakan media powerpoint 

melalui screen dan LCD Proyektor. 

4. Kualitas belajar siswa dapat lebih termotivasi dan terdongkrak.  

5. Sikap dan perhatian belajar siswa dapat ditingkatkan dan 

dipusatkan.  

6. Dapat menghidupkan teks dengan menyertakan bunyi, gambar, 

musik, animasi dan video.  

7. Dapat menarik minat karena merupakan gabungan antara 

pandangan, suara dan gerakan.  

Multimedia pembelajaran mempermudah siswa untuk dapat belajar 

sesuai dengan kemampuan, kesiapan dan keinginan mereka. Beberapa 

manfaat multimedia pembelajaran yaitu : 

                                                           
6 Munir.Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan.Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 7 
7 Ariani, Niken.Pembelajaran Multimedia di Sekolah Pedoman Pembelajaran, 

Inspiratif, Konstruktif dan Perspektif.Jakarta : Prestasi Pustaka, hal.26-27 
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a. Siswa dapat  belajar dari tutor yang sabar (komputer) yang  

menyesuaikan diri dengan kemampuan dari siswa.  

b. Siswa akan terdorong untuk mengejar pengetahuan dan 

memperoleh umpan balik yang seketika.  

c. Siswa  menghadapi  suatu  evaluasi yang obyektif melalui 

keikutsertaannya dalam latihan/tes yang disediakan. 

d. Belajar kapan saja mereka mau tanpa terikat suatu waktu yang 

telah ditentukan  

e. Mengatasi kelemahan pada pembelajaran kelompok  maupun 

individual.  

Informasi yang menggunakan gambar dan animasi lebih mudal 

untuk dipahami oleh siswa. Guru dapat memperbaharui informasi 

sesuai dengan keadaan yang ada. Pengembangan multimedia dapat 

menumbuhkan kreatifitas guru untuk dapat lebih komunikatif, estetis 

dan ekonomis sesuai kebutuhan. 

b. Karakteristik Multimedia Pembelajaran  

Multimedia memberikan nuansa baru terhadap dunia pendidikan. 

Beberapa karakteristik multimedia pembelajaran yang dapat dipahami 

antara lain:  

a. Multimedia Pembelajaran memiliki lebih dari satu media yang 

konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual.  

b. Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasi respon pengguna.  

c. Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan 

kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa 

menggunakan tanpa bimbingan orang lain.  
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C. Dampak Globalisasi 

Globalisasi terhadap Pendidikan 

Dampak positif hadirnya globalisasi terhadap dunia pendidikan 

yaitu semakin mudahnya akses informasi yang didapatkan melalui 

internet maupun sosial media. Saat ini siswa dengan mudah 

mendapatkan informasi mengenai materi pelajaran melalui berbagai 

sumber salah satunya adalah google. Dengan adanya globalisasi dalam 

pendidikan akan menciptakan manusia yang professional dan berstandar 

Internasional dalam bidang pendidikan. Sehingga globalisasi membawa 

dunia pendidikan Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara-negara 

lain. Globalisasi juga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan mampu bersaing. Globalisasi dalam pendidikan juga 

memberikan pengembangan dalam struktur dan sistem pendidikan yang 

memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan karena 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan akan sangat pesat. 

Hadirnya buku elektronik atau e-book, Open Journal Access, dan media 

lainnya. Sehingga sumber yang didapatkan lebih variatif. 

Globalisasi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap 

dunia pendidikan Indonesia karena bisa dikuasai oleh para pemilik 

modal. Dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi, yang 

berdampak munculnya “tradisi serba instant”. Sehingga globalisasi akan 

melahirkan suatu golongan-golongan didalam dunia pendidikan. 

Semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar dan 

tidak filterisasi budaya maupun moral. Globalisasi mengakibatkan 

melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Kemudahan 

mengakses informasi membuat siswa menjadi malas untuk berfikir dan 

belajar. Dampak dari hal tersebut menimbulkan rentan plagiasi dalam 
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pembuatan karya ilmiah maupun tugas-tugas yang diberikan guru di 

sekolah. 

 

D. Dampak Teknologi 

Teknologi dapat dipandang sebagai kegiatan yang membentuk 

atau mengubah kebudayaan. Selain itu, teknologi adalah terapan 

matematika, sains, dan berbagai seni untuk faedah kehidupan seperti 

yang dikenal saat ini. Sebuah contoh modern adalah bangkitnya 

teknologi komunikasi, yang memperkecil hambatan bagi interaksi 

sesama manusia, dan sebagai hasilnya, telah membantu melahirkan sub-

sub kebudayaan baru; bangkitnya budaya dunia maya yang berbasis pada 

perkembangan Internet dan komputer. Tidak semua teknologi 

memperbaiki budaya dalam cara yang kreatif; teknologi dapat juga 

membantu mempermudah penindasan politik dan peperangan melalui 

alat seperti pistol atau bedil. Sebagai suatu kegiatan budaya, teknologi 

memangsa ilmu dan rekayasa, yang masing-masing memformalkan 

beberapa aspek kerja keras teknologis. 

a. Perbedaan Teknologi Konvensional dan Modern 

Berdasarkan perkembangannya, terdapat teknologi konvensional 

dan teknologi modern. Adapun Perbedaan teknologi konvensional dan 

modern, yaitu: Teknologi konvensional membutuhkan waktu yang 

cukup lama karena bersumber pada sesuatu yang bersifat nyata, 

contohnya bersumber dari buku sedangkan Teknologi modern 

membutuhkan waktu yang relatif singkat, lebih terbuka dan fleksibel 

karena bersumber dari sesuatu yang berbasis elektronik seperti internet. 

Teknologi konvensional informasinya masih bersifat mengulang-

ulang atau kurang kreasi dalam mengembangkan Informasi itu sendiri 
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dan seni mengajarnya dan biasanya merupakan buku dan catatan yang 

sama sepanjang tahun, sedangkan teknologi modern informasinya bukan 

hanya berpaku pada buku yang sama namun relatif berinovasi serta 

berkembang sesuai zaman dan perkembangan teknologi seperti adanya 

CD Tutorial, E-Book ataupun buku-buku online lainnya yang dapat di 

akses kapanpun.  

Teknologi Informasi Konvensional dalam mendapatkannya 

masih mengalami keterbatasan finansial dan jauhnya lokasi, sedangkan 

Teknologi modern relatif lebih murah dan dapat mengakses apa saja, 

kapan saja dan dimana saja tanpa batasan jarak/lokasi. Teknologi 

konvensional cenderung menggunakan metode tatap muka sedangkan 

teknologi modern merupakan perpaduan antara metode tatap muka 

dengan metode online. 

b. Perkembangan Teknologi di Bidang Pendidikan 

Di bidang pendidikan sangat memicu perkembangan teknologi. 

Pemanfaatan TIK dalam pendidikan di Indonesia telah memiliki sejarah 

yang cukup panjang. Inisiatif menyelenggarakan siaran radio pendidikan 

dan televisi pendidikan sebagai upaya melakukan penyebaran informasi 

kesatuan-satuan pendidikan yang tersebar di seluruh nusantara, 

merupakan wujud dari kesadaran untuk mengoptimalkan 

pendayagunaan teknologi dalam membantu proses pendidikan 

masyarakat.  

Kelemahan utama siaran radio maupun televisi pendidikan 

adalah tidak adanya interaksi timbal balik yang seketika. Siaran bersifat 

searah, dari narasumber belajar atau fasilitator kepada pembelajar. 

Introduksi komputer dengan kemampuannya mengolah dan menyajikan 

tayangan multimedia (teks, grafis, gambar, suara, dan movie) 
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memberikan peluang baru untuk mengatasi kelemahan yang tidak 

dimiliki siaran radio dan televisi. Bila televisi hanya mampu memberikan 

informasi searah (terlebih lebih bila materi tayangannya adalah materi 

hasil rekaman), pembelajaran berbasis teknologi internet memberikan 

peluang berinteraksi baik secara sinkron (real time) maupun asinkron 

(delayed). Pembelajaran berbasis Internet memungkinkan sterjadinya 

pembelajaran secara sinkron dengan keunggulan utama bahwa 

pembelajar maupun fasilitator tidak harus berada di satu tempat yang 

sama.  

Pemanfaatan teknologi video conference yang dijalankan 

berdasar teknologi Internet, memungkinkan pembelajar berada di mana 

saja sepanjang terhubung ke jaringan komputer. Selain aplikasi puncak 

seperti itu, beberapa peluang lain yang lebih sederhana dan lebih murah 

juga dapat dikembangkan sejalan dengan kemajuan TIK. 

c. Pengaruh positif teknologi di bidang pendidikan: 

 Sangat membantu proses pembelajaran itu sendiri, lebih cepat 

dan mudah di akses. 

 Berfungsinya virtual kelas, yang dimana sangat memudahkan 

para pelajar untuk saling berkomunikasi dengan sang pengajar 

dengan sistem tanpa bertatap [face to face]. 

 Memudahkan sistem usaha serta kegiatan administrasi pada 

sebuah lembaga pendidikan karena penerapannya. 

d. Pengaruh negatif teknologi di bidang pendidikan: 

 Terdapatnya berbagai macam situs-situs yang tidak mendidik, 

dan membuat pengguna menjadi rusak atau terpengaruh akal 

pikirannya, seperti situs porno, perjudian dan lain sebagainya. 
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 Membuat penggunanya menjadi malas dalam satu sisi yang lain, 

akibat kecanggihan teknologi ini, sehingga membuat pengguna 

malas dalam aktifitas membantu orangtua. 

 Tindak kriminal, seperti Cybercrime yang dimana kejahatan ini 

dilakukan seseorang dengan perantara teknologi internet ini, 

sehingga mencetak generasi yang berpengetahuan tetapi 

mempunyai moral yang rendah. 

 

E. Esensi Globalisasi dan Teknologi 

 Memasuki abad 21, dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada 

gerakan yang disebut globalisasi. Bahkan saat ini dikenal juga dengan 

era millenial. Perlu kita cermati bahwa esensi globalisasi adalah 

keterbukaan dan kebebasan yang merupakan pencerminan hak asasi 

individu. Setidaknya terdapat tiga bidang kehidupan yang mempunyai 

pengaruh besar sebagai akibat adanya globalisasi, yaitu bidang 

teknologi, ekonomi, dan politik. Globalisasi menjadi sebuah esensi 

penting dari berbagai fenomena yang terjadi pada era modern. Berbagai 

penemuan teknologi, perkembangan sistem informasi dan komunikasi 

sebagai bentuk globalisasi membuat aktivitas produksi ataupun investasi 

menjadi berlipat ganda. Hal itu disebabkan oleh semakin mudahnya 

orang-orang di dunia mengakses berbagai hal di dunia, yang selanjutnya 

berakibat pada semakin bergantungnya negara-negara di dunia. Namun, 

ternyata berbagai kemajuan tersebut hanya sebagian kecil dari fenomena 

globalisasi. Pada era globalisasi, teknologi berperan sangat penting. 

Perkembangan teknologi dapat mempercepat globalisasi. Proses ini 

terjadi setiap saat yang hamper bersamaan di seluruh belahan dunia 

dengan mudah dan cepat menyebar.  



26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi 
 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, memungkinkan 

orang untuk berkomunikasi melalui berbagai macam media. Proses 

tersebut dapat dilakukan secara satu arah melalui media elektronik atau 

media cetak juga dapat melalui dua arah (interaktif) melalui jaringan 

internet. Dengan menguasai teknologi, kita memiliki modal yang cukup 

untuk menjadi pemenang dalam persaingan global. Bahkan, di era 

globalisasi, jika tidak menguasai teknologi maka identik dengan buta 

huruf. Era globalisasi seakan tidak bisa dibendung lajunya memasuki 

setiap sudut negara. Globalisasi menghendaki setiap negara beserta 

individunya harus mampu bersaing satu sama lain baik antar negara 

maupun antar individu. Sesuai dengan pernyataan Gelinas yang 

memandang globalisasi sebagi suatu proses. Globalisasi sebagai suatu 

proses merupakan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu proses 

integrasi yang mendunia melalui keharusan untuk berkompetensi. 

Persaingan yang menjadi esensi dari globalisasi memiliki pengaruh 

positif dan negatif. Globalisasi menjadi lokomotif perubahan tata dunia 

yang tentu saja akan menarik gerbang-gerbangnya yang berisi budaya, 

pemikiran, maupun materi. Contohnya, terdapat pengaruh negatif dari 

globalisasi yaitu kecenderungan materialism yang sangat kuat zaman 

sekarang.  

Salah satu definisi dari teknologi adalah pengembangan dan 

aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang menolong manusia 

menyelesaikan masalahnya. Teknologi ini sudah dikenal sebelum sains 

dan teknik berkembang. Sistem menyalakan api dengan menggesekan 

dua batu merupakan suatu teknologi pada zaman dahulu karena 

mempermudah manusia menyantap makanannya. Kata teknologi sering 

menggambarkan penemuan dan alat yang menggunakan prinsip dan 
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proses penemuan saintifik yang baru ditemukan sehingga esensi 

teknologi adalah suatu barang atau perkakas yang dibuat atas dasar ilmu 

pengetahuan dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia.  

Manusia memacu teknologi ke depan, ia mengambil bagian 

dalam proses mengatur sebagai satu cara penyingkapan. Kekuasaan 

teknologi terletak pada apa yang baik dan berguna bagi manusia. 

Menurutnya, supaya kita menjadi suatu relasi yang bebas (global) 

dengan teknologi.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya 

arus globalisasi yang memiliki keterkaitan erat dengan kemajuan 

teknologi secara tidak langsung telah menghapuskan berbagai batas yang 

ada di dunia sehingga mampu melebur warga negara menjadi warga 

dunia. 

a. Esensi Globalisasi dan Teknologi dalam Pendidikan 

Di bidang pendidikan, globalisasi memiliki dampak yang besar 

bagi perubahan pendidikan, baik secara sistem maupun kurikulum yang 

diajarkan. Menurut Edison A. Jamli, dkk8, globalisasi ditandai oleh 

ambivalensi yaitu tampak sebagai “berkah” di satu sisi tetapi sekaligus 

menjadi “kutukan” di sisi lain. Tampak sebagai “kegembiraan” pada satu 

pihak tetapi sekaligus menjadi “kepedihan” di pihak lainnya. Globalisasi 

pendidikan di Indonesia juga ditandai oleh ambivalensi yaitu berada 

pada kebingungan, karena ingin mengejar ketertinggalan untuk 

menyamai kualitas pendidikan Internasional, kenyataannya Indonesia 

belum siap untuk mencapai kualitas tersebut. Padahal kalau tidak ikut 

arus globalisasi ini Indonesia akan semakin tertinggal. 

                                                           
8 Jamli, Edison dkk. Kewarganegaraan.Jakarta: Bumi aksara, 2005 
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Adanya globalisasi akan berpengaruh pada suatu bangsa dan 

negara, masyarakat bahkan individu dalam masyarakat. Pengaruh yang 

ditimbulkan globalisasi pada suatu bangsa terjadi di berbagai bidang, 

antara lain : bidang ekonomi, politik, bidang sosial budaya, bidang 

pertahanan dan keamanan, bidang agama, bidang pendidikan, dan 

sebagainya. Globalisasi bisa dianggap sebagai penyebaran dan 

intensifikasi dari hubungan-hubungan bidang di atas yang menembus 

sekat-sekat geografis ruang dan waktu. Dengan demikian, globalisasi 

hampir melingkupi semua hal yang berkaitan dengan ekonomi, politik, 

kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, dll. 

Arus berkembangnya globalisasi begitu derasnya sehingga 

menuntut kita untuk lebih aktif didalam mengikuti perkembangan 

teknologi, dengan adanya internet merupakan salah satu bentuk 

teknologi yang seharusnya dapat memotivasi sekaligus memberikan 

inspirasi untuk menghasilkan kreasi serta informasi yang bermanfaat. 

Seiring roda-roda kehidupan manusia terus berputar, perkembangan 

teknologi semakin hari semakin berkembang, tidak menutup 

kemungkinan setiap detik teknologi baru muncul dengan kelebihan dan 

keunggulan yang berbeda satu sama lain atau mungkin saling 

melengkapi dan menutupi kekurangan yang ada. 

Dalam dunia pendidikan perkembangan teknologi informasi 

sudah sangat mempunyai dampak yang begitu positif karena dengan 

berkembangnya teknologi informasi dunia pendidikan mulai 

memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan, walaupun dibalik 

kelebihan sesuatu pasti disana juga akan ada kelemahannya. Kenyataan 

saat sini menunjukkan akan ketergantungan masyarakat terhadap 

teknologi sehingga tak jarang setiap melakukan sesuatu tidak pernah 
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luput dari yang namanya teknologi itu sendiri. Kita dapat mengambil 

contoh nyata, seperti segala sesuatu kembalinya kepada teknologi, kita 

jarang sekali melihat belakangan ini seorang pelajar membawa buku di 

setiap aktivitas belajarnya, persentase pelajar hampir lebih besar 

rujukannya adalah internet. 
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BAB II 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 

 

A. Teknologi 

Teknologi informasi memfokuskan kajian dan bidang garapanya 

pada bagaimana sebuah informasi menyebar menggunakan sarana 

teknologi. Dengan banyaknya peralatan elektronik yang memudahkan 

segala aktivitas keseharian, akibatnya menjadikan ketergantungan yang 

tinggi bahkan tak bisa dipisahkan terhadap teknologi informasi. Masa 

kini merupakan masa dimana teknologi informasi berkembang cepat, hal 

ini ditandai dengan banyaknya produk teknologi informasi yang 

mutakhir dan terbaru. Contoh teknologi informasi terbaru adalah ponsel 

pintar (smartphone) yang merupakan alat komunikasi genggam dimana 

hampir seluruh data informasi diri kita bisa disimpan. Kegunaanya juga 

bisa berbagai hal mulai dari berbicara jarak jauh atau menelfon orang 

lain, komunikasi video realtime hingga browsing dan mencari arah 

gedung atau kota tujuan.  

Teknologi yang kiranya akan menggantikan buku yaitu e-book 

reader yang tipis dan lebih ramah lingkungan karena buku berbentuk 

elektronik dan disimpan dalam device yang mudah dibawa kemana-

mana, berupa tablet bentuk kecil dan terbaru dari sebuah komputer yang 

dengan mudah dapat dibawa kemana saja dan memiliki baterai dengan 

daya tahan yang lama. Manusia menggunakan teknologi karena memiliki 

akal. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam 

kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan. Pada era globalisasi saat ini, penguasaan 

teknologi menjadi prestise dan indikator kemajuan suatu negara. Negara 
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dikatakan maju jika memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi, 

sedangkan negara-negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan 

teknologi sering disebut sebagai negara gagal.  

Pada satu sisi, perkembangan dunia IPTEK yang demikian 

mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi 

kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang 

sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif 

sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian 

juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah 

sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam 

berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata kemajuan 

teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan 

banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.9 

1. Definisi Teknologi 

Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani technologia. Kata ini 

merupakan gabungan dari dua kata, yakni techne dan logia. Techne 

artinya keahlian dan logia yaitu mempelajari sesuatu atau cabang dari 

disiplin pengetahuan. Teknologi selalu berkaitan dengan perangkat atau 

alat bantu yang digunakan oleh manusia maupun spesies binatang. 

Teknologi juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk 

mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungannya. Anshari menyatakan 

teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis 

penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, serta bagaimana 

                                                           
9 Dwiningrum, S.I.A.Ilmu Sosial & Budaya DasarI. Yogyakarta: UNY Press.2012,hlm 

171 
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ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk 

mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya.10  

Sedangkan Jacques Ellul (1967) mengartikan teknologi sebagai 

keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri 

efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Gary J. Anglin (1991) 

mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan 

alam serta pengetahuan lain secara bersistim dan tersistem, untuk 

memecahkan masalah.11 Menurut Rogers, 1986. Teknologi merupakan 

peralatan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung 

nilai sosial yang memungkinkan individu untuk mengumpulkan, 

memproses dan saling tukar informasi. Dapat pula dikatakan bahwa 

teknologi adalah sebuah penemuan baru dalam aspek kehidupan dimana 

setiap individu dapat menggunakan, mengakses, dan memberikan segala 

hal informasi kepada orang lain secara universal. Pendapat Ely, 1982 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah 

mencakup sistem-sistem komunikasi seperti satelit siaran langsung, 

kabel interaktif dua-arah, penyiaran bertenaga rendah. 

2. Definisi Informasi  

Teknologi Informasi dilihat dari kata penyusunnya adalah 

teknologi dan informasi. Pengertian teknologi secara umum telah 

dikemukakan di atas, sedangkan yang dimaksud informasi menurut 

                                                           
10 Anshari, Transformasi Pendidikan Islam, Gaung Persada Press, Jakarta, 2010, hlm. 

82. 
11 Moh Syamsul Arif,  Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap 

Perilaku Anak, e-Jurnal IAES,   2011 ,    

   hlm 2. Bab I 
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Asmani (2011) adalah data yang telah diproses dan memiliki arti, data-

data tersebut dapat berupa angka, huruf, tulisan ataupun gambar.12 

Sistem informasi adalah segala cara yang dilakukan untuk 

menyampaikan data. Dengan demikian, teknologi informasi mengacu 

pada teknologi yang digunakan untuk menyimpan data. Dengan adanya 

perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi, segala macam cara 

untuk menyampaikan data tersebut selalu berubah dari masa ke masa. 

Data-data yang disampaikan dapat megunakan cara-cara yang sangat 

sederhana seperti surat-menyurat, sampai cara yang paling modern pada 

saat ini yang selalu menggunakan teknologi komputer dan jaringan 

internet dalam tiap aktivitas untuk mendapatkan informasi. Data-data 

yang telah diolah tersebut merupakan sumber informasi. Agar lebih 

mudah memahaminya mari kita lihat perkembangan di bidang teknologi 

informasi. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui 

bahasa. Maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan 

seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. 

Tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan 

sebentar saja, yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan 

informasi melalui ucapannya itu saja. Setelah ucapan itu selesai, maka 

informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak 

bisa disimpan lama. Selain itu jangkauan suara juga terbatas. Untuk jarak 

tertentu, meskipun masih terdengar, informasi yang disampaikan lewat 

bahasa suara akan terdegradasi bahkan hilang sama sekali. 

Setelah itu teknologi penyampaian informasi berkembang 

melalui gambar. Dengan gambar jangkauan informasi bisa lebih jauh. 

                                                           
12Jamal Ma’mur Asmani, Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam Dunia Pendidikan., DIVA Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 104. 
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Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain 

itu informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar 

peninggalan jaman purba masih ada sampai sekarang sehingga manusia 

sekarang dapat mencoba dan memahami informasi yang ingin 

disampaikan pembuatnya. Ditemukannya alfabet dan angka arabik 

memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara 

yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat 

dengan kombinasi alfabet, atau dengan penulisan angka, seperti 

MCMXLIII diganti dengan 1943.Teknologi dengan alfabet ini 

memudahkan dalam penulisan informasi itu. Kemudian, teknologi 

percetakan memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat lagi. 

Teknologi elektronik seperti radio, tv, komputer mengakibatkan 

informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih 

lama tersimpan. 

3. Definisi Teknologi Informasi 

Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap 

proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima 

sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas 

sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Menurut Eric Deeson, 

dalam Dictionary of information Technology (1991), IT dimaknai 

sebagai: 

“Information Technology (IT) the handling of 

information by electric and electronic (and microelectronic) 

means. Here handling includes transfer, processing, storage 

and access, IT special concern being the use of hardware and 

software for thes tasks for the benefit of individual people and 

society as a whole.”13 
 

                                                           
13 Ibid hlm. 98. 
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Dari penjelasan di atas, Teknologi Informasi meng-handle 

kebutuhan manusia dalam mengambil dan memindahkan, mengolah dan 

memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri 

sendiri dan masyarakat secara keseluruhan melalui perangkat elektrik, 

elektronik maupun mikroelektronik.  

Sementara itu, menurut kurikulum pendidikan nasional di Inggris dan 

Wales pada tahun 1995, kapasitas IT dimaknai sebagai: 

 “Information technology (IT) capability is characterized by 

an ability to use effectively IT tools an information source to 

analyze, process and present information, and to model, 

measure an control external events. This involve using 

information sources and IT tools to solve problems. Using it 

tools and information sources, such as computer system and 

software packages, to support learning in variety contexts. 

Understanding the implication of IT for working life and 

society. Puppils should be given opputunities, where 

appropriate, to develop and apply their IT capability in their 

study of national curriculum subjects”14 

 

Dari penjelasan di atas, tampak terdapat acuan kemampuan 

IT yang hendak dicapai dan sistem nilai dalam bekerja pada 

kehidupan sehari-hari yang hendak dibelajarkan, seperti nilai apa 

yang perlu dikembangkan dalam suatu sistem sosial masyarakat, 

berkenaan dengan kemampuan menggunakan IT. Dari beberapa 

teori tentang Teknologi Informasi yang telah dikemukakan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi adalah segala hal 

yang dapat digunakan untuk mengambil, memindahkan dan 

memproses informasi dengan menggunakan alat atau media yang 

sesuai dan bersifat dinamis mengikuti pekembangan zaman. 

                                                           
14 Ibid hlm. 99. 
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B. Sejarah Teknologi Informasi 

Sejak zaman prasejarah, cara manusia dalam mendapatkan 

informasi terus berkembang sampai saat ini. Sejak zaman prasejarah 

banyak ditemukan teknologi-teknologi informasi yang saat ini sebagian 

sudah usang dan sebagian masih terus dipakai, bahkan masih terus 

diteliti untuk dikembangkan lebih jauh. Berikut ini akan diulas 

perkembangan teknologi dalam sejarah peradaban manusia. 

1. Masa Praaksara (sebelum 3000 SM) 

Awalnya, teknologi informasi dikembangkan manusia sebagai 

suatu sistem pengenalan bentuk-bentuk informasi melalui gambar, yang 

kemudian mereka torehkan ke dinding gua, misalnya aktivitas berburu 

dengan binatang buruannya. Pada masa ini manusia mulai mengenali 

benda-benda di sekitar lingkungan mereka dan mewakilkan bentuknya 

pada lukisan di dinding gua tempat mereka tinggal. 

 

Gambar 1. lukisan di dinding gua pada zaman prasejarah 

(sumber: http://seputarit.com) 

 

Perkembangan teknologi selanjutnya ditandai dengan diciptakan 

dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti 

http://seputarit.com/
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gendang, terompet yang terbuat dari tanduk binatang, serta isyarat asap 

sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. 

2. Masa Mengenal Tulisan (3000 SM s/d 1400 M) 

Perkembangan tulisan semakin maju pada masa sejarah, yaitu 

dengan mulai ditemukannya abjad fonetik, yakni huruf-huruf yang 

diciptakan berdasarkan bunyi ucapan, bukan lambing/gambar. Pada 

masa ini kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi 

mulai berkembang pesat sejak ditemukannya media kertas yang terbuat 

dari serat papyrus yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno, kemudian 

bangsa Cina telah menemukan kertas yang terbuat dari serat bambu. 

Kertas sebagai media penulisan yang sifatnya mudah dibawa menjadi 

cikal bakal perkembangan teknologi informasi hingga saat ini. 

 

Gambar 2. Kertas dari Serat Papyrus 

(sumber: http://seputarit.com) 

 

Namun pada periode ini, informasi belum disebarkan secara 

massal. Perkembangan teknologi informasi masa sejarah akan disajikan 

pada table berikut. 

Tabel 1. Perkembangan Teknologi Pada Masa Tengah 

http://seputarit.com/
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Periode Uraian 

3000 SM Bangsa Sumeria adalah banga yang pertama kali 

menggunakan tulisan untuk berkomunikasi. Tulisan 

yang digunakan masih berupa simbol-simbol yang 

dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau 

huruf-huruf bangsa Sumeria memiliki bunyi yang 

berbeda, sehingga menjadi kata, kalimat dan bahasa 

yang mempunyai arti. Pada masa ini terdapat pula 

tulisan hieroglif yang dikembangkan oleh orang-

orang Mesir.  

2900 SM Bangsa Mesir kuno telah menggunakan huruf 

hieroglif untuk berkomunikasi. Hieroglif terdiri atas 

simbol-simbol objek seperti perkakas, binatang, atau 

kapal-kapal. Huruf-huruf hieroglif juga 

menggunakan simbol-simbol ide dan emosi, seperti 

gerakan, waktu, dan perasaan gembira. 

1774 SM Orang-orang Yunani memperkenalkan sistem 

penulisan dari kiri ke kanan dengan memakai abjad 

fonetik, yaitu huruf-huruf yang diciptakan 

berdasarkan bunyi ucapan, bukan lambang/gambar 

yang diciptakan sebagai wakil suatu ide atau benda.  

1400 SM Orang-orang Cina mulai menuliskan sejarah mereka 

secara teratur pada kepingan-kepingan tulang 

binatang. 

1270 SM Ensiklopedia pertama di dunia diterbitkan oleh 

orang-orang Syria. 
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900 SM Sistem pelayanan pos dan kantor pos pertama di 

dunia diciptakan oleh orang-orang Cina. 

776 SM Penggunaan merpati pos dipopulerkan oleh orang-

orang Yunani. 

530 SM Perpustakaan pertama di dunia didirikan di Yunani. 

500 SM Bangsa Mesir kuno telah menemukan metode 

terbaru dalam melakukan komunikasi yaitu dengan 

menggunakan serat pohon papyrus sebagai media 

untuk menyampaikan informasi dan sebagai alat 

komunikasi. Tanaman papyrus ini banyak dijumpai 

di sekitar sungai nil. 

105 SM Tsai Lun dari Cina menemukan kertas dari serat 

bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci kemudian 

diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini 

memungkinkan sistem percetakan dengan 

menggunakan balok kayu yang dilumuri tinta atau 

dikenal dengan sistem cap. Pada periode ini bangsa 

Hindus telah membuat sistem bilangan 9 digit yang 

masih digunakan sampai sekarang. 

14 M Orang-orang Romawi meresmikan sistem pelayanan 

pos mereka. 

37 M Kaisar Tiberius dari Roma menggunakan cermin 

sebagai alat pengiriman kode atau pesan. 

100 M Diciptakan buku-buku yang bentuknya mirip 

dengan masa sekarang 
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1049 M Pi Sheng dari Cina menciptakan alat cetak yang 

hurufnya adapat dipindah-pindahkan dengan 

memakai lempengan anah liat bakar. 

 

3. Masa Modern (1400 M sampai sekarang) 

 

Gambar 3. Johan Gutenberg 

(sumber:http://seputarit.com) 

 

Di tahun 1455, Johan Guntenberg untuk pertama kalinya 

menciptakan dan menemukan mesin pencetak kertas yang 

memanfaatkan plat huruf dari besi yang merupakan cikal bakal 

berkembangnya media cetak yang dapat diproduksi secara massal. 

Perkembangan teknologi informasi masa modern dimulai pada periode 

1400 hingga era millennium saat ini. Pada masa ini terjadi kemajuan 

yang luar biasa pesat pada perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Berbagai media informasi baik cetak maupun elektronik 

mulai muncul seiring dengan perkembangan teknologi yang makin 

canggih. Untuk lebih lengkapnya berikut diuraikan pada tabel.  

 

 

http://seputarit.com/
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Tabel 2. Perkembangan Teknologi pada Masa Modern 

Periode Uraian 

1450 M Koran pertama di dunia mulai berdedar di Eropa.  

1455 M Johan Gutenberg mengembangkan mesin cetak 

yang menggunakan plat huruf dari besi dalam 

bingkai yang terbuat dari kayu yang dapat diganti-

ganti. 

1560 M Kamera foto pertama diciptakan. 

1642 M Pada tahun ini, Blaise Pascal, menemukan 

kalkulator roda numerik (numerical wheel 

calculator) 

1650 M Surat kabar harian pertama mulai beredar di 

Leipzig, Jerman. 

1714 M Henry Mill dari Inggris menciptakan mesin ketik. 

1793 M Claude Chappe menciptakan jalur telegraf optik 

jarak jauh. 

1821 M Mikrofon pertama diciptakan oleh Charles 

Wheatstone. 

1830 M Augusta Lady Byron menulis program komputer 

pertama bekerja sama dengan Charles Babbage 

menggunakan ide mesin Analytical. 

1831 M Joseph Henry menciptakan jalur telegraf listrik 

pertama di dunia. 

1837 M Samuel Morse mengembangkan telegraf dan kode 

Morse bersama Sir William Cook dan Sir Charles 
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Wheatstone yang dikirim secara elektronik pada 

jarak jauh menggunakan kabel. 

1843 M Alexander Bain menciptakan mesin faksimile 

pertama. 

1861 M Coleman Sellers menciptakan alat bernama 

kinematoskop yang berfungsi sebagai mesin 

pemutar slide pertama di dunia. Gambar bergerak 

yang diproyeksikan pada layar merupakan cikal 

bakal film sekarang. 

1876 M Alexander Graham Bell berhasil menciptakan 

pesawat telepon. 

Di tahun yang sama Thomas Edison menemukan 

mesin fotokopi pertama yang disebut mimeograph. 

1883 M Paul Nipkow menciptakan televisi pertama. 

1887 M Emile Berliner menciptakan piringan hitam yang 

dinamakan gramophone. 

1888 M George Eastman menciptakan gulungan film untuk 

memotret yang dinamakan Kodak. 

1889 M Almon Strowger menciptakan telepon yang dapat 

langsung menghubungi nomor penerima dan tidak 

harus melalui operator. 

1899 M  Valderman Poulsen menciptakan pita rekam 

magnetis pertama. Loud speaker pertama juga 

diciptakan pada tahun ini.  
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1902 M Guillermo Marconi memamerkan penyiaran sinyal 

radio pertama yang dapat menyebrangi Samudra 

Atlantik. 

1910 M Thomas Edison menciptakan film bersuara. 

1914 M Panggilan telepon antar benua dapat dilakukan. 

1916 M Muculnya beragam stasiun radio swasta pertama di 

dunia. 

1923 M  Pesawat televisi diciptakan oleh Vladmir Kosma 

Xworykin. 

1930 M Siaran televisi untuk umum yang pertama dilakukan 

di Amerika. 

1934 M Tape recorder diciptakan oleh joseph Begun. 

1936 M  Konrad Zuse menciptakan computer pertama yang 

diberi nama Z1. 

1944 M Pemakaian computer mulai dipopulerkan di 

kalangan terbatas yakni pemerintahan Amerika. 

1946 M ENIAC I, komputer digital pertama dikembangkan. 

1948 M Para peneliti mengembangkan transistor sehingga 

ukuran alat-alat elektronik menjadi jauh lebih kecil. 

1949 M Amerika memulai jaringan (network) televisi ke 

seluruh negeri. Stasiun induk pertama adalah CBS. 

1951 M Komputer dijual kepada perorangan dan lembaga di 

luar pemerintah.  

1957 M  Uni Soviet meluncurkan Sputnik sebagai satelit 

bumi buatan pertama yang bertugas sebagai mata-

mata. Amerika membentuk Advance Research 
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Projects Agency (ARPA) untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi infomasi dalam 

bidang militer. 

1958 M Chester Carlson menciptakan mesin fotokopi 

modern dengan merek XEROX. 

1963 M Amerika menciptakan sistem kode pos. 

1966 M Pabrik XEROX menciptakan mesin facsimile 

modern dan menjualnya untuk umum.  

1969 M Sistem jaringan pertama dibentuk dengan 

menghubungkan 4 titik antara University of 

California, SRI (Stanford), University California of 

Santa Barbara, dan University of Utah, dengan 

kecepatan 50 Kbps. 

Di tahun ini juga merupakan tahun kelahiran 

internet, dipelopori oleh jaringan antarkomputer di 

Amerika yang bernama ARPANET. 

1971 M Disket diciptakan. 

1972 M Saluran televisi HBO di Amerika menciptakan 

sistem televisi berlangganan (TV kabel). 

Ray Tomlison menciptakan program e-mail yang 

pertama,  

1973 M Grup DARPA mengembangkan protokol jaringan 

yang dikenal dengan nama TCP/IP (Transmition 

Control Protokol/Internet Protokol)  

1976 M Personal Computer diciptakan dan diberi nama 

“Apple I” 
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1979 M Jepang menciptakan jaringan telpon tanpa kabel 

(seluler) pertama di dunia. 

1980 M Perusahaan alat elektronik Jepang, Sony, 

menciptakan Walkman pertama di dunia. 

1981 M National Science Foundation mengembangkan 

jaringan internet utama yang disebut backbone 

CSNET. 

Di tahun yang sama perusahaan komputer IBM 

menjual dan mempopulerkan personel computer 

(PC) yang mulai dilengkapi dengan mouse. 

 1983 M  Amerika baru memulai pembuatan jaringan telepon 

nirkabel (seluler) 

1985 M Cakram penyimpanan data (Compact Disk/CD) 

mulai dijual. 

1992 M Pembentukan komunitas internet dan 

diperkenalkannya istilah world wide web (www) 

oleh CERN. 

1994 M Pemerintah Amerika menghentikan kendalinya atas 

internet. Internet menjadi wilayah yang bebas dan 

perusahaan pelayanan internet untuk umum mulai 

hadir, seperti Yahoo! 

Internet mulai berkembang sangat cepat dan 

merambah segala segi kehidupan manusia. Di 

Indonesia warnet-warnet mulai bermunculan 

khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, 

Bandung, Surabaya dan Yogyakarta. 
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1995 M Perusahaan swasta mulai diperkenalkan menjadi 

provider dengan membeli jaringan di backbone. 

1999 M Penyedia jasa pencarian informasi secara gratis 

terbesar di dunia yaitu google.com mulai beroprasi 

dari Amerika dan menjangkau semua Negara di 

dunia. 

2000-

sekarang 

Di era 2000-an hingga saat ini internet berkembang 

begitu pesat, hal ini bisa dibuktikkan dengan 

munculnya milyaran situs di dunia. Dan bisnis 

digital pun telah menjadi trend berkat 

perkembangan dari internet. Masyarakat juga 

dihadapkan dengan fenomena media sosial. Jika 

dulu pengguna internet hanya bisa saling 

berkomunikasi melalui e-mail atau aplikasi chating 

seperti mIRC, sejarah perkembangan internet mulai 

berubah sejak muncul media sosial seperti 

Friendster, Facebook, Twitter dan sebagainya. 

Pengguna internet di berbagai belahan dunia pun 

semakin membludak. 

Kemunculan ponsel atau gadget yang bisa 

digunakan untuk terkoneksi ke jaringan internet 

semakin membuat masyarakat dunia makin tak 

terpisahkan dengan koneksi internet dan sudah 

menjadi gaya hidup masyarakat di seluruh dunia. 

 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masa 

modern merupakan masa keemasan bagi teknologi informasi dan 
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komunikasi. Dari tabel perkembangan teknologi dan informasi di atas, 

dapat di ketahui secara garis besar pada masa modern, telah diciptakan 

alat-alat dan sistem canggih yang mempermudah manusia untuk 

mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi. 

  

C. Perangkat TIK Masa Modern 

Berikut ini beberapa penemuan hasil teknologi yang digunakan 

sebagai sumber informasi dan komunikasi pada masa modern. 

1. Surat Kabar 

Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi. 

Surat kabar disebut juga dengan koran. Di dalam koran terdapat 

informasi dengan berbagai topik, seperti peristiwa politik, olah raga, 

hiburan, budaya, dan cuaca. 

 
gambar 4. Sebuah koran online 

(sumber: http://kelasabil.com) 

 

Jika dilihat dari isinya, koran dapat dibagi menjadi koran umum 

dan koran khusus. Koran umum biasanya terbit setiap hari dan memuat 

http://kelasabil.com/
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berbagai informasi umum. Adapun koran khusus ada yang terbit 

seminggu sekali atau sebulan sekali. Koran khusus biasanya berisi 

informasi dalam bidang-bidang tertentu, seperti informasi bidang 

pertanian, industri, olahraga, dan kesenian. Seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sekarang koran 

tidak hanya berbentuk kertas saja. Sekarang koran disertai dengan versi 

online-nya di jaringan internet. 

2. Telepon 

 
Gambar 5. Telepon yang pertama kali dibuat 

(sumber: http://kelasabil.com) 

 

Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham 

Bell (Redaksi Kelasabil: Perlu ditelaah lagi sumbernya) pada tahun 

1876. Telepon merupakan alat yang dapat mengirimkan pembicaraan 

melalui sinyal listrik. Dengan menggunakan telepon, kita dapat 

berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang berjarak jauh. 

http://kelasabil.com/


Teknologi Informasi dan Komunikasi | 49 
 

Telepon merupakan alat komunikasi yang sangat bermanfaat dan sangat 

praktis. Oleh karena itu, perkembangannya sangatlah pesat. Pada 

awalnya, telepon hanya terbatas pada telepon tetap (fixed line telephone). 

Namun sekarang, teknologi telepon telah berkembang menjadi telepon 

seluler (handphone).  

Telepon seluler sangat praktis digunakan karena dapat digunakan 

dimana saja. Hingga saat ini, teknologi handphone telah berkembang 

sangat pesat. Handphone sekarang bukan hanya sebagai alat untuk 

menelpon, namun dapat digunakan juga sebagai pemutar musik, video, 

dan kamera, bahkan kemajuan teknologi internet sudah dapat 

diaplikasikan pada penggunaan handphone, sehingga handphone saat ini 

biasa juga disebut smartphone karena kegunaannya yang multifungsi. 

3. Televisi 

 

Gambar 6. Televisi klasik 

(sumber: http://kelasabil.com) 

 

http://kelasabil.com/
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Televisi ditemukan pada tahun 1883 oleh Paul Nipkow. 

Penemuan televisi berawal dari ditemukannya cakram logam (metal) 

yang berputar dan memiliki banyak lubang. Televisi merupakan alat 

penangkap siaran bergambar.15 Saat ini, televisi memberikan begitu 

banyak manfaat dan informasi kepada kita. Dari siaran-siaran yang 

ditayangkan televisi, kita dapat memperoleh informasi mengenai berita, 

olahraga, dan hiburan. Televisi menjadi alat komunikasi yang penting 

bagi manusia. Sekarang, hampir di setiap rumah terdapat televisi. 

Perkembangan teknologi televisi begitu pesat. Dulu, kita hanya 

bisa menikmati televisi hitam putih, namun sekarang kita bisa menikmati 

televisi berwarna. Dari segi layarnya pun dulu berbentuk cembung, 

sekarang terdapat televisi plasma dan berlayar datar. 

4. Komputer 

Saat ini, manusia sangat terbantu pekerjaannya oleh suatu alat 

yang disebut komputer. Semua pekerjaan menjadi lebih efisien dengan 

bantuan komputer. Hampir di setiap rumah dan perkantoran kita dapat 

menemukan komputer. Komputer berasal dari kata to compute yang 

berarti menghitung. Untuk mempelajari sejarah komputer, kita tidak bisa 

lepas dari sejarah perkembangan alat hitung. Hal ini disebabkan oleh 

dasar prinsip kerja komputer sebagai alat hitung. 

Perkembangan komputer dimulai dengan adanya alat yang 

disebut Abacus, yang muncul sekitar 5000 tahun yang lalu. Alat ini 

memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan 

menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. 

                                                           
15 Bambang Tri R Nugroho, Alat Komunikasi ,Sahabat, Klaten, 2008, hlm. 67. 
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Gambar 7 .Sebuah Abacus 

(sumber: http://kelasabil.com) 

 

Pada tahun 1642, Blaise Pascal, menemukan kalkulator roda 

numerik (numerical wheel calculator). Alat ini kemudian dinamakan 

Pascaline. Pascaline menggunakan delapan roda putar bergerigi untuk 

menjumlahkan bilangan hingga delapan digit. Alat ini merupakan alat 

penghitung bilangan berbasis sepuluh. Kelemahan alat ini adalah hanya 

terbatas untuk melakukan penjumlahan. 

Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfred 

Wilhem von Leibniz memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin 

yang dapat mengalikan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini 

bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Perkembangan 

selanjutnya dilakukan oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles 

Babbage. Pada tahun 1822, ia menciptakan suatu mesin untuk 

melakukan perhitungan persamaan differensial. Mesin tersebut 

dinamakan Mesin Differensial. Mesin tersebut kemudian berkembang 

menjadi Analytical Engine. Anlytical Engine terdiri atas sekitar 50.000 

http://kelasabil.com/
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komponen. Desain dasar dari Analytical Engine menggunakan kartu-

kartu perforasi (berlubang-lubang) yang berisi instruksi operasi bagi 

mesin tersebut. Anylitical Engine menjadi pelopor perkembangan 

komputer pada tahun-tahun kedepannya. Berikut akan dijelaskan 

perkembangan komputer dari tahun ke tahun. 

a. Komputer generasi pertama (1946-1959) 

Komputer IMB 701 yang dibuat tahun 1953 merupkan komputer 

komersial berukuran besar. Komputer generasi pertama ini 

menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. 

Komputer generasi pertama dapat membantu para ahli dalam 

menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Beberapa 

komputer generasi pertama, antara lain ENIAC (Electronic Numerical 

Integrator And Calculator), EDVAC Computer, EDSAC COMPUTER, 

dan UNIVAC 1 Computer.16 

b. Komputer generasi kedua (1959-1965) 

 
Gambar 8. Komputer Generasi Kedua 

 

                                                           
16Jamal Ma’mur Asmani, Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam Dunia Pendidikan., DIVA Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 91. 
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Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi 

perkembangan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam 

komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa 

pengembangan memori inti-magnetik membantu pengembangan 

komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat 

diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. 

Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang 

sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-

komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: 

printer, penyimpanan dalam disket, memory, sistem operasi, dan 

program. 

Komputer PDP-5 dan PDP-8 yang dibuat tahun 1963 merupakan 

komputer mini komersial pertama. Salah satu contoh penting komputer 

pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan 

industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar 

menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi 

keuangan. 

c. Komputer generasi ketiga (1965-1970) 

Perkembangan komputer generasi ketiga, komputer menjadi 

semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam 

chip. Transistor yang digunakan di komputer generasi kedua digantikan 

dengan IC (Integrated Circuit). Kemajuan komputer generasi ketiga 

lainnya adalah penggunaan sistem operasi (operating system) yang 

memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang 

berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor 

dan mengkoordinasi memori komputer. 

 



54 | Teknologi Informasi dan Komunikasi 
 

d. Komputer generasi keempat (sejak tahun 1970) 

Perkembangan komputer generasi keempat bertujuan 

mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Pada 

komputer generasi keempat, dikembangkan teknologi Large Scale 

Integration (LSI) yang dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah 

chip.  Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan Personal 

Computer (PC) untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. IBM 

PC/486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium IV, AMD k6, dan 

Athlon, merupakan sebagian komputer yang masuk ke dalam golongan 

komputer generasi keempat. 

e. Komputer generasi kelima 

Komputer generasi kelima kini sedang dalam pengembangan. 

Komponen yang dipakai adalah Very Large Scale Integration (VLSI). 

Saat ini komputer canggih ini sedang dikembangkan oleh Josephson 

Function yang diprediksikan dapat menggantikan keberadaan chip. 

Negara yang mempelopori perkembangan computer generasi kelima 

adalah Jepang. Kemungkinan, pengembangan computer lainnya ialah 

kemampuan dalam memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI 

(Artificial Intelligence). Teknologi ini hendak diterapkan dalam 

pengoperasian robot. 

 

D. Perkembangan Teknologi Informasi di Bidang Pendidikan di 

Indonesia  

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi 

yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, 

penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jika dilihat pada 
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saat sekarang ini perkembangan teknologi informasi terutama di 

Indonesia semakin berkembang. Dengan adanya teknologi informasi dan 

komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan 

informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa 

saja. Dalam dunia pendidikan perkembangan teknologi informasi mulai 

dirasa mempunyai dampak yang positif karena dengan berkembangnya 

teknologi informasi dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan 

yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah 

dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang 

ini jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk 

mendapatkan ilmu, berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. 

Di Indonesia sebagai negara berkembang dimana ketersediaan 

infrastruktur komunikasi yang masih minim mengakibatkan kesempatan 

setiap orang untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan menjadi 

terbatas. Ketersediaan infrastruktur ini sangat terasa di daerah-daerah 

yang proses memperoleh informasinya masih terbatas. Hal ini 

dikarenakan di Indonesia penyebaran teknologi informasi dan 

komunikasi belum merata, sekarang ini masih banyak daerah-daerah 

terpencil yang belum dapat dengan mudah menikmati dan 

memanfaatkan fasilitas yang infrastruktur informasi dan komunikasi. 

Dengan demikian perkembangan pendidikan pun menjadi terhambat dan 

juga tidak merata. Salah satu wadah yang dirasa paling berperan dalam 

dunia teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia saat ini adalah 

internet. Di Indonesia terutama yang berada di kota-kota besar sudah 

banyak masyarakat yang mempunyai akses internet, sehingga 

pemanfaatan internet sebagai salah satu media pembelajaran dan 

pencarian informasi dan pengetahuan dapat lebih maksimal walaupun 
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akses internet di Indonesia belum sepenuhnya dapat dirasakan semua 

orang.  

Informasi melalui media internet, bisa menjadi salah satu kunci 

untuk membuat dunia pendidikan di Indonesia mempunyai standar yang 

sama dengan negara lain. Dengan menggunakan media internet, 

pemerintah dan institusi pendidikan sudah mulai menerapkan pola 

belajar yang cukup efektif untuk diterapkan bagi masyarakat yang 

memiliki kendala dengan jarak dan waktu untuk mendapatkan informasi 

terutama informasi dalam dunia pendidikan. Jika kita melihat ke negara 

lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia 

bisa dibilang cukup tertinggal. Peran pemerintah sangat diharapkan 

untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat 

menyamaratakan perkembangan teknologi informasi disemua daerah di 

negara ini. Pemerintah diharapkan dapat membantu daerah-daerah yang 

penyampaian proses informasinya masih minim dan tidak hanya fokus 

pada daerah atau kota-kota besar saja seperti yang terjadi pada saat 

sekarang ini, karena pada kenyataannya peran daerah dalam mendukung 

perkembangan teknologi informasi dan perkembangan pendidikan di 

Indonesia sangatlah penting. Dengan belum meratanya penyebaran 

teknologi informasi akan berpengaruh terhadap proses perkembangan 

pendidikan. Hal ini dikarenakan peran teknologi informasi di dunia 

pendidikan sangatlah penting. Dengan adanya teknologi informasi 

segala macam ilmu pengetahuan dan informasi dapat diterima dan 

didapatkan dengan mudah dan cepat. Dalam kehidupan kita dimasa 

mendatang, sektor teknologi informasi dan komunikasi merupakan 

sektor yang paling dominan. 
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BAB III 

MORAL DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

 

A. Latar Belakang 

Kebanyakan guru tidak menyadari sepenuhnya bahwa mereka 

seharusnya berurusan dengan persoalan-persoalan pendidikan moral. 

Harus diakui bahwa guru sendiri tidak memiliki pandangan yang jelas 

mengenai pendidikan moral, dan bahwa guru tidak pernah memperoleh 

suatu latihan atau pendidikan moral terebut. Meskipun demikian mereka 

secara terus-menerus bertindak sebagai pendidik moral, mengajarkan 

anak-anak tentang apa yang harus dilakukan, menilai perilaku mereka, 

memantau relasi sosial mereka di dalam kelas, dan melaksanakan 

semuanya ini sebagai bagian dari suatu lembaga sosial yang lebih besar 

yang disebut sekolah, dan ditentukan oleh suatu lembaga yang masih 

lebih besar lagi, yaitu masyarakat. Kegiatan moralisasi guru disebut 

“kurikulum tersamar” (hidden curriculum).17 

Manusia tidak hanya berkomunikasi dengan saling bertatapan 

muka seperti yang dilakukan pertama kali lalu berkembang lewat 

telepon, tetapi sudah jauh dari itu. Manusia sudah dapat berkomunikasi 

tanpa harus bertatap muka. Setiap informasi sudah dapat ditelusuri lewat 

internet atau komunikasi jarak jauh. Keberadaan seseorang, baik yang 

dikenal atau pun tidak, dapat diketahui lewat media sosial melalui status 

yang ditulis atau diupdate oleh penggunanya. Informasi yang baik dan 

berguna maupun yang tidak berguna sekalipun tersedia dan dapat dilihat 

                                                           
17Kohlberg, Lawrence, Tahap-tahap Perkembangan Moral, Kanisius, 1995, hal. 118.  
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oleh siapapun. Teknologi Informasi dan Komunikasi ini tidak dapat 

dihindari oleh siapapun yang mau menggunakannya. Oleh karena itu 

sangat penting bagi anak usia sekolah ditanamkan hal-hal yang baik dan 

positif di dalam pikirannya agar ke depannya mereka dapat memilih 

informasi yang baik dan penting bagi pertumbuhan jiwanya. 

 Adapun tujuan yang diharapkan adalah agar peranan moral dapat 

mewujudkan dan menumbuhkan tingkah laku yang positif. Secara umum 

makalah ini pun bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. Selain itu diharapkan: 

1. Guru dapat mengetahui permasalahan moral apa saja yang terjadi 

dalam penggunaan tekhnologi informasi dan komunikasi. 

2. Guru dapat mengetahui, memahami dan menanamkan sikap 

moral kepada siswa dalam menggunakan Tekhnologi Informasi 

dan Komunikasi. 

3. Guru dapat mengajak dan mengingatkan anak didik kita agar 

selalu menanamkan moral dalam penggunakan TIK.  

1. Definisi Moral 

Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa 

Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat-

istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia moral diartikan sebagai 

akhlak, budi pekerti, atau susila.18 Secara terminologis, terdapat berbagai 

rumusan pengertian moral, yang dari segi substantif materiilnya tidak 

ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya berbeda. Widjaja 

menyatakan, bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang 

perbuatan dan kelakuan (akhlak). Sedangkan Al-Ghazali 

                                                           
18Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 592 



Teknologi Informasi dan Komunikasi | 59 
 

mengemukakan pengertian akhlak, sebagai padanan kata moral, sebagai 

perangai (watak, tabiat) yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan 

merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara 

mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. 

            Moral education is instruction focused on questions of rirght and 

wrong. Moral education also include the development of values, the 

standards by which people judge what is important, worthwhile and 

good.19 

 

Menurut ensiklopedia World Book, pendidikan moral berfokus 

pada hal-hal yang baik dan salah, termasuk perkembangan nilai-nilai 

menurut ukuran masyarakat setempat. Jadi moral merupakan tingkah 

laku hidup manusia berdasarkan pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh 

keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai, norma, ajaran 

dan pandangan hidup yang berlaku dalam lingkungannya.  

2. Pengertian Moral menurut Emile Durkheim dan Lawrence 

Kohlberg 

Moralitas, bagi Durkheim, dibagi ke dalam tiga komponen. 

Pertama, moralitas melibatkan disiplin, yaitu proses moralisasi anak 

melalui disiplin kolektif. Anak harus diajarkan untuk menerima nilai-

nilai dominan dari masyarakatnya supaya ia menyesuaikan dirinya 

sendiri dan demi kelangsungan hidup masyarakatnya. Disiplin adalah 

masyarakat yang dilihat sebagai sesuatu yang menuntut anak. Kedua, 

moralitas menghendaki keterikatan dengan masyarakat karena 

masyarakat adalah sumber moralitas. Moralitas ini menghendaki 

ketulusan terhadap kelompok sosial dan kerelaan pada kelompok yang 

bukan berdasarkan pada kewajiban eksternal. Keterikatan adalah 

                                                           
19 The World Book Encyclopedia, Vol.13, Moral Education, World Book, Inc., 2001, 

hal. 799-800 
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masyarakat yang dilihat sebagai bagian dari diri anak. Moralitas disiplin 

dan keterikatan saling mendukung dan menyempurnakan satu sama lain 

karena keduanya merupakan aspek yang berbeda dalam masyarakat. 

Ketiga, melibatkan otonomi, suatu konsep tentang individu yang 

bertanggung jawab atas tindakan mereka. Konsep ini ingin berbicara 

mengenai sekelompok manusia yang mempunyai alat fisik berupa ilmu 

pengetahuan sebagai ide yang bersifat ilmiah sehingga dunia tidak lagi 

berada di luar diri mereka dalam mempelajari hubungan manusia dengan 

dunianya.20 

Lawrence Kohlberg, seorang psikolog klinis menyetujui apa 

yang dipikirkan oleh Emile Durkheim. Ia menandaskan, bahwa itulah 

yang merupakan dasar pemikiran yang konsisten secara logis bagi 

pendidikan moral yang diadakan secara sengaja atas dasar relativitas 

budaya dan historis dari nilai-nilai moral. Kohlberg menegaskan arti dari 

kehidupan sosial berdasarkan struktur-struktur mentalnya sendiri yang 

secara berangsur-angsur muncul dari diri anak sebagai tahap dalam 

interaksi organisme dengan lingkungannya. Anak yang sedang 

bertumbuh dilatih untuk berperilaku dalam cara yang sedemikian rupa 

sehingga ia menyesuaikan diri dengan aturan-aturan dan nilai 

masyarakat.21 Pernyataan di atas diperjelas di dalam buku Human 

Development:  

Another way to explain the development of conscience is to say 

that children learn the moral values of their culture principally 

by identifying with or modeling themselves after their own 

parents.22 
 

                                                           
20Pengertian tersebut diambil dari subjudul “Moralitas” di dalam buku Teori Sosiologi 

karya George Ritzer terbitan tahun 2008, hal.113. 
21 Kohlberg, Lawrence, Tahap-tahap Perkembangan Moral, Kanisius, 1995, hal. 125. 
22Papalia, Diane E. and Olds, Sally Wendkos, Human Development, p.268.  
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Ada 3 tingkat perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg, yaitu:23 

1. Premoral (usia 4 – 10 tahun) : yang mengontrol adalah orang lain 

dengan menghindari hukuman atau dengan memberikan reward. 

Tahap ini terdiri dari: 

a. Tahap 1 : Punisment and Obedience Orientation: What will 

happen to me? Anak menjalankan aturan-aturan untuk 

menghindari hukuman. 

b. Tahap 2 : Naive Instrumental Hedonism: You scratch my 

back, I’ll scratch yours. Anak melakukan balik apa yang 

mereka terima. 

2. Morality of Conventional Role Conformity (usia 10 – 13 tahun):  

Anak ingin disenangi dan dianggap “baik” oleh orang lain. Ia 

akan mencari panutan agar dapat diterima. Tahap ini terdiri dari: 

a. Tahap 3 : Maintaining Good Relations, approval of others: 

Am I a good girl (boy)? Anak membangun pemahamannya 

sendiri tentang pengertian orang yang baik. 

b. Tahap 4 : Authority – Maintaining Morality: We need law and 

order. Anak sadar akan kewajibannya melakukan tugas-tugas 

yang diberikan dan menunjukkan rasa hormat pada kebijakan 

yang lebih tinggi. 

3. Morality of Self-Accepted Moral Principles (usia 13 – dewasa): 

Seseorang mengakui adanya konflik aturan-aturan yang ada 

dalam masyarakat dan untuk itu ia harus mengambil keputusan 

sesuai dengan hati nuraninya, baik atau salah. Tahap ini terdiri 

dari: 

                                                           
23Ibid hal. 269.  



62 | Teknologi Informasi dan Komunikasi 
 

a. Tahap 5 : Morality of Contract, of Individual Rights and of 

Democratically Accepted Law: Meskipun akan menimbulkan 

konflik antara kebutuhan manusia dengan hukum, mereka 

meyakini adalah lebih baik mematuhi hukum.  

b. Tahap 6 : Morality of Individual Principles of Conscience: 

Seseorang melakukan apa yang dianggap benar tanpa 

memperhatikan batasan-batasan yang legal atau pendapat 

orang lain. Jika mereka tidak bertindak maka mereka merasa 

bersalah, contohnya: Gandhi dan Martin Luther King. 

Bagi Kohlberg, riset membuktikan, bahwa standard moral pada   

anak adalah berawal dari rumah, dari kedua orangtuanya. Bukan berarti 

orangtua tidak mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak secara verbal, 

namun moral juga berhubungan dengan tingkah laku kedua orangtuanya. 

Anak akan bertindak sesuai dengan apa yang dia terima dari rumah, dan 

itu adalah sikap moral seorang anak. 

           Sears, Maccoby and Levin (1957) noted that children who are 

praised frequently for good behavior and isolated or deprived of love 

for bad behavior are more likely to develop strong consciences than 

those who are disciplined by spanking. Psychological techniques are 

most efficient in homes with a loving atmosphere. If there is no love 

withdraw, this cannot be an effective means of discipline.24 

 

Jika anak di rumahnya hidup dalam suasana cinta kasih maka hati 

nuraninya akan kokoh untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya, 

jika disiplin dibangun dengan kekerasan, seperti tamparan, maka disiplin 

yang berlaku tidak akan efektif. Oleh karena itu sangat penting tehnik-

tehnik psikologis, seperti kata-kata pujian, penghargaan dan penguatan 

serta sikap yang membangun diterapkan di dalam rumah. 

                                                           
24 Ibid hal. 270.  
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B. Penggunaan TIK di bidang Pendidikan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah payung besar 

terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses 

dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi 

informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi 

segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, 

manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi 

komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan 

alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang 

satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu 

segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, 

pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul 

setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer (baik perangkat 

keras maupun perangkat lunak) dengan teknologi komunikasi pada 

pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut 

berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal 

abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum 

terlihat titik jenuhnya. 

Indonesia pernah menggunakan istilah telematika (telematics) 

untuk arti yang kurang lebih sama dengan TIK yang kita kenal saat ini. 

Encarta Dictionary mendeskripsikan telematics sebagai 

telecommunication + informatics (telekomunikasi + informatika) 

meskipun sebelumnya kata itu bermakna science of data transmission. 

Pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan 

telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
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berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk salah satunya bidang 

pendidikan. Ide untuk menggunakan mesin-belajar, membuat simulasi 

proses-proses yang rumit, animasi proses-proses yang sulit 

dideskripsikan sangat menarik minat praktisi pembelajaran. Tambahan 

lagi, kemungkinan untuk melayani pembelajaran yang tak terkendala 

waktu dan tempat juga dapat difasilitasi oleh TIK. Sejalan dengan itu 

mulailah bermunculan berbagai jargon berawalan e, mulai dari e-book, 

e-learning, e-laboratory, e-education, e-library, dan sebagainya. 

Awalan e bermakna eletronics yang secara implisit dimaknai berdasar 

teknologi elektronika digital. 

Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di Indonesia telah 

memiliki sejarah yang cukup panjang. Inisiatif menyelenggarakan siaran 

radio pendidikan dan televisi pendidikan merupakan upaya melakukan 

penyebaran informasi ke satuan-satuan pendidikan yang tersebar di 

seluruh nusantara. Hal ini adalah wujud dari kesadaran untuk 

mengoptimalkan pendayagunaan teknologi dalam membantu proses 

pembelajaran masyarakat. Kelemahan utama siaran radio maupun 

televisi pendidikan adalah tidak adanya feedback yang seketika. Siaran 

hanya bersifat searah yaitu dari narasumber atau fasilitator kepada 

pembelajar. Introduksi komputer dengan kemampuannya mengolah dan 

menyajikan tayangan multimedia (teks, grafis, gambar, suara, dan 

gambar bergerak) memberikan peluang baru untuk mengatasi kelemahan 

yang tidak dimiliki siaran radio dan televisi. Bila televisi hanya mampu 

memberikan informasi searah (terlebih jika materi tayangannya adalah 

materi hasil rekaman), pembelajaran berbasis teknologi internet 

memberikan peluang berinteraksi baik secara sinkron (real time) 

maupun asinkron (delayed). Pembelajaran berbasis internet 
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memungkinkan terjadinya pembelajaran secara sinkron dengan 

keunggulan utama bahwa pembelajar maupun fasilitator tidak harus 

berada di satu tempat yang sama. Pemanfaatan teknologi video 

conference yang dijalankan dengan menggunakan teknologi internet 

memungkinkan pembelajar berada di mana saja sepanjang terhubung ke 

jaringan komputer. 

2. Dilema Moral yang dialami Siswa dalam menggunakan TIK25 

Perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian 

pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban 

umat manusia. Kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut 

peralatan yang begitu rumit, kini relatif sudah digantikan oleh perangkat 

mesin-mesin otomatis. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

sangat memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi 

kehidupan. Cellularphone merupakan salah satu bentuk pesatnya 

perkembangan teknologi informasi. Banyak kemudahan dan manfaat 

yang dapat diambil dari kemajuan teknologi cellularphone. Hampir 

semua masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi dan 

komunikasi mengakui, bahwa kehidupan tidak dapat lepas dari peran 

teknologi informasi khususnya cellularphone.  

Sekarang ini cellularphone bukan barang mewah lagi atau bukan 

kebutuhan sekunder, melainkan kebutuhan primer. Cellularphone 

dipergunakan untuk hal-hal pelayanan, transaksi bisnis dan promosi. 

Perkembangan teknologi semakin meningkat, fungsi cellularphone 

semakin meluas bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga 

dipergunakan dalam urusan lain seperti; SMS, MP3, Video, Kamera, 

                                                           
25Nikmah, Dampak Penggunaan Cellularphone Terhadap Prestasi Siswa, E-Jurnal 

Volume 5, Surabaya: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2013, hal. 8. 
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Record, sehingga cellularphone menjadi Multimedia. Orang tua 

menyadari akan pentingnya cellularphone bagi anaknya dengan berbagai 

alasan. Kini cellularphone adalah sakunya anak didik, hampir semua 

anak didik mengantongi cellularphone. Mereka merasa percaya diri 

dengan cellularphone dan seolah-olah menyatakan dirinya “saya orang 

modern, saya orang berteknologi”. Budaya tradisional semakin jauh 

ketinggalan oleh gaya hidup mewah. Bagaimana dampak siswa di era 

teknolgi cellularphone saat ini? Dalam hal integritas kesiswaan, ada 

gejala-gejala kesenjangan. Anak didik yang membawa cellularphone 

cenderung bersifat individualisme, mereka bergaul atau bercakap-cakap 

bukan dengan teman di sampingnya, melainkan orang yang di luar 

lingkungan belajarnya dengan sarana SMS cellularphonenya.26 

Metode atau cara mendidik anak pada usia Sekolah Dasar tentu 

sangatlah berbeda dengan metode atau cara mendidik anak pada masa 

remaja atau masa setelahnya. Untuk mendidik anak pada usia dini, kita 

harus menyajikan materi yang akan kita ajarkan dengan desain yang 

sangat menyenangkan, salah satunya dengan komputer. Dengan 

komputer, proses belajar anak akan terasa sangat menyenangkan. Hal itu 

tidak bisa dipungkiri lagi, dengan komputer kita bisa memasukkan 

program-program edukasi yang cocok untuk pendidikan anak pada usia 

dini. Dengan komputer pula, kita sebagai pendidik akan merasa sangat 

terbantu dengan penyampaian yang disajikan oleh komputer tanpa 

meragukan hasil yang kurang optimal. Adanya tampilan gambar warna-

warni yang dapat bergerak serta didukung dengan suara atau nyanyian 

yang riang gembira dapat merangsang anak untuk lebih betah bermain 

                                                           
26 Ibid hal. 8.  
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sambil belajar. Karena hanya metode bermain sambil belajarlah yang 

cocok diberikan kepada anak usia dini.  

Dengan menggunakan komputer, anak menjadi lebih senang 

belajar karena adanya perangkat lunak pendidikan yang diprogram 

sedemikian menarik. Semakin anak tertarik kepada program tersebut, 

semakin tertarik pula dia untuk belajar. Misalnya perangkat lunak 

program pengetahuan dasar membaca. Anak akan lebih suka membaca 

melalui program yang disertai gambar yang dapat bergerak dan bersuara, 

tulisan yang dapat membuka halaman lain, atau huruf-huruf yang dapat 

berubah-ubah warna daripada belajar membaca dari buku yang itu-itu 

saja.  

Selain program pendidikan, komputer juga menawarkan program 

aplikasi berbentuk permainan elektronik yang pada umumnya tidak 

secara khusus diberi muatan pendidikan formal tertentu. Karena sering 

menggunakan komputer, anak dapat mengoperasikan berbagai program 

olah kata dan angka. Para balita juga dapat belajar mengenal warna dan 

bentuk-bentuk melalui program pendidikan yang dioperasikan dengan 

komputer. Anak juga memungkinkan memiliki kosa kata dalam bahasa 

Inggris melalui komputer.  

Dampak Negatif 

1. kemungkinan besar anak akan mengkonsumsi permainan yang 

menonjolkan unsur-unsur kekerasan tanpa sepengetahuan 

orangtua  

2.  anak akan kehilangan waktu bermain dengan teman seusianya 

yang akan menjadikan kurangnya keseimbangan kehidupan sosial 

anak tersebut. 
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3. Anak juga menjadi malas belajar karena banyak waktu yang 

dihabiskan di depan komputer, sehingga mengakibatkan prestasi 

akademiknya menurun. 

4.  Akses internet juga akan berdampak negatif walaupun 

sesungguhnya, mampu mengakses internet adalah awal yang baik 

bagi pengembangan wawasan anak. Anak akan terancam dengan 

banyaknya informasi buruk yang membanjiri internet.  

5. Mengganggu kesehatan misalnya repetitive stress atau strain injury, 

kelelahan mata dan sakit kepala, sakit punggung dan leher dan lain 

sebagainya. 

3. Cara yang tepat untuk mengatasinya 27 

Mengingat penggunaan komputer adalah sesuatu yang tidak 

dapat dihindari pada saat ini dan masa yang akan datang, akan tetapi anak 

harus dikenalkan dengan komputer walaupun ada pengaruh yang tidak 

baik yang dapat ditimbulkan, ada baiknya kita menyusun siasat dalam 

mengenalkan komputer pada anak. Berikut adalah beberapa siasat yang 

dapat dilakukan dalam mengenalkan komputer pada anak.  

1. Kenalkan komputer pada anak sesuai dengan usia mereka. 

Pengenalan bagi anak balita dapat dimulai dengan 

membimbingnya menyentuh komputer, memegang mouse, 

mengetik huruf-huruf pada keyboard. Anak-anak di atas usia 

balita dapat mulai diperkenalkan pada berbagai program 

komputer yang menarik bagi mereka, khususnya program yang 

bersifat edukatif. Pilihkan program aplikasi yang tepat bagi 

                                                           
27Artini, Sri dkk; Terampil dan Aktif Berkomputer untuk SD Kelas IV, Grafindo Media 

Pratama, Bandung, 2004. 
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mereka. Jangan membiarkan mereka membeli atau meminjam 

program tanpa sepengetahuan anda.  

2. Temani anak saat mereka menggunakan komputer. Arahkan dan 

bimbing mereka dalam komunikasi yang hangat. Ada baiknya 

anda menggunakan password agar anak tidak bisa menggunakan 

komputer tanpa pengawasan anda.  

3. Buatlah kurikulum sendiri di rumah. Contohnya: jangan 

perlihatkan semua program aplikasi yang akan anda berikan 

kepada anak. Berikan satu per satu, tahap demi tahap. Jika 

memungkinkan, buatlah tes kecil untuk mereka. Jika lulus, 

barulah mereka mendapatkan program yang baru.  

4. Pendidik dan orang tua hendaknya terus mengembangkan pula 

kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer. 

Terkadang yang terjadi malah sebaliknya, anak sudah lebih 

canggih dari orang tua mereka. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

pengawasan dan bimbingan menjadi terbatas pada kemampuan 

pendidik atau orang tua saja. Jadilah sumber pertama bagi anak 

anda mengenai perkembangan-perkembangan tersebut.  

5. Buatlah kesepakatan bersama anak mengenai apa yang boleh dan 

apa yang tidak boleh dilakukannya dengan komputer. Jangan 

membuat peraturan anda sendiri, libatkan anak dalam membuat 

peraturan agar anak juga dapat merasakan tanggung jawab untuk 

untuk melaksanakan setiap peraturan yang sudah dibuat bersama.  

6. Sebaiknya komputer tidak diletakkan di kamar pribadinya anak, 

karena hal tersebut akan mempersulit pengawasan orang tua 

kepada anak dalam menggunakan komputer.  
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7. Komputer juga mempunyai efek-efek tertentu bagi fisik 

seseorang. Perhatikan masalah tata ruang, cahaya, bahaya listrik, 

posisi duduk, tinggi meja dan kursi, dan lain-lain supaya anak 

benar-benar dalam keadaan yang betul-betul nyaman, aman dan 

sehat saat menggunakan komputer. 

Guru yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses 

pembelajaran di sekolah sebenarnya memerlukan berbagai piranti dalam 

mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

untuk mendukung kemampuannya yang diperlukan khususnya dalam 

operasional perangkat TIK tersebut. Berbagai hasil penelitian 

menunjukkan kini masih banyak guru yang masih gagap memakai 

komputer dalam mengakses informasi dan pemanfaatannya dalam proses 

pembelajaran. Perkembangan TIK dewasa ini ibarat embun di pagi hari, 

sering dalam tidur lelap kita tidak menyadari bahwa keesokan paginya 

telah ditemukan penemuan baru yang sangat penting bagi sejarah 

manusia. Lagi-lagi kita hanya mengiyakan penemuan itu tanpa harus 

berupaya menguasainya, lebih parah jika hanya cukup dengan keadaan 

yang ada tanpa adanya usaha apapun dalam merespon perkembangan ini. 

Keharusan guru dalam mendorong dan mendukung siswa ke arah kreatif 

pemanfaatan TIK mutlak dilaksanakan.  

Untuk itu peranan guru sangat dibutuhkan demi keseimbangan 

penguasaan dan pengemasan informasi yang bakal dihadapkan dan 

disajikan kepada siswanya. Karena ada kemungkinanan siswa telah 

memahami lebih jauh satu persoalan dari pada gurunya. Kondisi guru 

yang sebagian besar masih belum optimal, bahkan masih banyak yang 

belum dapat memanfaatkan kemajuan TIK atau dengan perkataan lain 
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masih gagap, perlu dicari penyebabnya dan solusi yang terbaik, 

khususnya bagi para penentu kebijakan pendidikan. 

 

C. Catatan 

       Pandangan para ahli mengenai perkembangan moral anak 

menganggap, bahwa perkembangan moral anak merupakan produk yang 

berasal dari keluarga dengan landasan pendidikan agama yang dilakukan 

dalam keluarga. Kohlberg menambahkan, bahwa kelompok teman 

sebaya, sekolah dan masyarakat juga mempunyai peran yang penting 

untuk mengembangkan moral seorang anak. Pernyataan di atas mau 

menegaskan, bahwa kedua orangtua harus benar-benar menjadi panutan 

bagi anak-anaknya. Apa yang dikatakan secara verbal harus menyatu 

dengan apa yang diperbuat. Jika orangtua melarang anak untuk bermain 

dengan gadget di hari sekolah, maka orangtua pun harus melakukan apa 

yang dikatakannya. 

       Dalam berteman, orangtua perlu mengetahui teman-teman 

sebayanya agar mereka dapat saling mendukung hal-hal yang positif 

untuk perkembangan moralnya. Hal ini perlu dilakukan oleh orangtua, 

karena di usia 4 - 10 tahun yang mengontrol adalah “orang lain”, orang 

yang lebih tua, dan yang lebih baik adalah kedua orangtua dengan 

menghindari hukuman atau dengan memberikan reward atau pujian. Jika 

orangtua selalu mendampingi anak seperti yang telah dikatakan di atas, 

maka di usia 10 – 13 tahun anak dapat memilih orang yang baik sebagai 

panutan bagi dirinya. Anak juga sadar akan kewajibannya melakukan 

tugas-tugas yang diberikan dan menunjukkan rasa hormat pada 

pemimpin mereka. Anak sudah memiliki moral yang baik di dalam 

dirinya. 
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       Di samping orangtua, guru mempunyai peran yang penting sebagai 

pengganti orangtua di rumah. Tidak hanya karakter yang diajarkan 

kepada siswa, tetapi guru juga harus mengembangkan dirinya khususnya 

dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Informasi yang up 

to date harus dimiliki oleh seorang guru supaya siswa yang dididik dapat 

didampingi dengan tepat. Kemajuan teknologi tidak dapat dibendung. 

Informasi yang membangun siswa maupun yang tidak membangun akan 

terus masuk. Jika anak mendapatkan pendampingan yang baik dari 

keluarga maupun sekolah, maka secara otomatis anak dapat menilai dan 

memilih hal-hal yang baik daripada yang buruk. 

       Pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan Kohlberg yang 

mendukung unsur-unsur pandangan Platonis:28 

1. Kebajikan pada akhirnya hanya satu, tidak banyak, selalu merupakan 

bentuk ideal yang sama, terlepas dari iklim dan kebudayaan 

2. Nama bentuk ideal ini adalah keadilan 

3. Kebajikan itu bukan hanya baik, tetapi merupakan pengetahuan 

tentang yang baik. Siapa mengenal yang baik akan memilih yang 

baik itu 

4. Jenis pengetahuan mengenai yang baik yang adalah kebajikan itu 

bersifat pengetahuan atau intuisi filosofis tentang bentuk ideal dari 

yang baik, bukan pendapat yang benar atau penerimaan keyakinan-

keyakinan konvensional 

5. Dengan demikian yang baik itu dapat diajarkan namun gurunya, 

dalam arti tertentu, harus menjadi filsuf raja 

6. Alasan mengapa yang baik dapat diajarkan adalah karena kita 

                                                           
28) Kohlberg, Lawrence, Tahap-tahap Perkembangan Moral, Kanisius, 1995, hal. 210.  
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mengetahui seluruhnya secara samar-samar atau pada suatu tingkat 

rendah, dan ajarannya lebih bersifat ajakan daripada suatu instruksi 

7. Alasan mengapa kita memikirkan yang baik sebagai hal yang tidak 

dapat diajarkan adalah karena hal baik yang samar itu diketahui 

secara berbeda pada tingkat-tingkat yang berbeda pula, dan instruksi 

langsung tidak dapat terjadi pada tingkat-tingkat yang berbeda 

tersebut 

8. Dengan demikian ajaran kebajikan bersifat mengajukan pertanyaan 

dan menunjukkan jalan, bukannya memberikan jawaban-jawaban. 

Pendidikan moral merupakan upaya untuk menghantar orang ke 

tingkat yang lebih tinggi dan bukannya memasukkan ke dalam otak 

pengetahuan yang belum ada di mana 

Kedelapan pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa hal-hal 

yang baik dapat diterima oleh anak jika mereka diajak untuk berbuat 

baik. Guru harus menjadi good model bagi siswa, tidak hanya sikap, tapi 

juga memiliki pengetahuan dan informasi terkini sebagai pemimpin yang 

ada di depan siswa, di tengah sebagai “teman” yang mendampingi siswa 

dan di belakang yang mempersilahkan siswa untuk bereksplorasi. 

Dengan demikian diharapkan siswa siap menghadapi kemajuan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat. 

 

  



74 | Teknologi Informasi dan Komunikasi 
 

BAB IV 

KONSTRUK TEORITIS TEKNOLOGI PENDIDIKAN 

 

A. Teknologi Pendidikan 

Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. 

Makin maju budaya dalam suatu masyarakat, makin banyak dan makin 

canggih teknologi yang digunakan. Masyarakat maju budaya adalah 

masyarakat yang menggunakan teknologi untuk membantu memecahkan 

masalah yang dihadapi. Budaya teknologi mempengaruhi semua bidang 

kehidupan, termasuk pendidikan dan pembelajaran. Berbagai upaya 

telah dilakukan dan diupayakan untuk memajukan teknologi dalam hal 

pendidikan. Penemuan berbagai macam teknologi dalam pendidikan 

mampu membawa pendidikan menuju ke arah yang lebih baik. Saat ini, 

jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk 

mendapatkan ilmu. Berbagai aplikasi tercipta untuk memudahkan 

mencari suatu sumber yang dibutuhkan dari mana saja, kapan saja, dan 

dari siapa saja. 

Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi mulai dirasa 

mempunyai dampak yang positif dan mulai memperlihatkan perubahan 

yang cukup signifikan. Dengan adanya berbagai kemajuan yang ada pada 

saat ini, bidang pendidikan diharapkan dapat dan mampu memanfaatkan 

teknologi yang ada tersebut dengan sebaik mungkin, agar memiliki 

wawasan yang lebih luas serta tidak ketinggalan jaman. Hal ini sejalan 

dengan salah satu tujuan utama UNESCO yaitu memastikan bahwa 

semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang memiliki 

akses ke fasilitas pendidikan terbaik yang diperlukan dalam  
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mempersiapkan generasi muda memainkan peran penuh dalam 

masyarakat modern dan berkontribusi untuk dunia pengetahuan29. 

 

B. Konstruk Teori 

 Dalam konteks pendidikan yang lebih umum ataupun hanya PBM, 

teknologi pendidikan merupakan pengembangan, penerapan dan 

penilaian sistem, teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas belajar manusia. 

1. Definisi Teori 

 Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi dalam buku 

Metode Penelitian Sosial mengatakan, teori adalah serangkaian asumsi, 

konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu 

fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan 

antar konsep30. Teori merupakan seperangkat proposisi yang 

menggambarkan suatu gejala terjadi seperti ini. Untuk memudahkan 

penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum 

melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun 

suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan 

dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih31.  

 Teori menurut F.M Kerlinger merupakan himpunan konstruk 

(konsep), definisi, dan preposisi yang mengemukakan pandangan 

sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, 

                                                           
29 UNESCO, 2002. Information and Communication Technology in Education: A 

Curriculum for Schools and Programme of Teacher Development. Division of Higher 

Education, UNESCO.  
30 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Sosial. (Jakarta : LP3ES, 

1998), h. 37 
31 Metode Penelitian Sosial. Berbagai Pendekatan Alternatif. Editor Bagong Suyanto 

dan Sutinah. Jakarta : Kencana, 2005, hal. 34 
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untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut32. Peran teori dalam 

sebuah penelitian diumpakan sebagai “pemandu” seseorang dalam 

meneliti. Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan 

sistematik dalam gejala sosial maupun natural yang dijadikan 

pencermatan. Teori merupakan abstraksi dari pengertian atau hubungan 

dari proposisi atau dalil. Menurut Kerlinger, teori dinyatakan sebagai 

sebuah set dari proposisi yang mengandung suatu pandangan sistematis 

dari fenomena33. 

 Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mencermati 

lebih jauh mengenai teori, yakni: 

1. Teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri dari konstruk (construct) 

yang sudah didefinisikan secara luas dan dengan hubungan unsur-unsur 

dalam set tersebut secara jelas. 

2. Teori menjelaskan hubungan antar variable atau antar konstruk 

sehingga pandangan yang sistematik dari fenomena fenomena yang 

diterangkan oleh variable dengan jelas kelihatan. 

3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasi variable 

satu berhubungan dengan variable yang lain34. 

2. Definisi Konstruk Teori 

 Konstruk adalah konsep yang dapat diamati dan diukur. Konsep 

adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal 

khusus35. Setelah pengertiannya dibatasi secara khusus sehingga dapat 

                                                           
32 Rakhmat, Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis 

Statistik.Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004. hal.6 
33 Kerlinger, Fred N. & Pedhazu, Elazar J., Multiple Regression in Behavioral 

Research. (New York: Holt Rinehart and Winston. Inc, 1973.hal. 9 
34 Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan.Bandung : Rosdakarya, 2006,h. 24 
35 Kerlinger, op. cit. 
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diamati, konsep berubah menjadi “konstruk”. Konstruk adalah konsep 

hipotesis yang digunakan oleh para ahli yang berusaha membangun teori 

untuk menjelaskan tingkah laku. 

 Konstruk adalah konsep yang digunakan untuk 

menginterpretasikan atau menerjemahkan dunia. Orang-orang 

menggunakan konsep ini untuk mengkategorisasikan peristiwa dan 

memetakan serangkaian perilaku. Menurut Kelly, orang-orang 

mengantisipasi peristiwa dengan mengobservasi pola dan regularitas. 

Seseorang merasakan peristiwa, menginterprestasikannya dan 

menempatkan struktur dan makna pada peristiwa itu. Dalam mengalami 

peristiwa, individu menyadari bahwa beberapa peristiwa memiliki 

karakteristik yang membedakannya dengan peristiwa lain. Individu 

membedakan kemiripan dan kontras. Mereka melihat sebagian orang 

tinggi dan sebagian yang lain pendek, bahwa sebagian orang adalah pria 

dan yang lain adalah wanita, dan bahwa sebagian benda keras dan benda 

lainnya lembut. Penerjemahan kemiripan dan perbedaan inilah yang 

melahirkan formasi konstruk. Tanpa konstruk, kehidupan akan kacau, 

kita tidak akan dapat mengorganisasikan dunia kita, mendeskripsikan 

dan mengklasifikasikan peristiwa, objek dan orang.  

 Agar istilah untuk konstruk mendapatkan persepsi yang sama 

atau keterukuran yang sama, maka istilah konstruk harus didefinisikan 

atau diberikan batasan. Dalam penelitian kita mengenal ada beberapa 

macam definisi untuk konstruk, yaitu definisi nominal, definisi 

konseptual dan definisi konstitutif. 
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3. Definisi Nominal 

 Definisi Nominal merupakan suatu pembatasan terhadap sebuah 

konsep/ konstruk. Pembatasan ini pada umumnya didasarkan pada satu 

kerangka teori atau yang berwenang dalam bidangnya. 

 “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar . (UU Nomor 20 

Tahun 2003, Pasal 1, Ayat (19),” merupakan contoh definisi nominal. 

Definisi Nominal di atas diberikan dan ditentukan batasnya oleh 

kelompok orang yang berwenang di bidangnya. Definisi nominal sebuah 

konstruk tidak selalu sama. Perbedaan ini ditentukan oleh pengalaman, 

tujuan dan pengetahuan pemberi definisi akan konstruk yang dimaksud. 

4. Definisi Konseptual 

 Definisi Konseptual merupakan penegasan penjelasan sesuatu 

konsep/konstruk dengan mempergunakan konsep-konsep/konstruk-

konstruk (kata-kata) lagi, yang tidak harus menunjukkan sisi-sisi 

(dimensi) pengukuran (tanpa menunjukkan deskriptor dan indikatornya 

dan bagaimana mengukurnya). 

 “Prestasi belajar merupakan segala bentuk keberhasilan dari 

mengikuti atau melakukan kegiatan belajar,” merupakan contoh definisi 

konseptual. Ada konsep “keberhasilan belajar” dan “mengikuti/ 

melakukan kegiatan belajar” yang dipakai untuk menjelaskan dan 

menegaskan makna prestasi belajar. Belum (tidak ada) deskriptor dan 

indikator bagi kedua konsep tersebut, sehingga, jika akan diukur tidak 

jelas apanya yang akan diukur. Seperti telah dijelaskan, yang diukur 

tentu “ukuran”, misalnya ketinggian: tinggi – rendah; kebesaran: besar – 

kecil: “kebanyakan”: banyak – sedikit; kekerapan: sering – tidak pernah; 
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“kesetujuan”: sangat setuju – sama sekali tidak setuju. Namun demikian, 

pendefinisian secara konseptual tersebut sudah memberi makna 

mengenai apa yang dimaksud dengan prestasi belajar. 

 Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian karena definisi 

itu akan mempertegas apa yang akan diteliti.  

5. Definisi Konstitutif 

 Definisi Konstitutif adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu konstruk dengan menggunakan konstruk lain.  

 Misalnya kita mempunyai sebuah konsep yaitu area, secara 

konstitutif area didefinisikan sebagai luas suatu bidang tanah. Misalnya 

berat, berat dapat dedifinisikan secara konstitutif sebagai berat sesuatu 

dikerjakan. 

a. Teori-Teori Kebenaran 

Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

menerangkan bahwa kebenaran itu adalah 1). Keadaan (hal dan 

sebagainya) yang benar (cocok dengan hal atau keadaan yang 

sesungguhnya. Misalnya kebenaran berita ini masih saya ragukan, kita 

harus berani membela kebenaran dan keadilan. 2). Sesuatu yang benar 

(sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya, dan 

sebagainya). Misalnya kebenaran-kebenran yang diajarkan agama. 3). 

Kejujuran, kelurusan hati, misalnya tidak ada seorangpun sanksi akan 

kebaikan dan kebenaran hatimu. 

Sedang menurut Abbas Hamami, kata "kebenaran" bisa digunakan 

sebagai suatu kata benda yang konkrit maupun abstrak. Jika subyek 

hendak menuturkan kebenaran artinya adalah proposisi yang benar 36. 

                                                           
36 Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM, Filsafat Ilmu; Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan, Yogyakarta: Liberti, 2003, cet-3. Hlm. 135 
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Proposisi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu 

pernyataan atau statement. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan 

dengan pengetahuan manusia (subyek yang mengetahui) mengenai 

obyek 37. Jadi, kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai 

pengetahuan mengenai objek. Sedangkan pengetahuan bersal mula dari 

banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi 

sebagai ukuran kebenaran. Berikut ini adalah teori-teori kebenaran. 

b. Teori Korespondensi (Correspondence Theory of Truth) 

Teori kebenaran korespondensi, Correspondence Theory of 

Truth yang kadang disebut dengan accordance theory of truth, adalah 

teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika 

berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau 

objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu 

apabila ada kesuaian (correspondence) antara arti yang dimaksud oleh 

suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyaan 

atau pendapat tersebut 38Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar 

jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat 

dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta 

yang sesuai dan menyatakan apa adanya 39 

Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para 

pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, 

Moore, dan Ramsey. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand 

Russell (1972-1970). Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori 

                                                           
37 A. Susanto, Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan 

Aksiologis, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 85. 

38 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 2000, cet. ke 13, hlm. 57. 

39 Amsal Bakhtiar, Op. Cit. h. 112 
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empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori 

kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori 

kebenaran tradisional karena Aristoteles sejak awal (sebelum abad 

Modern) mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan 

kenyataan atau realitas yang diketahuinya40. 

Kesimpulan dari teori korespondensi adalah adanya dua realitas 

yang berada dihadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut 

teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antra pernyataan tentang sesuatu 

dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misal, Semarang ibu kota Jawa 

Tengah. Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya 

Semarang memang ibukota propinsi Jawa Tengah. Kebenarannya 

terletak pada pernyataan dan kenyataan. Signifikansi teori ini terutama 

apabila diaplikasikan pada dunia sains dengan tujuan dapat mencapai 

suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Seorang ilmuan 

akan selalu berusaha meneliti kebenaran yang melekat pada sesuatu 

secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilihatnya itu benar-benar 

nyata terjadi. Sebagai contoh, gunung dapat berjalan. Untuk 

membuktikan kebenaran pernyataan ini harus diteliti dengan keilmuan 

yang lain yaitu ilmu tentang gunung (geologi), ternyata gunung 

mempunyai kaki (lempeng bumi) yang bisa bergerak sehingga 

menimbulkan gempa bumi dan tsunami. Dengan demikian sebuah 

pertanyaan tidak hanya diyakini kebenarannya, tetapi harus diragukan 

dahulu untuk diteliti, sehingga mendapatkan suatu kebenaran hakiki. 

 

 

                                                           
40 Noeng Mudhafir, Filsafat Ilmu; Positivisme, Post Positivisme dan Post 

Modernisme, Yogyakarta: Rakesarasin, 2001, Edisi-2,  hlm. 20. 
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c. Teori Koherensi (Coherence Theory of Truth) 

Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori 

kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. 

Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan 

komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara 

logis. Menurut teori ini kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara 

putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas 

hubungan antara putusan-putusan itu sendiri.41 Teori ini berpendapat 

bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan 

pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, 

diterima dan diakui sebagai benar. Suatu proposisi benar jika proposisi 

itu berhubungan (koheren) dengan proposisi-proposisi lain yang benar 

atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan 

pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar 42 Dengan 

demikian suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian 

(pembenaran) oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah 

diketahui,diterima dan diakui benarnya. Karena sifatnya demikian, teori 

ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Disini derajar koherensi 

merupakan ukuran bagi derajat kebenaran. 

Suatu proposisi itu cenderung benar jika proposisi 

itu coherent (saling berhubungan) dengan proposisi-proposisi lain yang 

benar, atau jika arti yang dikandung oleh proposisi coherent dengan 

pengalaman kita. Bakhtiar sebagai mana dikutip dari Aholiab Watholi, 

memberikan standarisasi kepastian kebenaran dengan sekurang-

                                                           
41 Amsal Bakhtiar, Op.Cit., hlm.116. 

42 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 2000, cet. ke 13, hlm. 55. 
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kurangnya memiliki empat pengertian, dimana satu keyakinan tidak 

dapat diragukan kebenarannya sehingga disebut pengetahuan. Pertama, 

pengertian yang bersifat psikologis. Kedua, pengertian yang bersifat 

logis. Ketiga, menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak 

dapat dikoreksi. Keempat, pengertian akan kepastian yang digunakan 

dalam pembicaraan umum, di mana hal itu di artikan sebagai kepastian 

yang didasarkan pada nalar yang tidak dapat diragukan lagi.Berbeda 

dengan teori korespondensi yang dianut oleh penganut realism dan 

matrealisme, teori koherensi atau konsistensi ini berkembang pada abad 

ke-19 dibawah pengaruh hegel dan diikuti oleh pengikut madzhab 

idealism. Dia antaranya seorang filsuf Britania F. M Bradley (1864-

1924).43 Idealisme epistemologi berpandangan bahwa obyek 

pengetahuan, atau kualitas yang kita serap dengan indera kita itu tidaklah 

berwujud terlepas dari kesadaran tentang objek tersebut. Karenanya, 

teori ini lebih sering disebut dengan istilah subjektivisme. Pemegang 

teori ini, atau kaum idealism berpegang, kebenaran itu tergantung pada 

orang yang menentukan sendiri kebenaran pengetahuannya tanpa 

memandang keadaan real peristiwa-peristiwa. Manusia adalah ukuran 

segala-galanya, dengan cara demikianlah interpretasi tentang kebenaran 

telah dirumuskan kaum idealis 44 

d. Teori Pragmatisme (The pramagtic theory of truth.) 

Pramagtisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragmai, artinya 

yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi 

filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. 

                                                           
43 Ibid, hlm. 117. 

44 A. Susanto, Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan 

Aksiologis, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 85. 
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Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti 

dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau 

sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah 

tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. 

Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan 

praktis. Pragmatism merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika 

serikat akhir abad ke-19, yang menekankan pentingnya akal budi (rasio) 

sebagai sarana pemecahan masalah (problem solving) dalam kehidupan 

manusia baik masalah yang bersifat teoritis maupun praktis. Tokoh 

pragmatisme awal adalah Charles Sander Pierce (1834-1914) yang 

dikenal juga sebagai tokoh semiotic, William James (1842-1910) dan 

John Dewey (1859-1952) 45 

Amsal (2012) menyatakan, menurut teori pragmatis, kebenaran 

suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut 

bersifat fungsional dalam kehidupan praktis manusia. Dalam artian, 

suatu pernyataan adalah benar, jika pernyataan itu atau konsekuensi dari 

pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. 

Teori, hipotesa atau ide adalah benar apabila ia membawa kepada akibat 

yang memuaskan, apabila ia berlaku dalam praktik, apabila ia 

mempunyai nilai praktis. Menimbang teori pragmatisme dengan teori-

teori kebenaran sebelumnya, pragmatisme memang benar untuk 

menegaskan karakter praktis dari kebenaran, pengetahuan, dan kapasitas 

kognitif manusia. Tapi bukan berarti teori ini merupakan teori yang 

terbaik dari keseluruhan teori. Kriteria pragmatisme juga diergunakan 

oleh ilmuan dalam menentukan kebenaran ilmiah dalam prespektif 

                                                           
45 Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu; Klasik Hingga Kontemporer, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014, hlm. 53. 
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waktu. Secara historis pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar 

suatu waktu mungkin tidak lagi demikian. Dihadapkan dengan masalah 

seperti ini maka ilmuan bersifat pragmatis selama pernyataan itu 

fungsional dan mempunyai kegunaan maka pernyataan itu dianggap 

benar, sekiranya pernyataan itu tidak lagi bersifat demikian, disebabkan 

perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan baru, 

maka pernyataan itu ditinggalkan, demikian seterusnya. 

e. Teori Performatif 

Teori ini berasal dari John Langshaw Austin (1911-1960) dan 

dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey, dan Peter Strawson. Filsuf-

filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa “benar” dan “salah” adalah 

ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu (deskriptif). Proposisi yang 

benar berarti proposisi itu menyatakan sesuatu yang memang dianggap 

benar. Demikian sebaliknya. Namun justru inilah yang ingin ditolak oleh 

para filsuf ini.46 

Teori performatif menjelaskan, suatu pernyataan dianggap benar 

jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah 

pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi dengan pernyataan itu 

tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. 

Teori ini disebut juga “tindak bahasa” mengaitkan kebenaran satu 

tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. 

 

C.   Konstruk Teoritis dalam Teknologi Pendidikan 

 Memandang teknologi pendidikan sebagai sebuah konstruk 

teoritik memberikan dasar paling pokok untuk sebuah definisi. 

                                                           
46 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 2000, cet. ke 13, hlm. 59. 
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Teknologi Pendidikan dalat dipandang dalam bentuknya yang abstrak, 

menganalisis, mengidentifikasikan dan menentukan unsur-unsurnya 

serta hubungannya satu sama lain, kemudian mensintesiskannya menjadi 

suatu keutuhan yang bulat. Definisi semacam itu akan terbukti paling 

jelas dan komprehensif. 

 Kebanyakan orang memandang teknologi pendidikan sebagai 

bidang garapan dan mengidentifikasikannya tidak dari teorinya 

melainkan berdasarkan atas unsur-unsur yang nampak yang dapat 

mereka lihat. Mereka yang bekerja untuk menerapkan teknologi 

pendidikan lazimnya menghubungkannya dengan pekerjaan dan 

aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Bagi mereka teknologi bukanlah 

merupakan teori melainkan suatu kesatuan dimana mereka menunjukkan 

keberadaannya. Sebuah definisi bidang garapan teknologi pendidikan 

agaknya adalah paling mendekati kesesuaiannya dengan mereka yang 

bekerja dalam bidang tersebut. Masih ada lagi sekelompok kecil orang 

yang memandang teknologi pendidikan sebagai profesi dan 

mengidentifikasikannya dengan menggunakan kriteria tertentu untuk 

menunjukkan adanya profesi tersebut. Selain menekankan pada masalah 

pekerjaan dan aktivitas, orang-orang ini juga menekankan pada masalah 

kriteria (seperti latihan, menjadi anggota suatu organisasi) yang 

membuat mereka menjadi “profesional” dan yang membuat teknologi 

pendidikan menjadi “profesi utama” mereka. Definisi teknologi 

pendidikan ditinjau dari segi profesi lebih banyak menyangkut pada 

jawaban pertanyaan “Siapakah ahli teknologi pendidikan itu?”. 

 Oleh karena itu, definisi teknologi pendidikan yang disajikan di 

sini akan mengemukakan pengertian teknologi pendidikan dari ketiga 

perspektif tersebut secara keseluruhan. Teknologi pendidikan jika 
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didefiniskan sebagai konstruk teoritik menunjukkan ide dan prinsip-

prinsip serta bagaimana kesemuanya disintesiskan menjadi satu kesatuan 

yang menyeluruh. Sebagai bidang garapan menunjukkan aplikasi dan 

implikasi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sedangkan sebagai 

profesi identifikasi kriteria yang harus dipenuhi oleh kelompok yang 

harus bergerak di bidang ini. 

 Untuk mencapai kesesuaian dan manfaat dari definisi tersebut 

perlu terlebih dahulu ditetapkan kriteria untuk mendefinisikan konstruk 

teori, bidang garapan dan profesi. Syarat-syarat yang menjamin bahwa 

definisi tersebut satu sama lain saling bertautan. Hal ini dapat dilakukan 

sebaik-baiknya dengan jalan memulai membuat daftar syarat-syarat yang 

seluas-luasnya, yakni syarat-syarat untuk mendefinisikan profesi, 

kemudian menentukan nama diantara syarat-syarat ini yang diperlukan 

untuk mendefinisikan bidang garapan dan konstruk teoritik. 

 Syarat-syarat ini sebaiknya disajikan dalam daftar “karakteristik 

profesi” yang pertama kali diidentifikasikan dan kemudian 

dimodifikasikan oleh Finn, AECT dan Silber, sebagai berikut: 

 Suatu kesatuan intelektual, yang selalu dikembangkan melalui 

usaha penelitian, Suatu teknik intelektual; Suatu penerapan teknik 

tersebut terhadap hal-hal praktis; Jangka waktu panjang untuk latihan 

dan sertifikasi; Serangkaian standar dan kode etik yang ditegakkan 

(Finn, 1953); Kemampuan melaksanakan kepemimpinan (Finn, 1960) 

Sebuah asosiasi angora profess yang terjalin erat dengan sarana 

komunikasi yang berkualitas tinggi diantara sesama anggota (Finn, 

1953); Adanya pengakuan sebagai profesi (Silber, 1974); menekankan 

tanggung jawab profesional dalam pelaksanaan tugas; Adanya 

hubungan tertentu dengan lain-lain profess (AECT, 1972);Karakteristik 
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yang dipersyaratkan untuk mendefinisikan konstruk teoritik, bidang 

garapan dan profesi diidentifikasi dalam bagian berikut, disertai dengan 

penjelasan masing-masing karakteristik tersebut secara lebih rinci. 

Untuk mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai konstruk teoritik, 

hanya diperlukan karakteristik pertama di atas: suatu kesatuan teori 

intelektual yang selalu dikembangkan melalui kegiatan penelitian. 

 Menurut Finn dalam AECT Task Force of Definition and 

Terminology, The Definition of Educational Technology: 

 … karakteristik yang paling mendasar dan paling penting 

… ialah bahwa ketrampilan itu didasarkan atas satu kebulatan 

teori intelektual dan penelitian. Lebih jauh, teori yang sittematik ini 

senantikas dikembangkan melalui usaha penelitian dan pemikiran dalam 

kerangka profesi tersebut. Seperti dikatakan Whitehead, “… praktek 

profesi tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemahaman teoritiknya 

atau sebaliknya… antitesis terhadap suatu profesi adalah pelaksanaan 

tugas (pekerjaan) yang didasarkan atas kebiasaan yang dimodifikasi 

sesuai dengan hasil pelaksanaan coba-coba. Pekerjaan demikian 

hanyalah melalui pertukangan…”47. 

 Teknologi Pendidikan sebagai konstruk teoritik mencakup 

serangkaian ide dan prinsip tentang bagaimana cara pendidikan dan 

pembelajaran harus dilaksanakan dengan menggunakan teknologi. Suatu 

prinsip umum yang didukung oleh data sebagai penjelasan terhadap 

sekelompok gejala atau suatu pernyataan tentang hubungan yang berlaku 

terhadap sejumlah fakta. Suatu prinsip atau serangkaian prinsip yang 

                                                           
47 Smith dkk., AECT Task Force of Definition and Terminology, The Definition of 

Educational Technology. (Washington D.C. 2006, AECT, 1126 16th Street, N.W.) h. 

557 
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menerangkan hubungan antara berbagai fakta dan meramalkan jasil baru 

berdasarkan fakta tersebut. 

 Apabila dikehendaki adanya definisi teknologi pendidikan yang 

memenuhi persyaratan Finn di atas, maka definisi tersebut harus 

memenuhi persyaratan untuk definisi suatu teori. Istilah teori yang dalam 

pembicaraan sehari-hari sering digunakan sebagai lawan kata praktek, 

yang mempunyai arti yang jelas yaitu: 

1. Suatu prinsip umum yang didukung oleh data lengkap sebagai 

penjelasan terhadap sekelompok gejala atau suatu pernyataan 

tentang hubungan yang berlaku terhadap sejumlah fakta yang 

kompehensif. 

2. Suatu prinsip atau serangkaian prinsip yang menerangkan 

hubungan antara berbagai fakta dan meramalkan hasil baru 

berdasarkan fakta tersebut. 

Berdasarkan atas definisi-definisi tersebut dan tulisan lain tentang 

teori, dapat diidentifikasi karakteristik teori sebagai berikut. 

a. Adanya suatu gejala 

Harus masih ada beberapa gejala yang belum dipahami sejelas-

jelasnya menurut pengetahuan yang ada sekarang 

b. Menjelaskan 

Sebuah teori memberikan penjelasan tentang mengapa atau 

bagaimana gejala itu terjadi (sebagai kebalikan dari penegasan 

sederhana terhadap eksistensi suatu gejala) 

c. Merangkum 

Sebuah teori memberikan rangkuman tentang apa yang telah 

diketahui tentang hubungan antara sejumlah besar informasi 

empirik, konsep dan generalisasi; 
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d. Memberikan orientasi 

Menentukan dan mempertajam fakta-fakta yang akan diteliti 

(dipelajari) serta membedakan antara data yang relevan dengan 

data yang tidak relevan. 

e. Mensistematiskan 

Memberikan skema untuk mensistematiskan, mengklasifikasikan 

dan menghubungkan segala gejala, postulat dan dalil yang serasi 

f. Mengidentifikasi kesenjangan 

Mencari bidang-bidang yang relevan namun diabaikan atau 

belum dipecahkan pada masa kini maupun buat studi di masa 

mendatang 

g. Melahirkan strategi untuk keperluan riset 

Memberikan dasar untuk merumuskan hipotesis baru dan 

melaksanakan riset lebih mendalam berdasar atas penjelasan 

tersebut 

h. Prediksi 

Dapat mengungkap hal-hal melebihi dari apa yang bisa diketahui 

berdasar atas data empirik sehingga dapat membuat estimasi dan 

memprediksi fakta baru dan hipotesis yang belum diketahui pada 

saat sekarang.  

Teknologi pendidikan adalah suatu proses terpadu yang 

melibatkan orang, prosedur, gagasan, peralatan, dan organisasi untuk 

menganalisa masalah-masalah pendidikan dan cara pemecahan, 

mengimplemintasikan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan 

masalah yang berkenaan dengan semua aspek belajar manusia. 

Pemecahan masalah dalam teknologi pendidikan adalah bagaimana 

sumber belajar itu didesain, dipilih dan digunakan untuk menciptakan 
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kegiatan belajar. Paradigma baru pada teknologi pendidikan 

memberikan suatu pendekatan baru dalam memecahkan masalah-

masalah pendidikan, namun demikian pendekatan baru tersebut 

merupakan penjabaran dan perluasan dari konsep-konsep terdahulu. 

Dengan demikian secara langsung masih berhubungan dengan definisi 

dan deskripsi bidang teknologi pendidikan yang dihasilkan sebelumnya. 

Jika definisi teknologi pendidikan tersebut menunjukkan gejala 

yang pada saat sekarang belum dimengerti; menjelaskan, 

mengikhtisarkan, menelaah, membuat sistematika, mengidentifikasi 

kesenjangan yang berhubungan dengan gejala tersebut, maka definisi 

teknologi pendidikan tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai 

teori. 

 

D. Pentingnya Konstruk Teoritik dalam Teknologi Pendidikan 

 Membangun teori sama dengan membangun sebuah rumah, 

dengan menggunakan batu bata sebagai material dasar, maka dibuatlah 

dinding tembok dengan jalan merekatkan batu bata yang satu dengan 

yang lain. Dinding tembok yang satu disambungkan dengan dinding 

tembok yang lain mengikuti suatu bentuk tertentu, maka terbentuklah 

ruangan. Apabila “batu bata” ilmiah adalah konstruk/ konsep dan 

“dinding-dinding tembok” ilmiah adalah proposisi, maka “rumah” 

ilmiah adalah teori. 

 Konstruk Teoritik dalam Teknologi Pendidikan adalah sebuah 

penerjemahan kemiripan dan perbedaan yang terdapat dari beberapa 

definisi teknologi pendidikan yang disampaikan para ahli. Tanpa 

konstruk teori kita tidak dapat menganalisa masalah-masalah pendidikan 

dan cara pemecahannya, mengimplementasikan, mengevaluasi dan 
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mengelola pemecahan masalah yang berkenaan dengan semua aspek 

dalam teknologi pendidkan. Definisi teknologi pendidikan berkembang 

dan memakai gagasan yang diambil dari kerangka teoritik teknologi 

pendidikan yang terdahulu. Teknologi pendidikan merupaka proses yang 

kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan 

dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah yang 

menyangkut semua aspek belajar manusia dalam situasi di mana 

kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. 

Konstruk Teoritik dalam Teknologi Pendidikan penting untuk dapat 

menganalisa masalah-masalah pendidikan dan cara pemecahannya, 

mengimplementasikan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan 

masalah yang berkenaan dengan semua aspek dalam teknologi 

pendidikan. Teknologi Pendidikan dapat membentuk teori karena 

memenuhi kriteria teori, yaitu: adanya gejala yang belum dipahami, 

menjelaskan (mengapa dan bagaimana), rangkuman tentang apa yang 

telah diketahui, memberikan orientasi fakta yang diteliti, 

mensistematiskan, mengklarifikasi, menghubungkan gejala, 

mengidentifikasi kesenjangan, melahirkan strategi untuk keperluan riset 

dan memprediksi. 
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BAB V 

MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

 

A. Media Pembelajaran 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

mendorong adanya upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-

hasil teknologi dalam proses pembelajaran. Di era ini para guru dituntut 

agar mampu menggunakan alat-alat yang yang dapat menunjang 

terwujudnya pembelajaran yang lebih inovatif. Dalam melaksanakan 

tugasnya, guru diharapkan dapat menggunakan alat atau bahan 

pendukung proses pembelajaran, dari alat yang sederhana sampai alat 

yang canggih (sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman). 

Bahkan mungkin lebih dari itu, guru diharapkan mampu 

mengembangkan keterampilan membuat media pembelajarannya 

sendiri.  

Pembelajaran merupakan kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai 

edukatif dalam pembelajaran akan mewarnai interaksi yang terjadi antara 

guru dan peserta didik di sekolah. Pembelajaran yang edukatif 

diharapkan mampu mengarahkan pendidikan dalam mencapai tujuan 

yang diharapkan. Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak khususnya 

guru untuk melakukan persiapan dan pembenahan, diantaranya dalam 

mempersiapkan desain dan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Seiring 

dengan perkembangan zaman, kini telah terjadi pergeseran paradigma 

dalam pembelajaran kearah paradigma konstruktivisme. Menurut 

pandangan ini bahwa pengetahuan tidak begitu saja bisa ditransfer oleh 

guru ke pikiran siswa, tetapi pengetahuan tersebut dikonstruksi di dalam 

pikiran siswa itu sendiri. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar 
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bagi siswa (teacher centered), tetapi yang lebih diharapkan adalah bahwa 

pembelajaran berpusat pada siswa (student centered). Dalam kondisi 

seperti ini, guru lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran, 

sedangkan siswa diharpkan dapat secara aktif berinteraksi dengan 

sumber belajar yang ada. 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen 

pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar 

mengajar. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus 

mendapat perhatian tenaga pendidik dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu tenaga pendidik perlu mempelajari 

bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan 

pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pada 

kenyataannya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan 

inovatif masih sangat terbatas dan sering terabaikan dengan berbagai 

alasan, antara lain: terbatasnya waktu untuk membuat persiapan 

mengajar, sulit mencari media yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan 

lain-lain. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap tenaga 

pendidik telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai 

media pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita pahami bahwa media 

pembelajaran memiliki peran yang penting dalam menciptakan proses 

pembelajaran yang lebih menarik. Oleh karena itu, guru harus memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran 

yang dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Diharapkan dengan 

pemanfaatan sumber belajar berupa media pembelajaran, proses 

komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih menarik 
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dan menyenangkan serta dapat memberikan gambaran yang konkrit 

sehingga siswa dapat memahami materi dengan mudah. 

1. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.48 Asosiasi Teknologi 

dan Komunikasi Pendidikan (Association Of Education and 

Communication Technology/ AECT) membatasi media sebagai segala 

bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau 

informasi. Asosiasi Pendidikan Nasional di Amerika (National 

Education Association/NEA) seperti dikutip AECT mendefinisikan 

media dalam lingkup pendidikan sebagai segala benda yang dapat 

dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta 

instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Pengertian di atas 

sejalan dengan pendapat Santoso dalam Subana, yang mendefinisikan 

media secara umum adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang 

sebagai penyebar ide/gagasan sehingga ide/gagasan itu sampai pada 

penerima.49 Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa media 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. 

Heinich dan Molenda mengemukakan bahwa secara umum 

media dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang membawa pesan 

                                                           
48 Sadiman., dkk. Media Pendidikan (Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya) 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.6 
49 Subana dan Sunarti, Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia (Berbagai 

Pendekatan, Metode Teknik, dan Media Pengajaran) (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 

2011), h.287 
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dari sumber ke penerima.50 Pengertian tersebut menjelaskan bahwa 

media digunakan sebagai alat komunikasi sekaligus penyalur pesan dan 

seyogyanya media dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada 

orang lain melalui penglihatan dan pendengaran. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Gagne dalam Subana yang mengartikan media 

sebagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat 

merangsang mereka untuk belajar.51 Jika kita melihat pendapat yang 

dikemukakan oleh Gagne jelas bahwa media memiliki keterkaitan 

dengan pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung di sekolah.  

Berdasarkan pengertian yang dijelasan beberapa ahli di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa media merupakan bentuk peralatan yang 

berfungsi merangsang pemikiran, pengantar pesan kepada sasaran dan 

dapat membangkitkan perasaan. Jika media tersebut tidak dapat 

berfungsi sebagai penyalur pesan berarti media tersebut tidak mampu 

mengkomunikasikan isi pesan yang ingin disampaikan sumber ke 

penerima.  

a. Pengertian Media Pembelajaran  

Menurut Dimyati dan Mudijono pembelajaran adalah kegiatan 

guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat 

siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar.52 Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak 

menghasilkan kegiatan belajar pada para peserta didiknya. Kegiatan 

belajar hanya berhasil jika si pembelajar secara aktif mengalami sendiri 

                                                           
50 Dewi Salma., dkk. Mozaik Teknologi Pendidikan. (Jakarta: Kencana, 2013), h.18. 
51 Ibid., h.289 
52 Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung; Alfabeta: 2010, h.62 
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proses belajar. Istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha tenaga 

pendidik untuk membuat belajar para peserta didiknya yang 

dilaksanakan secara sengaja, dengan tujuan yang ditetapkan terlebih 

dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta yang pelaksanaannya 

terkendali. Perlu ditegaskan bahwa dalam proses pendidikan sering kali 

seseorang belajar tanpa disengaja, tanpa tahu tujuannya terlebih dahulu, 

dan tidak selalu terkendalikan baik dalam artian isi, waktu, proses, 

maupun hasilnya. 

Pekerjaan mengajar tidak selalu harus diartikan sebagai kegiatan 

menyajikan materi pelajaran. Meskipun penyajian materi pelajaran 

memang merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran, tetapi bukanlah 

satu-satunya. Masih banyak cara yang dapat dilakukan tenaga pendidik 

untuk membuat peserta didik belajar. Peran yang seharusnya dilakukan 

tenaga pendidik adalah mengusahakan agar setiap peserta didik dapat 

berinteraksi secara aktif dengan adanya penggunaan berbagai media 

pembelajaran yang baik. Gagne dalam Yusufhadi Miarso menyatakan 

bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.53 Media 

pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media pembelajaran 

dalam hal-hal tertentu mewakili tenaga pendidik menyajiakan informasi 

belajar kepada peserta didik. Media pembelajaran yang baik harus dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa. 

Sementara itu, Briggs berpendapat bahwa media pembelajaran 

adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti: 

                                                           
53 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2007), 

h.457 
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buku, film, video dan sebagainya.54Sedangkan, National Education 

Associaton mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana 

komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandangan dan pendengaran. 

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, 

perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 

Dalam pembelajaran pesan yang disalurkan melalui media ialah 

isi pelajaran yang disampaikan kepada siswa. Media sebagai alat 

penyalur pesan harus dapat memberikan rangsangan bagi peserta didik 

agar terjadi proses belajar yang efektif. Dalam proses belajar mengajar 

di kelas, media harus dapat berfungsi untuk menyalurkan pengetahuan 

dari guru kepada peserta didik. Berdasarkan pendapat para ahli di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah 

komponen integral dari sistem pembelajaran. Media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, 

bertujuan, dan terkendali. Tanpa media pembelajaran komunikasi tidak 

terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak 

bisa berlangsung secara optimal.  

b. Sumber Pembelajaran 

Berbicara tentang sumber pembelajaran sering dikaitkan dengan 

media pembelajaran. Kedua istilah tersebut menimbulkan berbagai 

pertanyaan, di antaranya apakah sumber pembelajaran sama dengan 

                                                           
54 Fatah Syukur, Teknologi Pendidikan, (Semarang: Rasail Media Group, 2008), h.93 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/media-berasal-dari-bahasa-latin.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/10/kompleksitas-kompetensi-guru.html
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media pembelajaran, apakah sumber pembelajaran merupakan bagian 

dari media pembelajaran atau media pembelajaran merupakan bagian 

dari sumber pembelajaran, dan adakah keterkaitan antara keduanya. 

Sumber pembelajaran pada hakikatnya memiliki cakupan yang lebih luas 

dibandingkan dengan media pembelajaran. Sumber pembelajaran dapat 

berupa pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar/lingkungan. 

Pengertian sumber pembelajaran menurut Association for Education and 

Communication Technology (AECT) adalah segala sesuatu yang 

mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan 

pembelajaran dan lingkungan. Sumber pembelajaran tidak hanya 

terbatas pada bahan dan alat, tetapi juga mencakup tenaga, biaya dan 

fasilitas, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan 

belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Menurut Yusufhadi 

Miarso sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, 

orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun 

terkombinasikan dapat memungkinkan terjadinya belajar.55 Dengan 

adanya penggunaan sumber pembelajaran maka diharapkan kegiatan 

mengajar benar-benar membuahkan kegiatan belajar pada diri setiap 

siswa. Hal ini dapat dilakukan jika guru berusaha menggunakan berbagai 

sumber pembelajaran secara bervariasi dan memberikan kesempatan 

sebanyak mungkin kepada siswa untuk berinteraksi dengan sumber-

sumber pembelajaran yang ada. 

Sumber pembelajaran memiliki pengertian yang sangat luas. 

Sumber pembelajaran menurut Ahmad Rohani adalah guru dan bahan-

bahan pelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya.56 Pengertian 

                                                           
55 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2007) 
56 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.152 
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selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang dapat 

dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran baik langsung 

maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri 

mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Fatah Syukur dalam 

bukunya menjelaskan bahwa sumber pembelajaran yang digunakan 

dalam pendidikan atau lainnya adalah suatu sistem yang terdiri dari 

sekumpulan bahan/situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat 

agar memungkinkan siswa belajar secara individual.57 Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sumber belajar merupakan 

semua potensi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuannya atau megembangkan proses belajarnya 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

mendukung proses belajar sehingga memberikan perubahan yang positif. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Arif S Sadiman Ahmad Rohani 

yang berpendapat bahwa sumber belajar adalah segala macam sumber 

yang ada di luar yang memungkinkan terjadinya proses belajar.58 

Peranan sumber-sumber belajar (seperti: guru, dosen, buku, film, 

majalah, laboratorium, peristiwa, dan sebagainya) memungkinkan 

individu berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti 

menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil, dan menjadikan 

individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. 

Jadi segala apa yang bisa mendatangkan manfaat atau mendukung dan 

menunjang individu untuk berubah ke arah yang lebih positif, dinamis, 

atau menuju perkembangan dapat disebut sumber pembelajaran. 

                                                           
57 Fatah Syukur, op.cit., h.93 
58 Ahmad Rohani., op.cit., 152 
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

oleh siswa untuk mempelajari suatu hal. Pengertian dari sumber belajar 

sangat luas. Sumber belajar tidak terbatas hanya buku saja tetapi dapat 

berupa, orang, alat, bahan, dan lingkungan yang dapat mendukung 

proses pembelajaran. 

 

B. Perkembangan Media Pembelajaran 

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi 

beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan kecepatan yang 

sangat tinggi, sehingga memberi dampak pada penggunaan media 

pembelajaran pada bidang pendidikan. Semakin sadarnya tenaga 

pendidik mengenai pentingnya media yang membantu pembelajaran 

sudah mulai dirasakan sehingga pengelolaan alat bantu pembelajaran 

sudah sangat dibutuhkan. Pada awal perkembangannya, media 

pembelajaran dianggap sebagai alat bantu guru dalam mengajar 

(teaching aids).59 Media yang digunakan pada awalnya hanya 

merupakan alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan 

berbagai alat yang dapat memberikan pengalaman belajar yang konkret, 

sehingga mampu memberikan motivasi belajar serta mempertinggi daya 

serap dan retensi belajar siswa. Semakin meluasnya kemajuan di bidang 

komunikasi dan teknologi, serta diketemukannya dinamika proses 

belajar, maka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran semakin 

menuntut dan memperoleh media pembelajaran yang bervariasi secara 

luas pula. 

                                                           
59 Sadiman., dkk., op.cit., h.7 
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Perkembangan media pembelajaran dimulai sekitar pertengahan 

abad ke-20 dimana teknologi audio mulai dikenal sebagai alat bantu 

audio yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. 

Kemudian terjadi perkembangan sehingga pada akhir tahun 1950 teori 

komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audio visual. 

Namun, pada saat ini pengaruh penggunaannya masih terbatas pada 

pemilihan media saja. Faktor siswa yang menjadi komponen utama 

dalam proses belajar belum mendapat perhaian.  

Pada tahun 1960-1965 perhatian kepada siswa sebagai komponen 

yang penting dalam proses pembelajaran mulai mendapat perhatian. 

Pada hal ini teori tingkah laku (behaviorism theory) mulai 

mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Pada 

tahun 1965-1970, ditetapkan pendekatan system (system approach) yang 

mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan 

kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini mendorong digunakannya media 

sebagai bahan integral dalam proses pembelajaran. Karakteristik dan 

kemampuan masing-masing media perlu diperhatikan oleh guru agar 

mereka dapat memilih media mana yang sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan.  

Pemanfaatan Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. 

Pada mulanya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu 

guru untuk mengajar yang digunakan adalah alat bantu visual. Sekitar 

pertengahan abad ke - 20 usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan 

digunakannya alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audio-visual. 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/media-berasal-dari-bahasa-latin.html
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Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK), khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat 

bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, 

seperti adanya komputer dan internet. 

Pada hakikatnya media pembelajaran dapat menentukan hasil 

belajar peserta didik. Keberhasilan menggunakan media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar tergantung 

pada (1) isi pesan, (2) cara menjelaskan pesan, dan (3) karakteristik 

penerima pesan. Dengan demikian dalam memilih dan menggunakan 

media, perlu diperhatikan ketiga faktor tersebut. Apabila ketiga faktor 

tersebut mampu disampaikan dalam media pembelajaran tentunya akan 

memberikan hasil yang maksimal. Kustandi mengemukakan bahwa 

enggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu efektifitas proses pembelajaran dan penyampaian 

pesan yang berupa materi pelajaran pada saat itu.60 Di samping itu media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, 

menyajikan data dengan menarik da terpercaya, memudahkan penafsiran 

data, memadatkan informasi, serta membangkitkan motivasi dan minat 

siswa dalam belajar. Secara umum manfaat media pembelajaran di 

bidang pendidikan adalah memperlancar interaksi antara tenaga pendidik 

dengan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan 

efisien. Menurut Nana Sudjana dalam Subana menjelaskan mengapa 

perlu adanya media pembelajaran, diantaranya: 

1. Menarik perhatian siswa terhadap materi yang disajikan. 

2. Mengurangi verbalisme. 

                                                           
60 Kustandi dan Sutjipto. Media Pembelajaran Manual dan Digital. (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011), h.21 
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3. Membantu siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. 

4. Membatasi keterbatasn ruang, waktu, dan lingkungan. 

5. Terjadi kontak langsung antara siswa-guru. 

6. Membantu mengatasi perbedaan pengalaman belajar 

berdasarkan latar belakang ekonomi siswa.61 

Selain manfaat media pembelajaran yang telah dijelaskan di atas, 

terdapat beberapa manfaat lain dari penggunaan media pembelajaran di 

bidang pendidikan, diantaranya: 

1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan 

bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar 

tenaga pendidik dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya 

kesenjangan informasi diantara peserta didik dimanapun berada.  

2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media 

dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan dan 

warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu 

tenaga pendidik untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih 

hidup, tidak monoton dan tidak membosankan. 

3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan 

terjadinya komukasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media 

tenaga pendidik cenderung bicara satu arah. 

4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media tujuan belajar 

akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan 

tenaga seminimal mungkin. Tenaga pendidik tidak harus 

menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan 

                                                           
61 Sagala, op.cit., h. 291 
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sekali sajian menggunakan media, peserta didik akan lebih mudah 

memahami pelajaran. 

5. Meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Media 

pembelajaran dapat membantu peserta didik menyerap materi 

belajar lebih mandalam dan utuh. Bila dengan mendengar 

informasi verbal dari tenaga pendidik saja, peserta didik kurang 

memahami pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan kegiatan 

melihat, menyentuh, merasakan dan mengalami sendiri melalui 

media pemahaman peserta didik akan lebih baik. 

6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana 

saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang 

sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan 

belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa 

tergantung seorang tenaga pendidik. Perlu kita sadari waktu 

belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di 

luar lingkungan sekolah. 

7. Media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap 

materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik sehingga mendorong peserta didik untuk mencintai ilmu 

pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu 

pengetahuan. 

8. Mengubah peran tenaga pendidik ke arah yang lebih positif dan 

produktif Tenaga pendidik dapat berbagi peran dengan media 

sehingga banyak mamiliki waktu untuk memberi perhatian pada 

aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar 

peserta didik, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan 

lain-lain. 
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Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media bahwa media 

harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang 

ingin dicapai, Contoh : bila tujuan atau kompetensi peserta didik bersifat 

menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat untuk 

digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami 

isi bacaan maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Jika tujuan 

pembelajaran bersifat motorik (gerak dan aktivitas), maka media film 

dan video bisa digunakan. Disamping itu, terdapat kriteria lainnya yang 

bersifat melengkapi (komplementer), seperti: biaya, ketepatgunaan, 

keadaan peserta didik, ketersediaan, dan mutu teknis. 

b. Manfaat Sumber Pembelajaran 

Dengan menggunakan sumber pembelajaran secara terencana, 

maka suatu kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien, 

dalam usaha pencapaian tujuan instruksional. Sebab sumber 

pembelajaran sebagai komponen penting dalam proses belajar mengajar 

mempunyai manfaat yang cukup besar, diantaranya: 

a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan: (a) 

mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk 

menggunakan waktu secara lebih baik dan (b) mengurangi beban 

guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak 

membina dan mengembangkan gairah. 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih 

individual, dengan cara: (a) mengurangi kontrol guru yang kaku 

dan tradisional; dan (b) memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk berkembang sesuai dengan kemampuannnya. 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran 

dengan cara: (a) perancangan program pembelajaran yang lebih 
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sistematis; dan (b) pengembangan bahan pengajaran yang 

dilandasi oleh penelitian. 

d. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan: (a) 

meningkatkan kemampuan sumber belajar; (b) penyajian 

informasi dan bahan secara lebih konkrit. 

e. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu: (a) mengurangi 

kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan 

abstrak dengan realitas yang sifatnya kongkrit; (b) memberikan 

pengetahuan yang sifatnya langsung. 

f. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan 

menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. 

 

Pengalaman dan pengetahuan siswa akan materi pelajaran yang 

dipelajari merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, 

keberadaan sumber pembelajaran berfungsi untuk mengembangkan 

pengalaman dan pengetahuan siswa. Melalui pemanfaatan sumber 

pembelajaran ini maka pengalaman dan pengetahuan siswa akan lebih 

berkembang. 

 

C. Jenis  Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Jenis Media Pembelajaran 

            Setiap media pembelajaran memilik kemampuan masing-

masing, maka setiap guru diharapkan menentukan pilihannya sesuai 

dengan kebutuhan pada saat proses belajar mengajar. Djamarah 

mengelompokkan media berdasarkan jenisnya ke dalam beberapa jenis : 

1. Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara   saja, seperti tape recorder. 
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2. Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan dalam wujud visual. 

3. Media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara 

dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan 

yang lebih baik, dan media ini dibagi ke dalam dua jenis 

a. audiovisual diam, yang menampilkan suara dan visual 

diam, seperti film sound slide. 

b. audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan 

unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film, video 

cassete dan VCD.62 

Berdasarkan klasifikasi media yang telah dikemukakan oleh ahli di atas, 

maka di bawah ini akan dibahas beberapa jenis media pembelajaran: 

1) Media Grafis 

             Media grafis termasuk media visual. Media ini berfungsi 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang 

disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. 

Fungsi umum dari penggunaan media grafis diantaranya untuk menarik 

perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta 

yang mungkin cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan. 

Arsyad dalam buku mengemukakan beberapa prinsip-prinsip dalam 

penyajian media visual, diantaranya: 

1. Kesederhanaan    

Dalam suatu visual disampaikan secara sederhana yaitu 

dengan jumlah elemen yang lebih sedikit. 

                                                           
62 Djamarah, Syaiful B dan Zain, Aswan. Strategi Belajar mengajar. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002). 
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2. Keterpaduan         

Mengacu pada hubungan antara elemen-elemen yang saat 

diamati akan berfungsi bersama-sama. 

3. Penekanan            

Dalam penyajian memerlukan penekanan terhadap salah 

satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian siswa. 

4. Keseimbangan       

Bentuk yang dipilih sebaiknya menempati penayangan 

yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak 

semuanya simetris.63 

        Selain sederhana dan mudah pembuatannya media grafis termaksud 

media yang relatif mudah ditinjau dari segi biaya. Banyak jenis media 

grafis yang dapat kita gunakan, diantaranya: 

a. Gambar/foto 

b. Sketsa 

c. Diagram 

d. Bagan/chart 

e. Grafik 

 

2) Media Audio 

            Berbeda dengan media grafis, media audio berkaitan dengan 

indera pendengaran. Pesan yang disampaikan dituangkan dalam 

lambing-lambang auditif, baik verbal (ke dalam kata-kata/bahasa lisan) 

maupun non verbal. Ada beberapa jenis media audio yang dapat kita 

manfaatkan dalam pembelajaran diantaranya: 

                                                           
63 Arsyad, Azhar. Media Pembelajaran. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003), 

h.105 
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a. Radio 

b. Alat perekam (tape recorder) 

c. Compact disk (CD) 

d. Laboratorium bahasa 

3) Media Audio Visual 

Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut 

media pandang dengar. Jika kita menggunakan media ini maka akan 

semakin lengkap dan optimal penyajian bahan ajar kepada siswa, selain 

itu media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran 

dan tugas guru. Guru tidak selalu berperan sebagai penyaji materi, tetapi 

berubah menjadi fasilitator. Contoh media audiovisual adalah program 

video/pendidikan, video instruksional dan program slide suara 

(soundslide). 

Media audio visual dapat dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama, 

dilengkapi fungsi peralatan suara dan gambar dalam satu unit, 

dinamakan media audio visual murni, seperti film gerak (movie) 

bersuara, televisi, dan video. Jenis kedua adalah media audio visual tidak 

murni yakni apa yang kita kenal dengan slide, opaque, OHP dan 

peralatan visual lainnya bila diberi unsur suara dari rekaman kaset yang 

dimanfaatkan secara bersamaan dalam satu waktu atau suatu proses 

pembelajaran sebagaimana akan dibahas pada bab berikutnya. 

Adapun manfaat dan dari film, televisi dan radio menurut Yudhi dalam 

bukunya adalah sebagai berikut:  

1. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. 

2. Mampu menggambarkan peristiwa masa lalu secara realistis 

dalam waktu singkat. 
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3. Mampu membawa anak dari negara yang satu ke negara yang 

lain. 

4. Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat. 

5. Mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. 

6. Film dapat diulang untuk menambah kejelasan. 

7. Sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang. 

8. Menumbuhkan minat dan motivasi belajar64 

            Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem 

pembelajaran. Oleh sebab itu, pemilihan media merupakan hal penting 

yang harus diketahui guru. Pemilihan media yang tidak tepat dapat 

berakibat pada kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Secara 

umum, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media 

pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, sasaran didik, karakteristik 

media, waktu, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu 

teknis. 

2. Jenis Sumber Pembelajaran 

Secara garis besarnya, terdapat dua jenis sumber belajar yaitu: 

a. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yakni 

sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan 

sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas 

belajar yang terarah dan bersifat formal. 

b. Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by 

utilization), yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk 

                                                           
64 Mufadi, Yudhi. Media Pembelajaran (Sebuah Pendekatan Baru). (Jakarta: Gaung 

Persada Press,2008) 
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keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, 

diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Dari kedua jenis sumber belajar yang dijabarkan di atas, sumber-

sumber belajar dapat berbentuk: (1) pesan: informasi, bahan ajar (cerita 

rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya), (2) manusia: guru, instruktur, 

siswa, ahli, nara sumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh 

karier dan sebagainya; (3) bahan: buku, transparansi, film, slides, 

gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, 

komik, dan sebagainya; (4) alat/perlengkapan: perangkat keras, 

komputer, radio, televisi, VCD/DVD, kamera, papan tulis, generator, 

mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng dan sebagainya; (5) pendekatan/ 

metode/teknik: disikusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, 

permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk shaw dan 

sejenisnya; dan (6) lingkungan: ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, 

teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor dan sebagainya. 

Dalam memilih sumber belajar guru harus memperhatikan 

kriteria sebagai berikut: (1) ekonomis: tidak harus terpatok pada harga 

yang mahal; (2) praktis: tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit 

dan langka; (3) mudah: dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita; (4) 

fleksibel: dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan; 

(5) sesuai dengan tujuan: mendukung proses dan pencapaian tujuan 

belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. 

 

D. Peran Teknologi dalam Media Pembelajaran 

Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka media 

pembelajaran pun mengalami perkembangan melalui pemanfaatan 

teknologi itu sendiri. Efektivitas proses belajar mengajar (pembelajaran) 
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sangat dipengaruhi oleh faktor media pembelajaran yang digunakan. 

Penggunaan media pembelajaran pada tiap satuan pendidikan saat ini 

sangat dianjurkan bahkan diupayakan untuk ada pada tiap-tiap proses 

pembelajaran khususnya di tingkat satuan pendidikan dasar. Media ini 

tentunya tidak hanya atas dasar ada saja, tetapi kesesuaian dan ketepatan 

penggunaan dalam proses penyampaian pesan pembelajaran yang 

diberikan. 

Salah satu peran teknologi dalam media pembelajaran adalah 

penggunaan multimedia dalam pembelajara. Multimedia bertujuan untuk 

menyajikan informasi dalam kemasan yang menarik, menyenangkan, 

mudah dimengerti dan jelas. Multimedia berbasis komputer sangat 

menjanjikan jika digunakan dalam pendidikan. Akan tetapi, 

pengunaannya masih dianggap mahal sehingga belum banyak sekolah-

sekolah yang menggunakan media ini. Selain itu, masih banyak guru 

yang belum menguasai penggunaan media ini sehingga dalam tahapan 

awal penggunaannya membutuhkan bimbingan dalam pengoperasian 

program. 

Dalam pembelajaran penggunaan multimedia dapat digunakan 

dalam berbagai bentuk pembelajaran yaitu multimedia presentasi, 

program multimedia interaktif, sarana simulasi dan video pembelajaran. 

Selain itu, penggunaan internet juga sudah marak digunakan karena 

dengan internet maka dapat terhubung antara komputer yang satu dengan 

komputer yang lain. Peserta didik dapat mengakses berbagai macam 

informasi dan berita secara mudah dan cepat. Pemanfaatan internet 

dalam media pembelajaran dapat mengkondisikan peserta didik untuk 

belajar secara mandiri karena semua materi pelajaran dapat diperoleh 

melalui internet. Sebenarnya yang harus diperhatikan dalam oleh 
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pengelola dunia pendidikan mencakup empat pilar pendidikan 

(UNESCO, 1996) yang dikutip oleh Daryanto yaitu : (1) Learning to 

know, (2) Learning to do, (3) Learning to live together, (4) Learning to 

be.65 

Keberadaan teknologi harus dimaknai sebagai upaya untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan teknologi tidak dapat 

dipisahkan dari masalah, sebab teknologi lahir dan dikembangkan untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Sebagai suatu 

produk teknologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran diantaranya: radio, televisi, proyektor, OHP dan 

sebagainya. Sebagai sebuah proses teknologi pendidikan bersifat 

abstrak. Dalam hal ini teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai 

sesuatu proses yang kompleks, dan terpadu yang melibatkan orang, 

prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, 

mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, 

dan mengelola pemecahan masalah tersebut yang mencakup semua 

aspek belajar manusia 

  

                                                           
65 Daryanto. Media Pembelajaran (Peranannya sangat Penting Dalam Mencapai 

Tujuan pembelajaran). (Yogyakarta: Gava Media. 2010), h.58 
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BAB VI 

KNOWLEDGE SOCIETY 

 

Indonesia kini telah banyak beradaptasi dengan begitu banyak 

perubahan menyangkut dengan kemajuan di era tekhnologi yang semua 

serba digital dan serba cepat. Masyarakat yang berbasis informasi 

diarahkan untuk menjadi landasan menuju masyarakat berbasis 

pengetahuan serta ekonomi berbasis pengetahuan. Masyarakat berbasis 

pengetahuan adalah suatu kemapanan ekonomi dengan basis 

pengetahuan dan informasi untuk proses produksi, distribusi, aplikasi 

dan konsumsi. Untuk membangun masyarakat pengetahuan diperlukan 

adanya sistem informasi dan pengetahuan yang memadai berupa 

jaringan informasi yang memungkinkan seluruh masyarakat dapat 

mengaksesnya. 

Membangun masyarakat berpengetahuan adalah membangun 

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mempunyai visi dan 

wawasan iptek sebagai bekal untuk menghadapi abad ke-21. Kecintaan 

terhadap ilmu pengetahuan, hasrat untuk menggali dan 

mengembangkannya, perlu secara terus-menerus ditumbuhkan, sehingga 

membudaya dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, maka upaya 

menciptakan dan membangun sebuah masyarakat berpengetahuan 

menjadi kesadaran kolektif. Tanpa berbekal visi dan wawasan iptek, sulit 

rasanya bisa bertahan dalam memasuki era global yang penuh tantangan 

dan sangat kompetitif. 

Sehubungan dengan hal tersebut, agenda utama bangsa Indonesia 

adalah membangun basis kepemimpinan yang berwawasan dan visioner, 

serta berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan tekhnologi. 
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Kepemimpinan yang demikian tentu lebih kuat dan mampu menjangkau 

masa depan yang jauh. Seperti ungkapan ini “leadership must be base 

on knowledge.” Pemimpin harus berdasarkan dari pengetahuan. 

Sekarang bisa terlihat, negara yang pembangunannya bertumpu pada 

keandalan human capital, ternyata mempunyai path way yang jauh lebih 

baik dibandingkan negara yang sekedar mengandalkan kekayaan sumber 

daya alam. Determinan dan kunci keberhasilan untuk membangun 

bangsa yang maju itu adalah keandalan human capital dalam 

membangun knowledge-based economy. Satu dari empat pilar penerapan 

knowledge-based economy seperti yang telah dilakukan Singapura dan 

Korea Selatan.66 

Jadi secara konseptual, masyarakat berpengetahuan adalah suatu 

kelompok masyarakat yang anggota masyarakatnya ikut berpartisipasi 

dalam proses pembangunan dengan menguasai keterampilan dasar yang 

diperlukan dan mempunyai akses informasi. Dari pengertian tentang 

masyarakat berpengetahuan tersebut dapat dipahami bahwa, ada 

beberapa hal penting yang mencirikan masyarakat berpengetahuan yaitu, 

1) keterbukaan masyarakat terhadap akses informasi, 2) 

mengembangkan keterampilan dasar, dan 3) adanya partisipasi 

masyarakat. 

Keterbukaan masyarakat terhadap akses informasi memberikan 

modal awal bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang 

sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, masyarakat tidak akan ketinggalan 

informasi dari kemajuan global yang terus berkembang. Keterampilan 

dasar (Skill) merupakan kompetensi pokok yang harus terus ditingkatkan 

                                                           
66 Azmi. 2010. Menciptakan Masyarakat Berbasis Pengetahuan. 

http://news.okezone.com Diakses 29 Januari 2016.Pukul 12.14. 
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pada masyarakat, mulai dari kecil bahkan sampai dewasa sekalipun. 

Dengan kemampuan dasar ini memungkinkan bagi masyarakat untuk 

dapat mengembangkan diri dan berkompetisi dalam persaingan global. 

Adanya partisipasi masyarakat akan memberikan penguatan pada suatu 

bangsa dalam membangun masyarakat berpengetahuan. Keikutsertaan 

masyarakat inilah yang nantinya akan memberikan dorongan internal 

individu untuk terus memberikan kontribusi dalam membangun 

masyarakat berpengetahuan. 

Perubahan peradaban menuju masyarakat berpengetahuan 

(knowledge society) menuntut masyarakat dunia untuk menguasai 

keterampilan abad 21 yaitu mampu memahami dan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi (ICT Literacy Skills). Pendidikan 

memegang peranan sangat penting dan strategis dalam membangun 

masyarakat berpengetahuan yang memiliki keterampilan: (1) melek 

teknologi dan media; (2) melakukan komunikasi efektif; (3) berpikir 

kritis; (4) memecahkan masalah; dan (5) berkolaborasi. Konsep ini 

secara simultan akan dapat menciptakan knowledge-based society 

(masyarakat berbasis pengetahuan). Sebab, pendidikan bukan saja akan 

melahirkan sumber daya manusia berkualitas, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, serta menguasai teknologi, tetapi juga merupakan jalan 

menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi 

suatu bangsa. Karena pembangunan manusia suatu bangsa pasti sejalan 

dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.67 

Menyadari peran strategis pendidikan dalam mewujudkan 

masyarakat berpengetahuan tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional 

                                                           
67Ibid1 
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(Kemendiknas) telah melakukan berbagai kegiatan yang didalamnya 

termasuk pemanfaatan dan pendayagunaan TIK untuk memperluas akses 

terhadap pendidikan bermutu dan meningkatkan mutu, relevansi dan 

daya saing pendidikan. Untuk mempercepat pendayagunaan dan 

pemanfaatan TIK untuk pendidikan telah dilakukan berbagai upaya 

untuk mendorong akselerasi dan peningkatan “ICT literacy 

skills”menuju “knowledge-based society”. Sehingga dalam program 100 

hari Kemendiknas Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang pertama 

adalah penyediaan internet secara massal di sekolah. 

 

A. Pembangunan Masyarakat 

1. Definisi Pembangunan 

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik 

dalam lingkungan masyarakat. 

Adapun tujuan pembangunan terbagi atas 2 bagian, yaitu : 

a. Tujuan umum pembangun adalah suatu proyeksi terjauh dari 

harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari 

yang terbaik atau masyarakat ideal terbaik yang dapat 

dibayangkan. 

b. Tujuan khusus pembangunan ialah tujuan jangka pendek, pada 

tujuan jangka pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat 

pencapaian sasaran dari suatu program tertentu.68  

                                                           
68Zulkarimen Nasution. (2007). Komunikasi Pembangunan. In Pengenalan Teori dan 

Penerapannya e-book (302.2 NAS k). Tersedia http://www.pengertianpakar.com 

Diakses 29 Januari 2016. Pukul 13.45 

http://www.pengertianpakar.com/
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Pembangunan adalah implementasi aspirasi dan kehendak 

masyarakat demi kepentingan masyarakat.69Pembangunan berarti 

transformasi sosial dalam mengatur distribusi potensi sosial kepada 

semua orang seperti pendidikan, layanan kesehatan, perumahan rakyat, 

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan 

dimensi lain dari peluang kehidupan manusia.70 

2. Masyarakat 

Masyarakat mengandung pengertian tentang suatu kesatuan 

kelompok orang yang berhimpun, berkumpul dan bersatu dalam suatu 

wadah baik bentuk organisasi formal maupun nonformal yang 

menempati tempat tertentu, mempunyai ciri-ciri seperti adanya ikatan 

dan mempunyai kesamaan-kesamaan atas beberapa hal.Setiap kelompok 

masyarakat selalu berusaha untuk mempertahankan eksistensinya dan 

mengembangkan agar tidak tersingkirkan.71 

Masyarakat yang mendapat kesempatan dan akses informasi 

secara cepat dan tepat akan jauh lebih maju dibandingkan mereka yang 

kurang mendapat ‘nasib’ yang baik dalam hal perolehan 

informasi.Informasi merupakan data-data yang diolah melalui suatu 

sistem pengelola sehingga memiliki arti dan bernilai bagi seseorang. 

Selain itu, informasi dapat diartikan juga sebagai ilmu pengetahuan yang 

terus berkembang sejalan dengan usaha dan kemampuan manusia sesuai 

                                                           
69Pengertian dan Definisi Pembangunan. Tersedia https://carapedia.com. Diakses 30 

Januari 2016. Pukul 16.15  
70 Mustofa Kamil. 28 Maret 2012. Pengertian Pembangunan. Tersedia 

http://file.upi.edu. Diakses 30Januari 

    2016. Pukul 12.54 
71Yasir Riady. 2004. Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia. Tersedia 

   http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosiding2/fisip201004.pdf. Diakses 29 

Januari 2016. Pukul 14.20. 

https://carapedia.com/pengertian_definisi_pembangunan_info2042.html
http://file.upi.edu/
http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosiding2/fisip201004.pdf.%20Diakses%2029%20Januari%202016
http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosiding2/fisip201004.pdf.%20Diakses%2029%20Januari%202016
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dengan kegunaannya. Dalam perkembangannya, informasi sering 

dikaitkan dengan teknologi yaitu komputer dan perangkatnya. Disadari 

atau tidak, dinamika informasi yang terjadi membawa perubahan bagi 

masyarakat.72 

Unsur Pembangunan bangsa antara lain adalah pembangunan 

masyarakat. Masyarakat inilah yang akan terus mengembangkan dan 

melangsungkan kehidupan berbangsa. Untuk dapat membangun bangsa 

ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan sarana secara fisik, namun 

juga membutuhkan pengetahuan sehingga masyarakat tumbuh dan 

berkembang dengan cerdas. Untuk cerdas masyarakat butuh 

pengetahuan. Pengetahuan akan terus-menerus berkembang, sehingga 

masyarakat harus membekali diri agar mampu mengikuti perkembangan 

pengetahuan.  

3. Pengetahuan 

 Pengetahuan (knowledge) adalah sesuatu yang hadir dan terwujud 

dalam jiwa dan pikiran seseorang dikarenakan adanya reaksi, 

persentuhan, dan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. 

Pengetahuan ini meliputi emosi, tradisi, keterampilan, informasi, akidah, 

dan pikiran-pikiran.73 Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses 

dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan 

pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam 

masalah/proses bisnis tertentu.74 

                                                           
72 Sumber: Harian BERNAS tanggal 9 Januari 2014, halaman 4  
73 Mohammad Adlany. Tersedia http://www.alhassanain.com/indonesian/articles. 

Diakses 29 Januari 

   2016. Pukul 12.34. 
74 H. Inu kencana Syafiie, 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT Refika Aditama: 

Bandung 

http://www.alhassanain.com/indonesian/articles/articles/Philosophy_and_gratitude_library/definisi_pengetahuan/001.html
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4. Masyarakat Berpengetahuan 

Pembangunan sebuah masyarakat berpengetahuan (Knowledge 

Society) adalah proyek perbaikan berkelanjutan (Continues 

Improvement).  Knowledge society adalah sebuah masyarakat dari 

berbagai organisasi dimana secara praktis setiap tugas tunggal akan 

dilakukan dalam dan melalui sebuah organisasi.75 

Ciri-ciri masyarakat berpengetahuan adalah: 

a. Mempunyai kemampuan akademik 

b. Berpikir kritis 

c. Berorientasi kepada pemecahan masalah 

d. Mempunyai kemampuan untuk belajar meninggalkan 

pemikiran yang lama dan belajar lagi untuk hal-hal yang 

baru. 

           Untuk negara-negara berkembang, seperti Indonesia membangun 

“masyarakat berpengetahuan” yang inovatif melibatkan berbagai 

inisiatif dalam dua area utama yaitu pembangunan infrastruktur TIK 

yang pokok, dan penciptaan kondisi-kondisi yang akan mendorong 

pembangunan berbagai kompetensi sosial dalam bidang-bidang 

tertentu.76 

 

B.  Pentingnya Mempelajari Pembangunan Masyarakat 

Pengetahuan 

Masyarakat berpengetahuan (Knowledge Society), sangat 

diperlukan dan diharapkan pertumbuhannya dalam kehidupan sehari–

                                                           
75 Dinar Pratama. 2011 Januari 28. Knowledge Society. 

https://dinarpratama.wordpress.com. Diakses 28 Januari 2016. Pukul 1.14 
76Pohan Rangga. 2012. Pembangunan Masyarakat Berpengetahuan. Tersedia 

   http://pohanrangga.blogspot.co.id Diakses 28 Januari 2016. Pukul 12.50 

https://dinarpratama.wordpress.com/
http://pohanrangga.blogspot.co.id/
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hari maupun untuk masa depan. Pembangunan masyarakat 

berpengetahuan adalah sebuah proses yang kompleks dalam 

mengkombinasikan unsur-unsur teknologi dan sosial (termasuk 

kompetensi sumber daya manusianya) dalam cara yang produktif, untuk 

menciptakan infrastruktur informasi nasional. Berbagai strategi untuk 

membangun infrastruktur informasi nasional haruslah lebih daripada 

pernyataan-pernyataan tentang apa yang harus dilakukan. Para 

pengambil keputusan harus berorientasi pada aksi dan dibiayai dengan 

tepat. 

Pengetahuan akan memberikan bekal masyarakat untuk hidup 

lebih baik atau hidup lebih berkualitas. Untuk dapat berpengetahuan 

maka masyarakat harus menempuh pendidikan baik formal maupun 

informal. Pendidikan formal maupun informal memerlukan sumber–

sumber informasi dan pengetahuan. Sumber informasi dan pengetahuan 

saat ini tersedia luas melalui berbagai media. Masyarakat dengan mudah 

mengakses informasi dan pengetahuan, baik berupa buku, artikel, jurnal 

ilmiah dan berbagai pengetahuan ketrampilan yang dibutuhkan. 

Teknologi informasi seolah memanjakan masyarakat dalam perolehan 

informasi dan pengetahuan. Media telah memanjakan masyarakat 

dengan berbagai pilihan informasi. Alat teknologi informasi seolah 

mampu memberi solusi atas berbagai kebutuhan informasi. 

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini menuntut setiap individu 

untuk terus menambah pengetahuan. Hal ini dilakukan agar tidak 

semakin terpinggirkan, mampu terus berkiprah dan mampu menghadapi 

tantangan di era global. 

Bisa dicermati saat ini bagaimana perkembangan teknologi 

informasi mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika dicermati atau 
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mungkin mencermati diri sendiri, bahwa dengan satu alat teknologi 

informasi dan komunikasi, bisa memperoleh berbagai informasi. 

Informasi yang terbatas semakin menjauhkan masyarakat untuk maju 

dan berkembang. Informasi yang diperoleh memberi peluang bagi 

masyarakat untuk memperoleh informasi baru, mendapat pengetahuan 

dan ketrampilan baru, yang akan mendorong masyarakat untuk berpikir 

kritis, memberi peluang untuk meningkatkan kapasitasnya. Informasi 

menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. 

Masyarakat yang mendapat kesempatan lebih dulu, akses lebih 

luas dan tepat waktu akan dapat ‘mengurus dan mengatur’ dunia. 

Sementara kelompok masyarakat yang tidak atau kurang memperoleh 

kesempatan dan akses informasi yang mereka butuhkan secara memadai 

jauh tertinggal.77 

Faktor-faktor penentu pembentukan masyarakat informasi adalah : 

1. Kemajuan dalam pendidikan, dengan kemampuan baca-tulis dan 

pembelajaran orang bisa menguasai pengetahuan. Akses 

terhadap informasi pilihan yang memiliki nilai guna, berasal dari 

keaktifan dalam mencari informasi, biasanya melalui kebiasaan 

membaca. Salah satu budaya yang menyertai masyarakat 

informasi adalah tingginya budaya baca. Budaya diawali dari 

sesuatu yang sering atau biasa dilakukan, sehingga akhirnya 

menjadi suatu kebiasaan. Keuntungan yang bisa diperoleh dari 

membaca antara lain ialah menguasai ilmu pengetahuan secara 

luas, meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan taraf 

hidup, mengatasi masalah, serta mempertajam pandangan. 

                                                           
77Ibid 6 
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2.  Perubahan karakteristik pola kerja, orang selalu mencari 

informasi dan pengetahuan agar bisa bekerja dengan cepat, 

efektif dan efisien.  

3. Perubahan dalam cara menyebarkan pengetahuan, mulai dari 

konvensional kepada penyebaran informasi yang menggunakan 

alat-alat canggih. 

4. Perubahan dalam cara mencari pengetahuan, semakin besarnya 

rasa ingin tahu pada diri seseorang sehingga berupaya untuk 

mendapatkan informasi dengan spesifik. 

5. Kemajuan dalam penciptaan alat-alat untuk menyebarkan dan 

mengakses pengetahuan baru.  

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting untuk medukung 

seluruh sendi kehidupan. Pembangunan masyarakat memerlukan 

sumberdaya manusia yang berkualitas.78 Sesuai dengan peran sebagai 

solusi pendidikan masyarakat, guna meningkatkan kualitas 

pembangunan sumber daya manusia, maka di era teknologi saat ini, 

perpustakaan keliling perlu juga dilengkapi dengan perangkat teknologi 

informasi. Tuntutan di era global ini, tidak hanya terbatas pada 

kesenjangan memperoleh informasi, namun juga kesenjangan dalam 

pemanfaatan teknologi informasi. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

mempelajari masyarakat berpengetahuan sangat penting sebagai arah, 

acuan dan tujuan menghadapi era digital. Terlebih lagi pada dunia 

pendidikan, mempelajari pengetahuan dalam tekhnologi dan informasi 

                                                           
78Karim. 2011. Memasyarakatkan Perpustakaan Sebagai Sumber Informasi Guna 

Meretas Masa Depan Perpustakaan dan Meningkatkan Kompetensi Bangsa. Visi 

Pustaka. Hal 33-38. 
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sangat perlu mengingat keberhasilan masyarakat berpengetahuan berasal 

dari pendidikan yang baik. 

  

C. Implementasi Pembangunan Masyarakat Pengetahuan 

1. Ciri-ciri Masyarakat Berpengetahuan 

Secara umum masyarakat berpengetahuan mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut79 : 

1. Belajar terus-menerus (berkesinambungan). 

 Anggota masyarakat berpengetahuan adalah orang-orang yang 

gemar belajar. Anggota masyarakat berpengetahuan akan belajar terus 

menerus sampai akhir hayat. Belajar terus menerus yang dimaksud 

adalah belajar dalam artian luas, dimana segala hal dianggap sebagai 

sebuah ilmu yang harus terus diganti. 

2. Berpikir sistemik dan sistematis 

Berpikir sistemik artinya belajar komprehensif atau menyeluruh. 

Sedangkan berpikir sistemik adalah berpikir dengan tahapan-tahapan. 

Berpikir sistemik dan sistematis artinya mampu mengalisis suatu kondisi 

dan situasi secara menyuluh namau dalam penyelesainya atau prosesnya 

menggunakan pendekatan secara sistematis atau melalui tahapan-

tahapan atau runtutan-runtutan. 

3. Berfikir Kritis 

Berfikir kritis artinya berfikir secara maju terbuka, tidak cepat puas 

atas suatu opini/pernyataan. Selalu memiliki pertanyaan untuk 

dieksplorasi dan dicari jawabannya. Sadar akan tekhnologi dan media. 

                                                           
79 Mirela. 2009.  Building a Knowlegde Society in The European Union. Vol LXI No 

1/2009. Tersedia http://www.upg-bulletin-se.ro/archive/2009-1/6.%20Diaconescu.pdf. 

Diakses 25 Januari 2016. Pukul 14.05. 

http://www.upg-bulletin-se.ro/archive/2009-1/6.%20Diaconescu.pdf
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Artinya anggota masyarakat berpengetahuan adalah masyarakat yang 

tidak gaptek, terbuka akan tekhnologi dan media sebagai bagian dari 

kehidupan.  

4. Memanfatkan segala potensi TIK 

Disini masyarakat berpengetahuan bukan hanya menggunakan 

TIK sebagao alat yang hanya mempermudah dan sebagai sarana hiburan 

semata, namun juga dimanfaatkan untk terus memperkaya diri dengan 

ilmu pengetahuan, serta menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan 

anggota masyarakat berpengetahuan yang bersangkutan 

5. Kreatif masyarakat berpengetahuan  

Artinya orang-orang yang kreatif artinya masyarakat 

berpengetahuan adalah orang-orang yang selalu ingin berinovatif atau 

memperbarui/menyempurnakan hal-hal yang sudah ada/diciptakan 

sebelumnya 

2. Perbedaan Masyarakat Berpengetahuan dengan Masyarakat 

Tradisional 

 Terdapat perbedaan yang mencolok antara masyarakat 

berpengetahuan dan masyarakat tradisional. Perbedaan ini dapat dilihat 

dari sifat dan pola pikir masyarakat berpengetahuan dan masyarakat 

tradisional80. 

 Masyarakat berpengetahuan aktif dalam pembangunan dan 

berpikir kritis, sedangkan masyarakat tradisional pasif (tidak 

berpartisipasi) aktif. 

 Masyarakat berpengetahuan tidak cepat puas, namun masyarakat 

tradisional mudah dipuaskan.  

                                                           
80 http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosiding2/fisip201004.pdf 

http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosiding2/fisip201004.pdf
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 Masyarakat berpengetahuan umumnya mempunyai kesadaran 

tinggi sehingga memiliki inisiatif, sedangkan masyarakat 

tradisional lebih suka menjadi pengikut.  

 Masyarakat berpengetahuan sadar akan TIK dan bisa 

memanfaatkannya secara maksimal, sedangkan masyarakat 

tradisional belum begitu sadar akan TIK dan belum bisa 

memanfaatkan TIK sebagai sarana untuk memperkaya diri, TIK 

sebagai hiburan dan mencapai tujuan yang sederhana. 

 Masyarakat berpengetahuan kreatif sedangkan tradisional statis. 

Artinya, masyarakat berpengetahuan selalu mencitakan sesuatu, 

masyarakat tradisional lebih suka menggunakan sesuatu yang 

telah ada. 

 Masyarakat berpengetahuan konvergen sedangkan masyarakat 

tradisional divergen, Artinya masyarakat berpengetahuan 

berpikiran komprehensif dalam menilai dan menganalisis suatu 

masalah, baru kemudian menggunakan pendekatan yang 

sistematis. Namun masyarakat tradisional cenderung divergen 

artinya menganalisi dan melihat suatu masalah secara parsial atau 

sepotong-sepotong. 

 Masyarakat berpengetahuan produktif sedangkan masyarakat 

tradisional konsumtif, karena didorong kekritisan dan 

kekreatifannya masyarakat berpengetahuan cenderung produktif 

dan inovatif dapat menciptakan dan menghasilkan hal-hal baru. 

Namun masyarakat konsumtif tanpa menciptakan hal=hal baru, 

melainkan hanya sebagai pemakai.  
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3. Peran Masyarakat Berpengetahuan dalam Pembangunan 

Beberapa peran masyarakat berpengetahuan dalam pembangunan 

yaitu81: 

1. Dapat membangun peradaban baru artinya dengan pengetahuan 

yang dimilki oleh masyarakat berpengetahuan mereka dapat 

membangun sebuha peradabab baru yang sesuai dengan zaman 

yang berubah.  

2. Dapat membuat kehidupan bermasyarakat (khususnya) dan 

bernegara (umunya) menjadi sejahtera. Artinya masyarakat 

berpengetahuan menggunakan ilmu pengetahuannya semaksimal 

mungkin untuk memajukan kehidupan setiap anggota 

masyarakatnya sehingga anggota masyarakat tersebut menjadi 

lebih sejahtera.  

3. Kehidupan sosial menjadi lebih teratur dan terarah Artinya karena 

masyarakat itu selalu belajar terus menerus dalam berbagai aspek 

termasuk kehidupan sosial, makanya dengan adanya masyakarat 

berpengetahuan, kehidupan sosial menjadi lebih teratur dan terarah, 

dan setiap anggota masyarakatnya mempunyai solidaritas tinggi. 

4. Dengan adanya masyarakat berpengetahuan yang bisa menciptakan 

berbagai media untuk pemanfaatan dalam informasi seperti 

sekarang ini, informasi pun menjadi lebih mudah diakses 

dimanapun dan kapanpun sehingga tidak ada yang kertinggalan 

informasi.  

5. Menjadikan suatu masyarakat lebih produktif dan inovatif , karena 

didorong oleh kekritisan dalam berpikir dan kekreatifannya,  

                                                           
81 Ibid 15 
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masyarakat berpengetahuan pun selalu ingin berinovasi/ 

menciptakan sesuatu hal baru dan menyempurnakan sesuatu yang 

telah ada sebelumnya. 

4.  Pembangunan Masyarakat Berpengetahuan di Indonesia  

Inovasi serta penggunaan berbagai media dan TIK dalam Pendidikan

  

1. Adanya home schooling 

Dengan adanya home schooling, belajar dapat dilakukan di 

rumah dan sistem ini cocok untuk orang yang mempunyai banyak 

kegiatan sehigga tidak perlu berangkat ke sekolah. 

2. Adanya Universitas Terbuka 

Universitas terbuka diperuntukkan mayoritas bagi orang-orang 

yang sudah bekerja, dengan menggunakan e-learning.E-learning 

dimaksudkan salah satunya untuk mencegah kejenuhan system 

belajar yang konvensional, sehingga peserta didik dapat 

menggunaka internet sebagai salah satu media belajar dan 

sumber belajar.Selain itu e-learning relative lebih efisien, siswa 

dapat me-reviewbahan ajar setiap saat dan dimana saja, guru 

maupuan siswa dapat melakukan diskusi melalui internet. 

3. Adanya Kurikulum 2013 

Pada kurikulum 2013 pemerintah banyak mebuat e-book.E-book 

ini dapat digunakan oleh siswa belajar dan orang tua dapat 

mendownload buku tersebut.Selain itu saaat ini banyak buku-

buku pelajaran yang dibuat dalam e-book. 
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4. Penggunaan televisi dan radio untuk pendidikan.  

Telivisi dan radio dijadikan salah satu media pendidikan untuk 

kalangan yang lebih luas sehingga setiap orang bisa mendapat 

pendidikan sekaligus hiburan. 

5. Pendidikan yang lebih berpusat pada pelajar  

Dengan pendidikan yang berpusat pada pelajar, peserta didik 

dapat mengembangkan potensinya dan guru tidak lagi menjadi 

sumber belajar.Karena zaman dulu para guru menjadi sumber 

utama para peserta didik dalam belajar. 

6. Adanya perpustakaan Digital 

Ditemukannya inovasi baru hasil karya anak bangsa untuk 

mempermudah kehidupan seperti : 

 Moses 

MOSES (Malaria Observation System and Endemic 

Surveillance), merupakan gabungan software dan hardware yang 

terintegrasi untuk mengatasi penyakit malaria. 

 Hospitality Manager 

Merupakan sebuah software yang dirancang khusus untuk 

mempermudahberagam fasilitas dan layanan dalam bisnis kafe 

dan restoran.Software inimampu menangani menajemen stock, 

racikan, permintaan barang antarkonter, pembelian, penjualan, 

hingga manejemen data konsumen. 

 Tokopedia 

Situs online yang menyediakan wadah transaksi jual beli.Oleh 

kreatornyasitus ini dirancang sebagai satu wadah e-commerce 

berskala nasional yangdapat digunakan secara Cuma – Cuma, 

mudah, dan aman untuk mengembangkan bisnisonline. 
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 Pointrek 

Merupakan system pelacak kendaraan bergerak khususnya kapal, 

dengan basis teknologi satelit. Teknologi ini mampu 

menunjukkan letak sebuah kapaldi perairan manapun pada waktu 

itu juga. 

 Jack’s Milyader 

Merupakan produk board game yang dapat mewadahi pemainnya 

untukmelakukan simulasi bisnis. Dalam permainan ini, pemain 

dapat belajar untukmengambil keputusan dalam dunia usaha. 

 Rescue Robot 

Merupakan robot yang dirancang khusus untuk aktivitas 

penyelamatan korban ketika terjadi kecelakaan atau bencana. 

5. Kendala Dalam Membangun Masyarakat Berpengetahuan 

Salah satu indikator dari maju dan berkembangnya suatu bangsa 

dapat dilihat dari sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu bangsa 

tersebut dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. 

Negara yang kuat secara ekonomi, tentunya akan memberikan dampak 

positif terhadap kualitas rakyatnya. Dan sebaliknya, jika pertumbuhan 

ekonomi suatu bangsa rendah akan memberikan dampak negatif 

terhadap raknyatnya. Dalam hal ini, kemiskinan menjadi salah satu 

implikasi dari rendahnya pertumbuhan suatu negara.Meningkatnya 

angka kemiskinan suatu negara ternyata menimbulkan masalah baru, 

yaitu rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM) dikarenakan banyak 

dari rakyatnya yang kekurangan gizi dan tidak dapat menikmati 

pendidikan yang layak. 
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a) Pemberdayaan Masyarakat 

Terkait dengan upaya dalam membangun SDM masyarakat dalam 

rangka menghadapi era globalisasi ini setidaknya kita sedikit lega karena 

adanya konsesus global dengan berkomitmen terhadap pembangunan 

SDM tiap negara yang berkualitas. Dalam hal ini Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) melalui Tujuan Pembangunan Milenium (Meillenium 

Development Goals, MDGs) berikrar bahwa pada tahun 2015 akan : 

1.    Memberantas kemiskinan dan kelaparan 

2.    Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua 

3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan 

perempuan 

4.    Mengurangi tingkat kematian anak 

5.    Meningkatkan kesehatan ibu 

6.    Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lain 

7.    Menjamin kelestarian lingkungan 

8.    Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 

Dan jika kedua pilar ini diwujudkan, maka upaya pembangunan 

masyarakat (SDM) yang berkualitas pun akan tercapai. Konsep belajar 

sepanjang hayat juga dapat terus dibangun untuk memberikan stimulus 

untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kemampuan diri.Selain 

itu, pemberdayaan masyarakat juga penting untuk terus diupayakan 

untuk membantu masyarakat mengembangkan dirinya. Pengembangan 

masyarakat dapat diartikan sebagai usaha yang memungkinkan orang 

dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar 

pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. 
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b) Pemanfaatan ICT 

Selain itu juga untuk mewujudkan masyarakat yang 

berpengetahuan, terlebih dalam konteks era digital saat ini pemanfaatan 

teknologi komunikasi dan informasi punya peran penting. Menurut 

Kofie Anan ICT sangat potensial untuk membangun bangsa yang maju. 

Dengan menggunakan ICT, dapat meminimalkan resiko dalam 

membangun bangsa. 82Dalam blog Padepokan Musa As Sy’arie 

menjelaskan bahwa beberapa studi melihat pesatnya perkembangan ICT 

berdampak posisitif bagi pertumbuhan ekonomi media, dan juga 

demokrasi, termasuk di negara-negara berkembang.  

Akan tetapi ada juga studi yang melihat fenomena pesatnya ICT 

lebih banyak merugikan, karena lebih mempertegas kesenjangan sosial, 

dan bahkan memapankan struktur yang sudah ada dan bersifat tidak adil. 

Pesatnya kemajuan teknologi informasi ternyata tidak hanya membawa 

dampak positif bagi masyarakat, tapi juga dapat menjadi ancaman 

tersendiri suatu bangsa. Walaupun demikian, dampak negatif yang akan 

mengancam suatu bangsa sebenarnya dapat diminimalisir dengan 

memberikan kesadaran etika dalam memanfaatkan ICT kepada setiap 

rakyatnya.  Dengan memanfaatkan ICT setidaknya masyarakat dapat 

terus memperbaharui informasi dan ilmu pengetahuan yang setiap saat 

bisa berubah.Hadirnya ICT dengan dampaknya harusnya membuat kita 

dapat lebih bijak dalam memanfaatkannya. Walaupun biaya yang 

dikeluarkan dalam menggunakan ICT relatif tinggi, tapi dimungkinkan 

                                                           
82 Drucker, Peter F. 1994. Knowledge Work and Knowledge Society : the Social 

Transformations of this Century. http://Manuwoto, Syafrida. 2005. Pendidikan 

Pascasarjana Jalur Profesi. Lokakarya IPB - STKS. Ciloto, 28 April 2005. 
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akan memberikan kerugian yang tidak sebanding pula jika tidak 

menggunakan ICT. 

Masyarakat berpengetahuan (Knowledge Society), sangat 

diperlukan dan diharapkan pertumbuhannya dalam kehidupan sehari –

hari maupun untuk masa depan. Mempelajari masyarakat 

berpengetahuan sangat penting sebagai arah, acuan dan tujuan 

menghadapi era digital. Terlebih lagi pada dunia pendidikan, 

mempelajari pengetahuan dalam tekhnologi dan informasi sangat perlu 

mengingat keberhasilan masyarakat berpengetahuan berasal dari 

pendidikan yang baik. Implementasi pembangunan masyarakat 

pengetahuan dapat dilihat ciri-cirinya yaitu belajar terus-menerus 

(berkesinambungan), berpikir sistemik dan sistematis, berpikir kritis, 

sadar akan tekhnologi/media, memanfatkan segala potensi TIK. Peranan 

masyarakat berpengetahuan yaitu dapat membangun peradaban baru, 

dapat membuat kehidupan bermasyarakat (khususnya) dan bernegara 

menjadi sejahtera, kehidupan sosial menjadi lebih teratur dan terarah, 

masyarakat berpengetahuan bisa menciptakan media untuk pemanfaatan 

dalam informasi, menjadikan suatu masyarakat lebih produktif dan 

inovatif.Inovasi dan penggunaan berbagai media dan TIK dalam 

Pendidikan yaituhome schooling, Universitas Terbuka, penggunaan e-

book, penggunaan televisi dan radio untuk pendidikan, pendidikan yang 

lebih berpusat pada pelajar, adanya perpustakaan digital, moses, 

Hospitality Manager, tokopedia, Pointrek, Jack’s Milyader, Rescue 

Robot. Kendala dalam membangun masyarakat berpengetahuan yaitu 

pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan ICT. 
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BAB VII 

PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI DI SEKOLAH DASAR 

 

A. Pembelajaran Berbasis TIK 

Peradaban dunia terus mengalami perubahan dari hari ke hari. 

Perubahan tersebut sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang mencolok dari bidang 

teknologi adalah bidang teknologi informasi dan teknologi komunikasi. 

Keduanya merupakan pasangan yang tidak terpisahkan dan sering 

dikenal dengan sebutan teknologi informasi dan komunikasi atau 

disingkat TIK. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak 

dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sehingga secara otomatis 

berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan, salah satunya adalah 

bidang pendidikan. TIK telah berkembang sangat pesat dan telah 

memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan 

di sekolah, khususnya pembelajaran. 

Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

pada dunia pendidikan sangat besar. Paradigma dalam dunia pendidikan 

telah mengalami pergeseran, yaitu dari teacher centered (pembelajaran 

yang berpusat pada guru) menjadi student centered (pembelajaran yang 

berpusat pada siswa). Pada paradigma lama, gurulah yang menjadi 

sumber informasi bagi siswa dalam lingkungan sekolah. Namun 

paradigma tersebut mulai bergeser sehingga siswalah yang menjadi 

subjek dalam pembelajaran. Siswa dapat belajar mandiri di mana pun 

dan kapan pun tanpa harus didampingi oleh guru. Selain itu, pergeseran 

juga terjadi dari pembelajaran konvensional menuju pembelajaran 
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modern atau berbasis perkembangan teknologi. Sejalan dengan hal 

tersebut, maka dunia pendidikan memerlukan inovasi untuk selalu 

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Salah satu upayanya adalah melalui pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.  

Pemanfaatan dan pengembangan TIK dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah dikenal dengan Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi. Melalui fasilitas yang disediakan 

oleh sistem tersebut, guru dan siswa dapat mengeksplorasi dan 

mengelaborasi kegiatan belajar dan mengajar secara efektif dan efisien. 

Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada 

dasarnya mengandalkan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Di dalam buku 

Panduan Implementasi Pembelajaran Berbasis ICT yang dimaksud 

dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

adalah:  

aktivitas pembelajaran yang didukung oleh infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan aplikasi 

pengelolaan pembelajaran, menggunakan aturan tata kelola yang 

ditetapkan, dan menggunakan konten digital sebagai bahan 

pengayaan pembelajaran tatap muka di dalam kelas.83 

 

Banyak manfaat yang didapatkan oleh dunia pendidikan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 

Teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan mutu 

pendidikan dengan membuka lebar-lebar akses ilmu pengetahuan dan 

teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang 

                                                           
83 Tim, Panduan Implementasi Pembelajaran Berbasis TIK, (Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), p.4. 



Teknologi Informasi dan Komunikasi | 137 
 

efektif, berkualitas, dan menyenangkan. Pembelajaran dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat 

merangsang keaktifan siswa, meningkatkan daya tarik siswa terhadap 

proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi dan 

perhatian siswa. Selain itu, menurut penelusuran UNESCO, manfaat 

teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pendidikan sebagai 

berikut: 

Ada lima manfaat yang dapat diraih melalui penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam sistem pendidikan: (1) 

mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan; (2) 

meningkatkan kesetaraan pendidikan (equity in education); (3) 

meningkatkan mutu pembelajaran (the delivery of quality 

learning and teaching); (4) meningkatkan profesionalisme guru 

(teacher’s professional development); dan (5) meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi 

pendidikan.84 

 

Melihat banyaknya manfaat yang diperoleh dari teknologi 

informasi dan komunikasi, maka pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pendidikan perlu mendapat perhatian. Ada tiga 

komponen penting yang perlu dipersiapkan untuk mengimplementasikan 

pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga 

komponen tersebut adalah infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), 

serta konten dan aplikasi. Infrastruktur yang perlu disiapkan antara lain 

komputer, jaringan intranet, akses internet, LCD proyektor, dan 

perangkat pendukung lainnya. Komponen sumber daya manusia antara 

lain guru, tenaga praktisi teknologi, dan yang lainnya. Penyiapan sumber 

                                                           
84 Muhammad Sirozi, Peran dan Manfaat ICT dalam Pendidikan, (diakses dari 

http://radenfatah.ac.id/artikel-155-peran-dan-manfaat-ict-dalam-pendidikan.html pada 

tanggal 22 Januari 2016, Jam 19.18 WIB.)  

http://radenfatah.ac.id/artikel-155-peran-dan-manfaat-ict-dalam-pendidikan.html
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daya manusia, khususnya guru dapat dilakukan dengan pembekalan dan 

pelatihan guru agar memiliki kemampuan dalam pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi, terutama untuk kegiatan pembelajaran. 

Meskipun peluang baru yang ditawarkan TIK sangat menarik dan 

memberikan harapan, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa peran pendidik 

tetap tidak tergantikan olehnya. TIK hanyalah alat bantu yang tidak akan 

berbunyi apa-apa jika tidak disentuh oleh para pendidik yang kreatif. 

Oleh karena itu, perlu pemahaman yang benar tentang penerapan TIK 

dalam pembelajaran. Kemudian untuk komponen konten dan aplikasi, 

contohnya adalah media pembelajaran interaktif, e-learning, website, 

dan sebagainya. Ketiga komponen tersebut penting untuk diusahakan 

karena berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

Selain melihat manfaat yang besar, perlu juga 

mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi karena tidak dapat dipungkiri 

bahwa teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak 

negatif, terutama bagi siswa. Beberapa dampak negatif yang dapat 

ditimbulkan oleh teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, 

yaitu siswa dapat menjadi ketergantungan terhadap teknologi informasi 

dan komunikasi sehingga menjadi malas untuk menulis, belajar 

berhitung, dan menggambar, siswa bisa secara tidak sengaja mengakses 

situs-situs pornografi jika tidak didampingi oleh orang tua atau guru, 

dapat mengurangi sifat sosial siswa karena cenderung lebih suka 

berhubungan lewat internet atau teknologi komunikasi yang lain 

daripada bertemu secara langsung (face to face). 



Teknologi Informasi dan Komunikasi | 139 
 

Setelah mempertimbangkan dampak negatif dari teknologi 

informasi dan komunikasi, diharapkan para pelaku pendidikan dapat 

lebih bijak dan hati-hati dalam mengimplementasikan teknologi 

informasi dan komunikasi pada pendidikan. Salah satu alasan penting, 

yaitu bahwa pengimplementasian pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi tidak hanya fokus pada perangkat keras yang 

digunakan dalam pembelajaran, tetapi juga pada keterampilan dan sikap 

siswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar 

dapat memanfaatkannya dengan bijak. Hal ini mengingat bahwa 

pendidikan tidak hanya pada transfer ilmu pengetahuan tetapi juga pada 

mengembangkan kompetensi dan pembentukan karakter siswa. 

Di Indonesia, masih banyak sekolah yang belum 

mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi karena berbagai hambatan. Asmani menyebutkan beberapa 

hambatan yang sering dihadapi dalam pengimplementasian 

pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu: 

sekolah belum memiliki sarana prasarana yang memadai, sedikitnya 

tenaga ahli di bidang teknologi, padatnya beban kurikulum yang harus 

dipenuhi, banyaknya situs yang membahayakan moral, dan minimnya 

stimulus pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.85 Banyaknya 

hambatan yang dihadapi sekolah tersebut perlu mendapat perhatian dari 

berbagai pihak. Selain itu perlu ada persiapan yang matang dan atau 

pembenahan pada semua komponen pendidikan, baik tenaga pengajar, 

kurikulum, sarana-prasarana, pembelajaran, manajemen, dan komponen 

terkait lainnya. 

                                                           
85 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam Dunia Pendidikan, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), pp. 207-208. 
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1. Definisi Pembelejaran 

Belajar menurut Slameto dalam Tutik Rachmawati adalah suatu 

proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan melalui hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.86 Pendapat Slameto pun 

diperkuat dengan pendapat Winkel dalam Tutik Rachmawati bahwa 

belajar pada manusia merupakan suatu proses psikologi yang 

berlangsung dalam interaksi aktif subjek dengan lingkungan, dan 

menghasikan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, 

dan sifat yang bersifat konstan/menetap.87 Kedua pernyataan ini pun 

diperkuat oleh Hamalik dalam Tutik Rachmawati, belajar adalah suatu 

perkembangan diri seseorang yang dinyatakan dalam cara bertingkah 

laku yang baru berkat pengalaman dan latihan, belajar itu perubahan-

perubahan yang psikis. Ketiga pernyataan tersebut berarti belajar adalah 

proses yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan 

lingkungannya sehingga membawa perubahan tingkah lakunya. 

Perubahan-perubahan itu dapat berupa sesuatu yang baru yang segera 

nampak dalam perilaku nyata. 

Teori belajar merupakan upaya untuk mendekripsikan bagaimana 

manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses 

inhern yang kompleks dari belajar. Ada tiga teori belajar  yaitu 

behaviouristik, psikologi kognitif, dan konstruktivisme. Ketiga teori 

inilah yang mendasari pembelajaran berbasis TIK. Berdasarkan uraian 

pengertian belajar dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

                                                           
86 Tutik Rachmawati, Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2015), pp. 35-37. 
87 Ibid., pp. 35-37. 
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belajar adalah suatu proses untuk merubah tingkah laku sehingga 

diperoleh pegetahuan dan keterampilan untuk menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di 

dalam diri seseorang setelah melakukan aktifitas tertentu dan dapat 

diartikan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku 

sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan. 

2. Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa 

komponen yang saling berhubungan. Menurut Wina Sanjaya 

pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pengertian 

tersebut nampak bahwa pembelajaran memiliki beberapa unsur, yaitu 

manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur.88  

 Rusman mengemukakan bahwa pembelajaran sebagai suatu 

proses menciptakan kondisi yang kondusif agar terjadi interaksi 

komunikasi belajar mengajar antara guru, peserta didik, dan komponen 

lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.89 Menurut Corey dalam 

Syaiful Sagala, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan 

seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia tururt serta 

dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.90 Sementara menurut 

                                                           
88 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2010), p.6. 
89 Rusman, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi: 

Mengembangkan Profesionalitas Guru, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), p.15. 
90 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran: untuk Membantu Memecahkan 

Problematika Belajar dan Mengajar, (Bandung: Alfabeta, 2010), p. 61. 
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Sudjana dalam Rusman, pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya 

yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan terjadinya kegiatan 

interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan 

pendidik yang melakukan kegiatan membelajarkan.91 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi yang sistematik antara 

siswa, guru, dan komponen pembelajaran lainnya untuk mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan. Prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan 

perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/ 

berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta 

perbedaan individual. 

3. Tipe Gaya Belajar 

         Ada beberapa tipe gaya belajar yang harus dicermati oleh guru, 

yaitu: 

1. Gaya Belajar Visual (Visual Learner) yaitu gaya belajar di 

mana siswa memiliki ketertarikan yang tinggi ketika 

diperlihatkan gambar, grafik, grafis organisatoris, seperti 

jaring, peta konsep dan ide peta, plot, dan ilustrasi visual 

lainnya. 

2. Gaya Belajar Auditif (Auditory Learner) adalah suatu gaya 

belajar di mana siswa belajar melalui mendengarkan. 

3. Gaya Belajar Kinestetik (Tactual Learner) siswa belajar 

dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan 

mengalami. 

 

                                                           
91 Rusman, op.cit., p. 16. 



Teknologi Informasi dan Komunikasi | 143 
 

4. Komponen Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan hasil integrasi dari 

beberapa komponen yang memiliki fungsi tersendiri dengan maksud 

agar ketercapaian tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Komponen-

komponen pembelajaran yang dimaksud adalah tujuan pendidikan, 

sumber belajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran. Rusman mengungkapkan bahwa komponen pembelajaran 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

5. Tipe-tipe Pembelajaran 

Menurut Ibrahim, tipe pembelajaran merupakan pengelolaan dan 

pengembangan yang dilakukan terhadap komponen pembelajaran.92 

Tipe pembelajaran berdasarkan orientasinya Joice dan Weil 

(1996) dalam Ibrahim Bafadal, telah mengelompokkan model-model 

mengajar dalam empat orientasi, diantaranya93: 

                                                           
92 Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Dari Sentralisasi 

menuju Desentralisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), p. 85. 
93 Ibid., p. 89. 
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1. Information Procesing Orientation, menitikberatkan pada 

pengembangan kemampuan intelektual/kognitif. 

2. Social-Interaction Orientation, mencakup berbagai model 

mengajar yang tujuannya disamping memajukan, saling 

memahami dalam kehidupan suatu kelompok sosial satu 

sama lain. 

3. Person Orientation, mencakup model-model mengajar yang 

sasarannya untuk memberikan kesempatan kepada setiap 

individu yang bersangkutan. 

4. Behavior-Modification Orientation, metode mengajar yang 

menitik beratkan pada perubahan perilaku kearah yang 

diharapkan guru. 

6. Pendekatan Pembelajaran 

Pedekatan merpakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap 

proses pembelajaran. Pendekatan akan menentukan arah pelaksanaan ide 

tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap 

masalah atau objek kajian yang akan dipelajari. 

Menurut Killen, Roy dalam bukunya yang berjudul Effective 

Teaching Strategies (1998) mengemukakan ada dua pendekatan 

pembelajaran yaitu: 

1. Pendekatan Pembelajaran Berorientasi pada Guru (teacher 

centered approaches), pembelajaran yang menempatkan 

siswa sebagai objek dalam belajar dan guru menempatkan 

diri sebagai orang yang serba bisa dan sebagai satu-satunya 

sumber belajar, kegiatan belajar bersifat klasik dan 

konvensional. 



Teknologi Informasi dan Komunikasi | 145 
 

2. Pendekatan Pembelajaran Berorientasi pada Siswa (student 

centered approaches), pembelajaran yang menempatkan 

siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat 

modern. 

7. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

a. Pengertian Teknologi Informasi  

Istilah teknologi informasi (Information Technology) mulai 

populer di akhir dekade 70-an. Lantip Diat Prasojo dan Riyanto 

menyatakan bahwa teknologi informasi adalah ilmu pengetahuan dalam 

bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya sangat 

pesat.94 Menurut Rusman teknologi informasi adalah serangkaian 

tahapan penanganan informasi, yang meliputi penciptaan sumber-

sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi 

informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan 

penelusuran informasi, dan penggunaan informasi.95 Sementara itu 

Wardiana dalam Rusman mendefinisikan teknologi informasi adalah 

sebagai berikut: 96 

“Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan 

untuk mengolah data, termasuk proses mendapatkan, menyusun, 

menyimpan, memanipulasi data berbagai cara untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang 

relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan 

pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang merupakan aspek strategis 

untuk pengambilan keputusan.” 

 

                                                           
94 Lantip Diat Prasojo dan Riyanto, Teknologi Informasi Pendidikan: Membahas 

Materi Dasar Teknologi Informasi yang Wajib Dikuasai Pemula TI, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2011), p. 4. 
95 Rusman, op.cit., p. 84. 
96 Ibid., p. 83. 
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Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk 

mengolah data dan sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer 

dengan yang lainnya sesuai kebutuhan. Menurut kamus Oxford dalam 

Munir, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan 

elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan 

mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan 

gambar.97 Hal tersebut senada dengan pendapat Atler, Martin, dan Lucas 

dalam Munir, bahwa teknologi informasi mencakup perangkat keras dan 

perangkat lunak untuk melaksanakan suatu atau sejumlah tugas 

pemrosesan data, seperti menangkap, menstransmisikan, menyimpan, 

mengambil, memanipulasi atau menampilkan data.98 

Di samping itu Martin dalam Munir, juga memberikan makna 

yang lebih luas bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada 

teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan 

informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk 

mengirimkan informasi.99 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa teknologi informasi merupakan teknologi, baik perangkat keras 

maupun perangkat lunak yang digunakan dalam bidang pengolahan 

informasi. 

b. Pengertian Teknologi Komunikasi 

Teknologi komunikasi lebih merujuk kepada perangkat eletronik 

yang digunakan untuk mempermudah proses komunikasi atau 

penyampaian pesat. Rusman mengungkapkan bahwa teknologi 

                                                           
97 Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), p. 8. 
98 Ibid., p. 8. 
99 Ibid., pp. 8-9. 
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komunikasi adalah perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari 

hardware, software, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu 

proses komunikasi yang bertujuan agar komunikasi berhasil 

(komunikatif).100 Menurut BNET Business Dictionary dalam Rusman, 

teknologi komunikasi adalah sistem elektronik yang digunakan untuk 

berkomunikasi antar individu atau kelompok orang.101 Artinya teknologi 

komunikasi dapat memberikan fasilitas komunikasi antar individu atau 

kelompok yang tidak bertemu secara fisik di lokasi yang sama. Pendapat 

tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Puskur Kemendiknas 

dalam Rusman, bahwa teknologi informasi adalah segala hal yang 

berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan 

mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain.102  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

teknologi komunikasi merupakan pemanfaatan perangkat teknologi, 

baik perangkat keras, perangkat lunak, proses, dan sistem untuk 

mempermudah kegiatan komunikasi. 

c. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi  

Information and Communication Technology (ICT) dalam 

konteks bahasa Indonesia disebut Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK). Menurut Jamal Ma’mur Asmani istilah teknologi informasi dan 

komunikasi muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer 

(baik perangkat keras maupun perangkat lunak) dengan teknologi 

komunikasi pada pertengahan abad ke-20.103 Berdasarkan pengertian 

                                                           
100 Rusman, op.cit., p. 85. 
101 Ibid., p. 86. 
102 Ibid., p. 89. 
103 Jamal Ma‟mur Asmani, Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam Dunia Pendidikan, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), p. 100. 
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teknologi informasi dan teknologi komunikasi, nampak hubungan antara 

kedua hal tersebut. Martin dalam Munir, mengemukakan adanya 

keterkaitan antara teknologi informasi dan komunikasi, yaitu teknologi 

informasi lebih pada sistem pengolahan informasi, sedangkan teknologi 

komunikasi berfungsi untuk pengiriman informasi (information 

delivery).104  

Teknologi informasi dan komunikasi dapat dikatakan sebagai 

kajian ilmu dalam berkomunikasi yang diperlukan untuk mengelola 

informasi secara efisien dan efektif. Jamal Ma’mur Asmani 

mendefinisikan teknologi informasi dan komunikasi dalam arti luas yaitu 

segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, 

pengelolaan, dan pemindahan informasi antarmedia.105 Menurut Anatta 

Sannai dalam S. Arifianto, teknologi informasi dan komunikasi adalah 

sebuah media atau alat bantu dalam memperoleh pengetahuan antara 

seseorang dengan orang lain.106 Sementara menurut Kementrian Riset 

dan Teknologi dalam Rusman, teknologi informasi dan komunikasi 

sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah semua 

teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.107  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan teknologi untuk 

mengefektifkan proses komunikasi yang didalamnya memuat unsur 

informasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek 

                                                           
104 Munir, op.cit., p. 16. 
105 Jamal Ma‟mur Asmani, loc.cit. 
106  S. Arifianto, Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi serta Implikasinya di Masyarakat, (Jakarta: Media Bangsa, 2013), p. 249. 
107 Rusman, op.cit., p. 88. 
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yang saling berkaitan, yaitu teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi atau dapat disingkat TIK. 

 

B. Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan  

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala 

bidang telah menyebabkan dunia anak juga dikelilingi oleh beragam 

sarana dan media yang terkait teknologi informasi dan komunikasi. 

Mula-mula hanya sekedar permainan anak-anak (games), film animasi, 

sampai ke paket media pembelajaran. Fenomena saat ini bahwa anak 

menyukai sajian dari teknologi informasi dan komunikasi, misalnya 

televisi dan komputer merupakan suatu fakta. Hal ini mengisyaratkan 

pentingnya bagi anak-anak sejak dini untuk diberikan pengalaman dalam 

memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang 

bermanfaat sebagai bekal kemampuan dasar dan potensi untuk belajar 

sepanjang hayat serta memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam 

kehidupannya kelak. Namun di sini, peran dunia pendidikan sangat 

penting untuk memberikan pengalaman yang positif agar anak memiliki 

keterampilan dan mampu memanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi tersebut secara bijak. 

Teknologi informasi dan komunikasi banyak membantu dalam 

proses pembelajaran. Sistem belajar di sekolah yang dulu monoton  dan 

terkesan membosankan, dengan adanya dukungan penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi, misalnya peralatan audio visual (berbasis 

multimedia) dapat menjadi lebih menarik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Kadir dalam Hamzah dan Nina Lamatenggi108 

                                                           
108 Hamzah dan Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi dan Informasi 

Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), p. 107. 
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“Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang 

pendidikan akan melahirkan fitur-fitur baru dalam dunia 

pendidikan, misalnya sistem pengajaran berbasis multimedia 

(teknologi yang melibatkan teks, gambar, video, suara) sehingga 

guru dapat menyajikan materi dengan lebih menarik, tidak 

monoton, dan mempermudah penyajian.” 

Jamal Ma’mur Asmani mengungkapkan secara khusus, tujuan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran 

sebagai berikut:109 

1. Menyadarkan siswa akan potensi perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang terus berubah, sehingga siswa 

dapat termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajarinya.  

2. Memotivasi kemampuan siswa untuk bisa beradaptasi dan 

mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi.  

3. Mengembangkan kompetensi siswa dalam menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan 

belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-

hari.  

4. Mengembangkan kemampuan belajar berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi, sehingga proses pembelajaran dapat 

lebih optimal, menarik, efektif, serta mendorong siswa lebih 

terampil dalam berkomunikasi dan mengorganisasi informasi.  

                                                           
109 Jamal Ma’mur Asmani, op.cit., pp 135-136. 
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5. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, 

inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada 

dasarnya merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk menunjang proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan 

pengertian pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

secara konseptual adalah pembelajaran tatap muka dengan dukungan 

teknologi informasi dan komunikasi yang memfasilitasi siswa sebagai 

penyampai materi maupun sebagai tutor menggunakan konten digital.110 

Secara operasional, pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi merupakan aktivitas pembelajaran yang didukung 

infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan 

aplikasi dan aturan pengelolaan pembelajaran, serta konten digital yang 

merupakan bahan pengayaan pembelajaran tatap muka di kelas.  

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan juga menjelaskan 

bahwa pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi tidak 

selalu menghilangkan konteks awal pembelajaran yang berlangsung 

secara tatap muka di dalam ruang kelas melainkan melalui beberapa 

tahapan perkembangan sesuai kondisi sekolah sebagai berikut111 

1. Pada sekolah yang baru merintis pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi, pembelajaran digambarkan sebagai 

                                                           
110 Tim, Panduan Implementasi Pembelajaran Berbasis TIK, (Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), p.4. 
111 Ibid., p. 3. 
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proses tatap muka di dalam kelas dengan konten digital sebagai 

suplemen.   

2. Pada tingkat yang lebih tinggi, pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi digambarkan sebagai proses 

pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan konten digital 

sebagai komplemen.   

3. Pada tingkatan berikutnya, pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi digambarkan sebagai proses 

pembelajaran yang telah mengintegrasikan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi ke dalam proses pembelajaran. Namun 

pengelolaan pembelajaran tidak menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi sehingga masih terdapat campur 

tangan pengelolaan pembelajaran secara manual.  

4. Pada tingkatan paling tinggi, pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi digambarkan sebagai proses 

pembelajaran yang telah menyatu dengan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi. Pada kondisi ini, peserta didik 

melaksanakan pembelajaran secara mandiri dan online yang 

tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 

 

C. Implementasi Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi  

a. Contoh Penerapan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi  

1) Pembelajaran Berbasis Komputer 

Kecenderungan menggunakan komputer dalam bidang 

pendidikan mulai tampak pada tahun 1970-an. Saat ini pemanfaatan 
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komputer untuk menunjang pembelajaran telah banyak diterapkan dan 

salah satunya dikenal dengan pembelajaran berbasis komputer. Rusman 

mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis komputer merupakan 

program pembelajaran dengan menggunakan software komputer (CD 

pembelajaran) berupa program komputer yang berisi tentang muatan 

pembelajaran meliputi: judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran.112 

Pembelajaran berbasis komputer cenderung memberikan 

pengalaman belajar individual bagi siswa karena mereka berinteraksi 

langsung dengan komputer secara individu. Rusman juga memberikan 

penjelasan mengenai pembelajaran berbasis komputer sebagai berikut113 

”Pembelajaran berbasis komputer merupakan suatu bentuk 

pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti 

sistem pembelajaran individual, di mana siswa dapat berinteraksi 

langsung dengan sistem komputer yang sengaja dirancang atau 

dimanfaatkan oleh guru. Kontrol pembelajaran dalam 

pembelajaran berbasis komputer ini sepenuhnya dilakukan oleh 

siswa (student centered) karena pembelajaran berbasis komputer 

menerapkan pola pembelajaran bermedia, yaitu secara utuh sejak 

awal hingga akhir menggunakan piranti sistem komputer.” 

 

Menurut Deni Darmawan pembelajaran berbasis komputer tidak 

sekedar memindahkan teks dalam buku atau modul menjadi 

pembelajaran interaktif, tetapi materi diseleksi yang betul-betul 

representatif untuk dibuat pembelajaran interaktif.114 Materi yang akan 

ditampilkan perlu dikombinasikan dengan berbagai unsur, misalnya 

animasi, video, simulasi, demonstrasi, dan lain-lain agar mempermudah 

                                                           
112 Rusman, op.cit., p. 97. 
113 Ibid., p. 98. 
114 Deni Kurniawan, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), p. 36. 
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pemahaman siswa. Pembelajaran berbasis komputer memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu: 

1) menjadikan proses belajar menjadi interaktif, bisa disesuaikan 

dengan gaya belajar anak 

2) siswa akan lebih mengetahui dunia yang biasanya tidak dijumpai 

dalam pembelajaran yang berbasis konvensional 

3) tidak terbatas oleh ruang dan waktu 

4) komputer anak mampu mengembangkan kreativitas secara 

maksimal 

2) E-Learning 

E-learning merupakan aktivitas belajar atau pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi elektronik atau media situs (website) yang bisa 

diakses melalui jaringan internet. Menurut Rusman pada dasarnya e-

learning adalah pengaplikasian kegiatan komunikasi, pendidikan, dan 

pelatihan secara elektronik.115 E-learning dapat diaplikasikan dalam 

pendidikan konvensional maupun pendidikan jarak jauh. Namun e-

learning tidaklah sama dengan pembelajaran konvensional. Rusman 

menyebutkan beberapa karakteristik e-learning sebagai berikut116 

1) Interaktivitas, yaitu tersedianya jalur komunikasi yang lebih 

banyak, baik secara langsung (seperti chatting atau messenger) 

maupun tidak langsung (seperti forum, mailing list atau buku 

tamu).  

2) Kemandirian, yaitu adanya fleksibilitas dalam aspek penyediaan 

waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar sehingga pembelajaran 

lebih terpusat kepada siswa.  

                                                           
115 Rusman, op.cit., p. 264. 
116 Ibid., p. 264. 
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3) Aksesibilitas, yaitu kemudahan dalam mengakses sumbersumber 

belajar melalui pendistribusian di jaringan internet dengan akses 

yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar pada 

pembelajaran konvensional.  

4) Pengayaan, yaitu kegiatan pembelajaran, presesntasi materi, dan 

materi pelatihan sebagai pengayaan, memungkinkan penggunaan 

perangkat teknologi informasi seperti video streaming dan 

animasi. 

Beberapa kelebihan yang pembelajaran dengan e-learning, 

yaitu117:   

1) memungkinkan setiap orang di mana pun dan kapan pun untuk  

mempelajari apa pun  

2) siswa dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkahnya 

sendiri karena pembelajaran berbasis web membuat 

pembelajaran menjadi bersifat individual 

3) kemampuan untuk membuat tautan (link), sehingga siswa dapat 

mengakses informasi dari berbagai sumber, baik di dalam 

maupun di luar lingkungan belajar 

4) sangat potensial sebagai sumber belajar bagi siswa yang tidak 

memiliki cukup waktu untuk belajar 

5) dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam  

belajar 

6) menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan 

untuk memperkaya materi pembelajaran 

                                                           
117 Ibid., p. 271. 
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7) menyediakan mesin pencari yang dapat digunakan untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan 

8) isi dan materi pembelajaran dapat di-update dengan mudah 

Di samping itu, pembelajaran e-learning juga memiliki beberapa 

kekurangan, yaitu118:  

1) keberhasilan pembelajaran pada kemandirian dan motivasi 

siswa,  

2) akses untuk mengikuti pembelajaran seringkali menjadi 

masalah bagi siswa,  

3) siswa dapat cepat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak 

dapat mengakses informasi dikarenakan tidak terdapatnya 

fasilitas yang memadai,  

4) dibutuhkannya panduan bagi siswa untuk mencari informasi 

yang relevan karena informasi yang terdapat di dalam web 

sangat beragam,  

5) siswa terkadang merasa terisolasi, terutama jika terdapat 

keterbatasan dalam fasilitas komunikasi  

3) Pembelajaran Berbasis Multimedia 

Multimedia adalah media presentasi yang menggunakan teks 

audio dan visual secara bersamaan. Menurut Hofstteter  dalam Rusman, 

multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan 

menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak dengan 

menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai untuk 

melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi.119 

                                                           
118 Ibid., p. 274. 
119 Rusman, op.cit., p. 196. 
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Jamal Ma’mur Asmani menjelaskan konsep pembelajaran 

berbasis multimedia, yaitu mengintegrasikan berbagai unsur media 

(cetak, kaset, audio, video, dan suara) yang dikemas dan dikombinasikan 

untuk menyampaikan suatu topik atau materi pelajaran tertentu.120 Jadi 

multimedia dapat bertindak sebagai media yang menunjang proses 

pembelajaran.  

Menurut Rusman kelebihan dari pembelajaran berbasis 

multimedia, yaitu121: 

1) informasi atau materi pengajaran melalui teks dapat diingat 

dengan baik jika disertai dengan gambar,  

2) animasi dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa, dan  

3) menurut teori Quantum Learning, siswa memiliki modalitas 

belajar yang berbeda dan keberagaman modalitas ini dapat 

diatasi menggunakan perangkat media dengan sistem 

multimedia, sebab masing-masing siswa yang berbeda tipe 

belajarnya dapat diwakili oleh multimedia. 

Beragam program aplikasi presentasi yang dapat digunakan 

untuk membuat media pembelajaran berbasis multimedia. Menurut 

Rusmanbeberapa program aplikasi pengolah presentasi di antaranya 

yaitu Corel Presentation, KPresenter, OpenOffice.Org Impress, 

Microsot Office Powerpoint. Selain itu, ada pula program aplikasi 

pengolah presentasi yang saat ini banyak digunakan, yaitu Lectora 

Inspire.122 

 

                                                           
120 Jamal Ma’mur Asmani, op.cit., p. 244. 
121 Rusman, op.cit., pp 295-296. 
122 Ibid., pp. 298-300. 
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b. Kategori Sekolah dalam Implementasi Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi   

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan gambaran 

umum mengenai tingkatan sekolah yang mengimplementasikan 

pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan 

kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusianya sebagai berikut123 

a. Tingkatan A (Advanced)   

Tingkatan A merupakan sekolah yang mapan dalam infrastruktur, 

tata kelola, sumber daya manusia, dan konten.   

b. Tingkatan B (Medium)   

Tingkatan B merupakan sekolah yang mapan dalam infrastruktur, 

sudah terdapat tata kelola namun belum maksimal dalam 

pengembangan konten. Sekolah yang termasuk kategori ini 

sebaiknya fokus terhadap program pengembangan konten.   

c. Tingkatan C (Novice)   

Tingkatan C merupakan sekolah yang belum mapan dalam 

infrastruktur dan aspek-aspek lainnya. Sekolah yang termasuk 

kategori ini sebaiknya fokus terhadap pembangunan infrastruktur 

terlebih dahulu. Sementara konten dan tata kelola bisa mengacu 

ke sekolah yang sudah lebih mapan. 

 

D. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Dasar 

Dalam dunia pendidikan, TIK bertujuan agar siswa memahami 

alat TIK secara umum termasuk computer (computer literate) dan 

                                                           
123 Tim., op.cit., p. 22. 
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memahami informasi (information literate). Secara khusus, tujuan 

mempelajari TIK adalah: 

a. Menjadikan TIK sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. 

b. Siswa dapat melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan 

sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. 

c. Mendukung aktivitas belajar, bekerja, maupun aktivitas  lainnya 

d. Proses pembelajaran lebih optimal, menarik, dan terampil dalam 

berkomunikasi, mengorganisasi, dan terbiasa bekerjasama. 

e. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, 

inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan 

TIK. 

Manfaat TIK bagi guru adalah: 

a. Memperluas background knowledge guru 

b. Pembelajaran lebih dinamis dan fleksibel 

c. Mengatasi keterbatasan bahan ajar/sumber belajar 

d. Kontribusi dan pengayaan bahan ajar/sumber belajar 

e. Implementasi Student Active Learning (SAL), CBSA, dan 

PAKEM. 

1. Pengenalan TIK di Sekolah Dasar 

Teknologi informasi (TIK) adalah teknologi yang menggabungkan 

komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa 

data, suara dan video. Pada pengertian di atas terdapat dua komponen 

utama dalam teknologi informasi, yaitu teknologi komputer dan 

teknologi komunikasi. 

Pengenalan TIK sangat dibutuhkan dalam pembelajaran komputer 

di sekolah dasar. Zaman dulu dan sekarang pengenalan TIK di setiap 

sekolah sudah berbeda karena disesuaikan dengan perkembangan zaman 
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yang ada. Zaman dulu pengenalan TIK belum begitu merata karena TIK 

pada saat itu belum begitu diminati oleh masyarakat karena komputer 

pada saat itu merupakan barang tersier. Sedangkan pada zaman sekarang 

komputer merupakan barang yang mendekati barang primer dan saat ini 

TIK sangat diperlukan dalam berbagai bidang khususnya bidang 

pendidikan. Dalam pembelajaran TIK setiap sekolah dasar memiliki cara 

tersendiri untuk memperkenalkan pembelajaran TIK. 

Pada tingkat sekolah dasar biasanya pengenalan TIK  lebih 

cenderung ke arah kemampuan menggunakan komputer dan internet 

daripada media yang lain. Hal ini dikarenakan pengenalan media 

komputer lebih dibutuhkan oleh siswa dalam proses pembelajaran dan 

pencarian informasi. Pengenalan materi tentang komputer sangat 

beragam bentuk dan jenis dalam proses pengoperasiannya dan hal itu 

dapat dilakukan seorang guru dengan memberikan teori-teori tentang 

komputer disertai dengan prakteknya. 

Pada kelas rendah dan tinggi ada perbedaan dalam membelajarkan 

penggunaan media komputer. Pembelajaran komputer di kelas rendah 

masih terlihat begitu ringan daripada pembelajaran komputer di kelas 

tinggi karena siswa di kelas tinggi cara berpikirnya sudah berbeda 

dengan siswa kelas rendah. Proses pengenalan TIK di tingkat sekolah 

dasar masih tergolong ringan dibandingkan dengan tingkatan pendidikan 

di atasnya. Pengenalan tentang komputer contohnya ialah pengenalan 

microsoft word, macam-macam perangkat keras, macam-macam 

perangkat lunak, cara untuk menghidupkan komputer, dll. 

2.  Pemanfaatan TIK di Tingkat Sekolah Dasar 

Pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan akhir-akhir 

ini digalakkan oleh pemerintah dengan memanfaatkan Information and 
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Communication Technology (ICT). Pemanfaatan TIK ini secara umum 

bertujuan menghubungkan murid-murid dengan jaringan pengetahuan 

dan informasi.  

Selain itu mengembangkan sikap dan kemampuan murid-murid 

untuk belajar sepanjang hidup (life-long education), meningkatkan 

kinerja guru dalam bidang TIK. Pada akhirnya akan mengubah sekolah 

menjadi institusi pembelajaran yang kreatif dan dinamis dengan 

menjadikan murid-murid sebagai pembelajar yang lebih termotivasi, 

selalu ingin tahu, dan kreatif. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka 

pemanfaatan TIK ini adalah dengan menyediakan prasarana dan fasilitas 

TIK untuk murid dan guru yang memungkinkan mereka mengakses 

informasi, mendorong pemain kunci dalam sistem sekolah dalam 

menjalankan peran baru mereka. Di samping itu juga, sekolah 

mengintegrasikan TIK dalam pendidikan sekolah melalui kurikulum 

yang sesuai dan dukungan sumberdaya serta mendorong tumbuhnya 

lingkungan berbasis komunitas yang kondusif terhadap manajemen 

perubahan. 

Menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran mempunyai 

kelebihan, yakni mempermudah dan mempercepat kerja siswa 

(mengefisienkan), juga menyenangkan karena siswa berinteraksi dengan 

warna-warna, gambar, suara, video, dan sesuatu yang instan. Situasi dan 

kondisi yang menyenangkan ini sebenarnya menjadi faktor yang sangat 

penting dan esensial untuk mencapai efektivitas belajar. Di sini teknologi 

mampu membangkitkan emosi positif dalam proses belajar. 

Selain membantu menciptakan kondisi belajar yang kondusif bagi 

mental siswa, peran penting kedua dari teknologi informasi dan 

komunikasi dalam proses pembelajaran adalah menyediakan 
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seperangkat media dan alat (tools) untuk mempermudah dan 

mempercepat pekerjaan siswa, serta tentu saja memberi keterampilan 

penggunaan teknologi tinggi (advanced skills). 

Perkembangan TIK di dunia sangat cepat, dari waktu ke waktu. 

Perkembangan TIK tersebut tentunya merupakan potensi untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi informasi menyimpan 

informasi tentang segala hal yang tak terbatas, yang dapat digali untuk 

kepentingan pengembangan pendidikan yang tidak lagi dibatasi oleh 

ruang dan waktu. 

Adapun beberapa contoh penerapan pembelajaran berbasis TIK yang 

dapat dilakukan oleh pendidik sekolah dasar : 

1.  Penggunaan Jaringan Komputer untuk Pembelajaran (E-Learning) 

E-learning merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan 

di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah dasar. Melalui e-learning 

belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan 

kapan saja dan dimana saja. Belajar mandiri berbasis kreativitas siswa 

yang dilakukan melalui e-learning mendorong siswa untuk melakukan 

analisa dan sintesa pengetahuan, menggali, mengolah dan memanfaatkan 

informasi, menghasilkan tulisan, informasi dan pengetahuan sendiri. 

Siswa dirangsang untuk melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan. 

Fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk belajar melalui e-

learning diantaranya : e-book, e-library, interaksi dengan pakar, emaill, 

mailling list, News group, dan lain-lain. 

2.  Teknologi Informasi untuk Media Pembelajaran 

Penerapakan TIK dalam pembelajaran salah satunya adalah 

penggunaan media pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas 

kemampuan siswa. Untuk hasil yang optimal pembelajaran harus 



Teknologi Informasi dan Komunikasi | 163 
 

menyenangkan dan merangsang imajinasi serta kreativitas siswa. 

Penggunaan multi metoda dan multi media sangat membantu untuk 

meningkatkan hasil belajar. Teknologi informasi dengan teknologi audio 

visual mengahasilkan fitur-fitur baru yang dapat dimanfaatkan dalam 

pendidikan. Pembelajaran berbasis multi media (teknologi yang 

melibatkan teks, gambar, suara dan video) dapat menyajikan materi 

pelajaran yang lebih menarik, tidak monoton, dan memudahkan 

penyampaian. 

3. Dampak penerapan pembelajaran berbasis TIK di sekolah 

dasar 

Penerapan TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar memliki 

dampak yang besar terhadap perkembangan siswa. Seperti halnya tujuan 

utama dari pembelajaran berbasis TIK sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, penerapan TIK  juga memiliki 

kelebihan dan kelemahan sebagai dampak dari penggunaan TIK dalam 

proses pembelajaran. 

Adapun beberapa kelebihan penerapaan pembelajaran berbasis 

TIK di sekolah dasar yang merupakan dampak positif penerapaan 

pembelajaran berbasis TIK antara lain : 

 Menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan 

mengasyikan (efek emosi) 

 Siswa akan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran 

 Membekali kecakapan siswa untuk menggunakan teknologi tinggi 

 Mendorong lingkungan belajar konstruktivis 

 Mendorong lahirnya pribadi kreatif dan mandiri pada diri siswa 

 Meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

 Membantu siswa yang memiliki kecepatan belajar lambat 
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Selain memliki kelebihan, penerapan TIK juga mempunyai 

beberapa kelemahan, yaitu diantaranya : 

 Penerapannya membutuhkan biaya yang relatif besar. 

 Rentan terhadap penyalahgunaan fungsi. 

 Guru dalam dalam penerapan TIK  dituntut memiliki keahlian 

tinggi. 

 Sulit diterapkan di sekolah yang kurang maju yang pada umumnya 

terdapat di pedesaan. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan TIK di 

Sekolah Dasar 

Penerapan pembelajaran berbasis TIK merupakan kegiatan yang 

mencakup semua komponen sekolah, baik itu dari sekolah maupun dari 

diri individu setiap siswa. Tercapainya tujuan pembelajaran berbasis TIK 

ini memerlukan kerja sama antara semua komponen sekolah. Adapun 

beberapa faktor penting yang mempengaruhi pembelajaran berbasis TIK 

di sekolah dasar yaitu : 

 Kemampuan Sekolah 

Salah satu unsur yang menyebabkan TIK digunakan secara 

maksimal adalah dengan adanya fasilitas komputer yang memadai. 

Memang bila kita melihat sekolah-sekolah elit di kota besar, kita akan 

menemukan sekolah yang mempunyai sarana dan prasarana pendidikan 

yang lengkap, misalnya komputer. Tetapi untuk sekolah-sekolah di 

daerah pinggiran kota atau kepulauan, kita akan sulit menemukan sarana 

dan prasarana yang lengkap terutama komputer (tentunya yang layak dan 

memadai untuk sebuah proses pembelajaran). 

Selama ini pemerintah memang memberikan komputer kepada 

sebagian sekolah, tetapi untuk sekolah yang tidak kebagian harus 
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berusaha sendiri untuk membeli komputer. Bagi sekolah elite, mungkin 

sangat mudah, tetapi bagi sekolah yang untuk merenovasi sekolahnya 

saja masih pontang-panting mencari dana apalagi untuk membeli 

komputer itu akan sangat memberatkan. Termasuk sekolah-sekolah 

swasta di daerah dan pinggiran termasuk di kepulauan yang masih 

tertatih-tatih untuk menghidupi dirinya. Sedangkan komputer 

merupakan sarana utama agar pemanfaatan ICT berjalan maksimal. 

 Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kunci utama agar pemanfaatan TIK berjalan maksimal adalah 

guru. Untuk itu diperlukan guru yang profesional. Sedangkan dalam 

kenyataannya tidak semua guru lulusan program sarjana adalah tenaga 

pendidik yang profesional dalam menggunakan peralatan seperti 

komputer. Hal ini juga akan menjadi hambatan yang cukup serius 

mengingat yang menjadi kunci utamanya adalah guru dalam 

pemanfaatan TIK. Ketika guru-guru yang ada sudah tidak mampu, maka 

pemanfaatan TIK ini hanya akan menjadi wacana yang terus 

berkembang dan hanya mengambang tanpa ada perwujudan dalam 

kenyataan. 

 Lingkungan Sosial 

Perkembangan dan proses belajar seseorang tidak dapat terjadi 

tanpa kehadiran pengaruh lingkungan (masyarakat). Begitu juga dengan 

pemanfaatan TIK tidak akan maksimal tanpa didukung oleh lingkungan. 

Di lingkungan kota-kota besar, sangat mudah untuk mencari perangkat 

TIK sehingga pemanfaatan TIK akan maksimal. Termasuk ketika 

memberikan tugas yang harus mengakses internet, misalnya, akan lebih 

mudah dilakukan. Akan tetapi untuk kasus sekolah-sekolah yang ada di 

kepulauan, misalnya, yang listrik saja harus hidup di malam hari, tidak 
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terjangkau provider sehingga internet tidak bisa diakses, maka 

pemanfaatan TIK akan kurang maksimal walaupun di sekolah itu 

mempunyai sarana komputer lengkap. 

Jadi sangat jelas bahwa lingkungan sebagai proses motivasi sosial 

yang memegang peranan dalam merangsang setiap individu untuk 

mencapai prestasi sosial sebagaimana proses-proses motivasi akademik 

akan mempengaruhi prestasi akademik. Bila lingkungan tidak 

mendukung, maka akan sangat sulit bagi siswa untuk mencapai 

kesuksesan. 
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BAB VIII 

ONLINE LEARNING 

 

Era globalisasi saat ini merupakan salah satu dampak perkembangan 

dalam bidang Teknologi Informasi ( TI ). Perkembangan TI tidak dapat 

lepas dari teknologi komputer. Hal ini ditunjukkan oleh 

pesatnya  perkembangan perangkat keras ( hardware ) dan perangkat 

lunak ( software ) serta aplikasinya dalam berbagai bidang seperti 

pendidikan, dunia usaha dan perkantoran.  Salah satu perkembangan 

teknologi komputer adalah teknologi jaringan komputer dan internet. 

Teknologi ini mampu menyambungkan hampir semua komputer yang 

ada didunia sehingga bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. 

Dengan adanya internet dunia menjadi terasa tanpa batas ruang dan 

waktu. Dengan adanya internet segala bentuk informasi menjadi semakin 

terbuka.  Apa yang baru saja terjadi di berbagai belahan dunia dapat 

diketahui dengan cepat di belahan dunia yang lain. Kecanggihan 

teknologi sudah tersedia, di mana melalui teknologi internet kita dapat 

memperoleh segala macam informasi dan komunikasi mulai dari 

informasi pendidikan, politik, ekonomi, bahan riset, iklan, gaya hidup, 

belanja, hiburan dan sebagainya yang menyangkut seluruh aspek 

kehidupan yang terjadi dan ada di seluruh belahan dunia. Ketersediaan 

pusat informasi yang dapat diakses di manapun dan kapanpun serta berisi 

tentang apapun yang kita ingin ketahui. Selain itu internet juga 

memungkinkan terbentuknya jaringan komunikasi multimedia yang 

begitu luas ke seluruh dunia. 

 Dalam membangun SDM  dunia pendidikan dituntut untuk 

mampu mengikuti ( Up date) perkembangan aplikasi IPTEK di dunia 
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Industri agar lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar.   Dari fakta tersebut salah satu cara untuk mampu 

mengikuti perkembangan IPTEK yang cepat adalah selalu akses 

informasi yang up to date dan semua itu dapat di dapat melalui internet. 

Di era informasi ini provider - provider sudah ada hampir disetiap kota 

sehingga akses internet menjadi semakin murah dan terjangkau 

didukung maraknya bisnis warnet yang hampir disetiap sudut bisa kita 

jumpai. Oleh karena itu, kemampuan mengakses internet sudah menjadi 

tuntutan kompetensi diera global.  

Seiring dengan perubahan paradigma pembelajaran, maka 

keberhasilan kegiatan pembelajaranpun tidak hanya ditentukan oleh 

faktor pengajar, melainkan sangat dipengaruhi oleh keaktifan pembelajar 

untuk menggali materi dari berbagai sumber belajar. KTSP tahun 2006 

mempertegas bahwa proses pembelajaran harus berpusat pada 

pembelajar. Pengajar bukan sebagai satu - satunya sumber belajar atau 

sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator, dinamisator, 

dan motivator dalam pembelajaran.  

Selain sumber belajar berupa perpustakaan yang tersedia di 

sekolah - sekolah, sekarang ini berkembang teknologi internet yang 

memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam menggali ilmu 

pengetahuan. Melalui internet peserta didik dapat mengakses berbagai 

literatur dan referensi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dengan cepat, 

sehingga dapat mempermudah proses belajarnya. Teknologi 

didefinisikan sebagai transformasi ilmu pengetahuan ke dalam suatu 

produk, proses dan jasa sehingga menghasilkan sesuatu yang konkrit dan 

siap pakai. Dewasa ini teknologi sangat dekat dengan kehidupan 

sehingga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan umat manusia.  
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Sebanding dengan teknologi, hal yang berhubungan erat lainnya 

adalah ilmu pengetahuan (science). Ilmu pengetahuan adalah sistematika 

pemahaman manusia atas fenomena dan fakta sehingga menjadi teori 

atau pengetahuan. Pengetahuan manusia pada suatu masa menjadi 

pembeda sejarah perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Saat ini 

ilmu pengetahuan dan teknologi mengambil alih atau berperan penting 

dalam kehidupan manusia. Keduanya bersinergi berkembang lebih cepat 

setiap saat, karena keduanya merupakan dasar dan alasan pengembangan 

ke tahap selanjutnya.  

Menyimak perkembangan teknologi yang berkembang dengan 

cukup pesat, banyak orang percaya bahwa teknologi dapat memecahkan 

segala masalah. Tidak terkecuali bidang pendidikan, banyak yang 

percaya bahwa teknologi adalah jawaban dari segala masalah 

pendidikan. Pandangan demikian mungkin benar, tetapi perlu dicatat 

bahwa masalah pendidikan adalah masalah yang kompleks. 

Kompleksitas pendidikan meliputi banyak hal tidak terbatas pada aspek 

manajerial atau praktis saja, tetapi berhubungan dengan perkembangan 

umum dalam kehidupan sosial.   

Salah satu masalah yang menjadi tantangan pendidikan nasional 

sekarang adalah persoalan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan. 

Pendidikan di Indonesia pada umumnya masih berupa sistem pendidikan 

konvensional, yaitu pendidikan masih terpusat pada pendidikan formal 

dengan kurikulum nasional.  Apabila dikaitkan dengan teknologi, 

sebagai produk teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai perangkat 

proses, yang bersifat kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, 

prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, 

mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, 
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menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut yang mencakup 

semua aspek belajar manusia. Dengan demikian bahwa teknologi 

pendidikan itu lahir dari adanya permasalahan dalam pendidikan.  

Teknologi pendidikan didefinisikan sebagai teori dan praktek dalam 

merancang, mengembangkan, mendayagunakan, mengelola, menilai, 

dan meneliti proses, sumber dan sistem belajar pada manusia. Selain 

daripada itu, teknologi pendidikan tidak hanya membantu memecahkan 

masalah belajar dalam konteks sekolah, namun dalam seluruh konteks 

kehidupan masyarakat, dengan mengembangkan dan/atau menggunakan 

beraneka sumber. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa 

teknologi pendidikan itu sangat berperan penting dalam perkembangan 

pendidikan saat ini. Seluruh kegiatan manusia baik itu tua ataupun muda 

sudah tidak dapat terlepas dari peran teknologi. Begitu juga dengan 

pendidikan saat ini, apabila ingin pendidikan yang berkembang maka 

SDM nya pun harus dikembangkan atau ditingkatkan sesuai dengan 

perkembangan zaman sekarang.  

Peran internet seperti media sosial yang berkembang pesat saat ini 

di dunia maya, sangat berpengaruh terhadap segala aktivitas kehidupan 

manusia. Tetapi perlu kita ingat bahwa dengan adanya internet terdapat 

beberapa pengaruh, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. 

Pengaruh positif dari teknologi internet yang dapat diambil untuk 

kemajuan dan perkembangan pendidikan saat ini khususnya di Indonesia 

adalah dengan sistem belajar berjaringan (Online Learning). Melalui 

sistem belajar berjaringan, diharapkan mutu pendidikan dapat meningkat 

sedikit demi sedikit, dibandingkan dengan sistem belajar yang 

konvensional.  Karena dengan belajar berjaringan wawasan anak 
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mengenai pendidikan akan lebih mengglobal. Dalam artian bahwa anak 

dapat belajar secara lebih luas dan belajar dengan lebih konkret.  

Pada masa yang akan datang pendidikan berjaringan (Online ) tidak 

hanya suatu anggapan atau cerita pendidikan di negara - negara maju 

saja, tetapi juga akan menjadi suatu pilihan pembelajaran dan suatu 

kebutuhan bagi peserta didik dan guru termasuk di Indonesia. Internet 

merupakan salah satu keajaiban dunia yang baru. Sedangkan globalisasi 

adalah salah satu alasannya. Maka atas dasar globalisasi itu lah, alangkah 

relevannya jika mengutamakan sistem belajar on-line. Dalam konteks 

Indonesia, kehadiran sistem belajar berjaringan menjadi sangat relevan 

menimbang masih tidak seimbangnya distribusi pendidikan yang 

berkualitas antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Masyarakat 

miskin masuk di sekolah yang kumuh dan pada akhirnya tetap pada 

kebodohan. Sementara masyarakat yang kaya, dapat duduk di sekolah 

yang bonafid dan mengakibatkan semakin pintar, karena pelayanan yang 

sangat maksimal. Keberadaan belajar berjaringan sangat diperlukan 

untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.  Sehingga 

tidak ada lagi jarak pemisah antara status sosial kaya dan miskin. 

Perkembangan daya dukung sarana prasarana belajar berjaringan 

diharapkan cepat lambat dapat mengarah pada kemajuan pendidikan di 

setiap sekolah. Hal ini lah yang memerlukan peran serta pemerintah 

untuk membantu pemecahan permasalahan pendidikan di Indonesia. 

A. Sumber Belajar 

Dalam pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa 

“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan  pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar ”.  Berdasarkan 
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Undang - Undang RI tentang Sisdiknas tersebut dijelaskan bahwa 

sumber belajar di samping pendidik, mutlak diperlukan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena proses 

pembelajaran hanya akan berlangsung apabila terdapat interaksi antara 

peserta didik dengan sumber belajar dan pendidik. Dengan kata lain 

bahwa tanpa sumber belajar maka pembelajaran tidak mungkin dapat 

dilaksanakan dengan optimal, karena proses pembelajaran akan terwujud 

bila terjadi interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Peran 

pendidik sangat diperlukan dalam memberikan motivasi, arahan, 

bimbingan, konseling, dan kemudahan (fasilitas) bagi berlangsungnya 

proses belajar dan pembelajaran yang  di alami oleh peserta didik dalam 

keseluruhan proses belajarnya.  Sedangkan sumber belajar berperan 

dalam menyediakan berbagai informasi dan pengetahuan yang 

diperlukan dalam mengembangkan berbagai kompetensi yang 

diinginkan pada bidang studi atau mata pelajaran yang dipelajarinya.   

Agar dapat berfungsi secara optimal dalam kegiatan belajar dan 

pembelajaran, sumber belajar tersebut perlu dikembangkan dan dikelola 

dengan sebaik - baiknya. Lembaga yang mempunyai tugas untuk 

mengembangkan dan mengelola berbagai sumber belajar yang secara 

mutlak diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar dan 

pembelajaran tersebut adalah  “ Pusat Sumber Belajar ”.   

Pusat sumber belajar adalah suatu unit dalam suatu lembaga 

(khususnya sekolah) yang berperan mendorong efektifitas serta 

optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai 

fungsi yang meliputi fungsi layanan (layanan sumber belajar, pelatihan, 

konsultansi pembelajaran, dll), fungsi pengadaan / pengembangan, 

fungsi penelitian dan pengembangan, dll. Bahan - bahan (sumber belajar 



Teknologi Informasi dan Komunikasi | 173 
 

) yang akan dikembangkan dan dikelola oleh Pusat  Sumber Belajar 

untuk memberikan kemudahan untuk proses belajar dan pembelajaran 

dapat dibedakan dalam dua macam yaitu a) sumber belajar yang 

dirancang ( Learning Resource by Design ) dan b) sumber belajar yang 

dimanfaatkan ( Learning Resource by Utilization )124. Sumber belajar 

yang dirancang ( Learning Resources By Design ) adalah sumber belajar 

yang dirancang dengan secara sengaja dan sistematis untuk digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Pengembangan bahan atau sumber belajar 

tersebut diawali dengan  suatu kegiatan menganalisis kebutuhan, 

kemudian dilanjutkan dengan perumusan tujuan yang ingin dicapai, 

menganalisis karakteristik peserta belajarnya, materi yang ingin 

diberikan, menentukan media yang cocok dengan tujuan dan 

karakteristik learner, pengembangan program prototipe, uji coba, serta 

diakhiri dengan revisi. Idealnya dalam suatu Pusat Sumber Belajar 

seyogyanya mempunyai koleksi yang memadai bahan - bahan belajar 

yang dirancang dengan sengaja dan sistematis seperti ini  yang  dianalisis 

berdasarkan kebutuhan sehingga dapat membantu dan mempermudah 

pencapaian tujuan pembelajaran.  

Sumber belajar yang dimanfaatkan (Learning Resources By 

Utilization) adalah sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal 

dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Sumber 

belajar yang dimanfaatkan ini awalnya tidak dirancang secara sengaja 

untuk keperluan. Contoh yang sederhana misalnya buku-buku pelajaran, 

ambar di majalah, berbagai model (tiruan) seperti hati, jantung, dan 

                                                           
124    Sofyan Zaibaski dalam materi Internet Sebagai Sumber Belajar.  
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sebagainya adalah  merupakan sumber belajar yang dapat dimanfaatkan 

untuk kegiatan belajar dan pembelajaran. 

Sumber belajar juga memiliki beberapa fungsi yaitu, :  

1) Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan :  

a) mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk 

menggunakan waktu secara lebih baik dan  

b) mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga 

dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah.  

2) Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih 

individual, dengan cara :  

a) mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan  

b) memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai 

dengan kemampuannnya. 

3) Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan 

cara :  

a) perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan  

b) pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian.  

4) Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan :  

a) meningkatkan kemampuan sumber belajar dan  

b) penyajian informasi dan bahan secara lebih kongkrit.  

5) Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu :  

a) mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat 

verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya kongkrit dan  

b) memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung.        

6) Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan 

menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. 
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Fungsi - fungsi di atas sekaligus menggambarkan tentang alasan dan 

arti penting sumber belajar untuk kepentingan proses dan pencapaian 

hasil pembelajaran peserta didik. Di dalam memilih sumber belajar harus 

memperhatikan kriteria sebagai berikut :           

a. Ekonomis, artinya tidak harus terpatok pada harga yang 

mahal,  

b. praktis, artinya tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, 

sulit dan langka, 

c. mudah, artinya dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita,  

d. fleksibel, artinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan 

instruksional dan 

e. sesuai dengan tujuan, artinya mendukung proses dan 

pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan 

minat belajar siswa. 

1. Internet sebagai Sumber Belajar 

Internet adalah kependekan dari inter - network. Secara harfiah 

mengandung pengertian sebagai jaringan komputer yang 

menghubungkan beberapa rangkaian. Jaringan internet juga 

didefinisikan sebagai jaringan komputer yang mampu menghubungkan 

komputer di seluruh dunia sehingga berbagai jenis dan bentuk informasi 

dapat dikomunikasikan antar belahan dunia secara instan dan global125. 

Selain kedua pengertian di atas, internet juga disebut sebagai 

sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, 

pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet 

menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dari sumber daya 

                                                           
125   Sofyan Zaibaski dalam materi Internet Sebagai Sumber Belajar. 
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informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. 

Layanan internet meliputi komunikasi langsung ( e-mail, chat ), diskusi 

( usenet news, milis, bulletin board ), sumber daya informasi yang 

terdistribusi ( World Wide Web, Ghoper ), remote login dan lalu lintas 

file ( Telnet, FTP ), serta berbagai layanan lainnya.  

Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan beribu 

bahkan berjuta jaringan komputer ( local / wide area network ) dan 

komputer pribadi   ( stand alone ), yang memungkinkan setiap komputer 

yang terhubung kepadanya bisa melakukan komunikasi satu sama 

lain126. Selain itu, ada juga yang mengemukakan bahwa internet sebagai 

suatu kesepakatan, karena untuk dapat saling berhubungan dan 

berkomunikasi setiap komputer harus menggunakan protokol standar 

yang disepakati bersama127. 

Dari berbagai batasan yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa internet merupakan jaringan komunikasi secara global tanpa 

dibatasi ruang dan waktu yang menghubungkan pesan melalui komputer 

yang terkoneksi atau mengakses. Sebagai suatu wahana yang memuat 

semua hal tentang pesan komunikasi, internet dapat digunakan oleh siapa 

saja, di mana saja dan untuk apa saja. Tanpa terkecuali untuk dijadikan 

sebagai sumber pembelajaran. 

2. Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar 

Proses Belajar adalah proses untuk merubah dari yang tidak tahu 

menjadi tahu. Maka di dalam belajar terdapat informasi - informasi 

(pengetahuan) yang harus diberikan kepada peserta didik. Untuk 

                                                           
126Sanaky, Hujair AH. 2009. Media Pembelajaran. Yogyakarta: Safiria Insania Press. 

Halaman 190.  
127Brace dalam Hardjito. 1997. Internet Dalam Pembelajaran. Tersedia dalam : 

http://www.pustekom.go.id/teknodik/t10/10-3.htm 

http://www.pustekom.go.id/teknodik/t10/10-3.htm
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memperoleh informasi harus dicari dari sumber sumber informasi. Salah 

satu sumber informasi adalah intrernet. Internet adalah pusat informasi 

yang multi bidang. Semua aspek kehidupan baik yang berdampak positif 

maupun negatif dapat diakses dan diperoleh dari internet. Oleh karena 

itu dalam pemanfaatan internet kita harus memiliki filter keimanan serta 

moralitas yang baik untuk menyeleksi informasi yang akan kita peroleh. 

Beberapa manfaat internet untuk kepentingan pembelajaran adalah,  

Pertama :  Pengembangan Profesional : 1) meningkatkan pengetahuan, 

2) berbagi sumber informasi diantara rekan sejawat / sedepartemen, 3) 

berkomunikasi keseluruh belahan dunia, 4) kesempatan untuk 

menerbitkan / mengumumkan secara langsung, 5) mengatur komunikasi 

secara teratur, dan 6) berpatisipasi dalam forum dengan rekan sejawat 

baik lokal maupun internasional. Kedua :  Sumber Belajar / Pusat 

Informasi : 1) informasi media dan metodologi pembelajaran, 2) bahan 

baku dan bahan ajar untuk segala bidang pelajaran, 3) akses informasi 

IPTEK, dan 4) bahan pustaka / referensi. Ketiga: Belajar sendiri secara 

cepat : 1) meningkatkan pengetahuan, 2) belajar berinteraktif, dan 3) 

mengembangkan kemampuan di bidang penelitian. Keempat : 

Menambah wawasan, pergaulan, pengetahuan, pengembangan karier : 1) 

meningkatkan komunikasi dengan seluruh masyarakat lain, 2) 

meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada diseluruh dunia, 3) 

informasi beasiswa, lowongan pekerjaan, pelatihan, dan 4) hiburan dan 

sebagainya. 

Sejalan dengan perkembangan internet, telah banyak aktivitas yang 

dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, seperti e-Commerce, 

e-Banking, e-Government, e-Learning dan lainnya. Salah satu aktivitas 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran adalah e-Learning. E-
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Learning adalah wujud penerapan teknologi informasi di bidang 

pendidikan dalam bentuk sekolah maya. E-Learning merupakan usaha 

untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar di sekolah 

dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Kekayaan 

informasi yang sekarang tersedia di internet telah lebih mencapai 

harapan dan bahkan imajinasi para penemu sistemnya. Melalui internet 

dapat diakses sumber - sumber informasi tanpa batas dan aktual dengan 

sangat cepat. Adanya internet memungkinkan seseorang di Indonesia 

untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat dalam bentuk Digital 

Library. Sudah banyak pengalaman tentang kemanfaatan internet dalam 

penelitian dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Tukar menukar 

informasi atau tanya jawab dengan pakar dapat juga dilakukan melalui 

internet. Tanpa teknologi internet banyak tugas pembelajaran mungkin 

membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyelesaikannya128.   

Para akademisi merupakan salah satu pihak yang paling 

diuntungkan dengan kemunculan internet. Berbagai referensi, jurnal, 

maupun hasil penelitian yang dipublikasikan melalui internet tersedia 

dalam jumlah yang berlimpah. Pembelajar tidak lagi harus mengaduk - 

aduk buku di perpustakaan, tetapi cukup dengan memanfaatkan search 

engine, materi - materi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. 

Selain menghemat tenaga dan biaya dalam mencarinya, materi - materi 

yang dapat ditemui di internet cenderung lebih up to date. 

Bagi para pengajar, internet bermanfaat dalam mengembangkan 

profesinya, karena dengan internet dapat : 1) meningkatkan 

pengetahuan, 2) berbagi sumber diantara rekan sejawat, 3) bekerjasama 
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dengan pengajar di luar negeri, 4) kesempatan mempublikasikan 

informasi secara langsung, 5) mengatur komunikasi secara teratur, dan 

6) berpartisipasi dalam forum - forum lokal maupun internasional. Di 

samping itu para pengajar juga dapat memanfaatkan internet sebagai 

sumber bahan mengajar dengan mengakses rencana pembelajaran atau 

silabus online dengan metodologi baru, mengakses materi yang cocok 

untuk pembelajarnya, serta dapat menyampaikan ide - idenya. Sementara 

itu, pembelajar juga dapat menggunakan internet untuk belajar sendiri 

secara cepat, sehingga akan meningkatkan dan memeperluas 

pengetahuan, belajar berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan 

dalam bidang penelitian129.  

Berdasarkan kajian pustaka di atas menunjukkan bahwa 

peningkatan kualitas pendidikan  dapat ditempuh melalui berbagai cara, 

antara lain : peningkatan kompetensi pengajar, peningkatan muatan 

kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran dan penilaian  hasil 

belajar, peningkatan bekal ketrampilan pembelajar, penyediaan bahan 

ajar yang memadai, dan penyediaan sarana belajar. Ketersediaan bahan 

ajar dan sarana belajar merupakan faktor penting dalam menunjang 

keberhasilan proses pembelajaran. Namun demikian sering kali bahan 

ajar yang ada di perpustakaan tidak mampu memenuhi kebutuhan belajar 

pembelajar, sehingga perlu memanfaatkan sumber belajar yang lain. 

Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan oleh pembelajar secara 

mandiri adalah jaringan internet. Untuk itu, bekal ketrampilan 

pembelajar khususnya dalam memanfaatkan teknologi internet sangat 

diperlukan. 

                                                           
129www.pendidikan.net 

http://www.pendidikan.net/
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Melalui internet, pembelajar dapat mengakses berbagai informasi 

dan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan yang relevan. Pemanfaatan 

internet sebagai sumber pembelajaran mengkondisikan pembelajar 

untuk belajar secara mandiri. Para pembelajar dapat mengakses secara 

online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan 

sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, dan lain – 

lain.  

Pembelajar dapat berperan sebagai seorang peneliti, menjadi 

seorang analis, tidak hanya konsumen informasi saja. Mereka 

menganalisis informasi yang relevan dengan pembelajaran dan 

melakukan pencarian yang sesuai dengan kehidupan nyatanya. 

Pembelajar dan guru tidak perlu hadir secara fisik di kelas (classroom 

meeting), karena pembelajar dapat mempelajari bahan ajar dan 

mengerjakan tugas - tugas pembelajaran serta ujian dengan cara 

mengakses jaringan komputer yang telah ditetapkan secara online. 

Pembelajar juga dapat belajar bekerjasama (collaborative) satu 

sama lain. Mereka dapat saling berkirim e-mail (electronic mail) untuk 

mendiskusikan bahan ajar. Kemudian, selain mengerjakan tugas - tugas 

pembelajaran dan menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diberikan 

pengajar, selain dari pada itu pembelajar juga dapat berkomunikasi 

dengan teman sekelasnya ( classmates ).  

Pemanfaatan internet sebagai sistem e-learning memiliki beberapa 

kelebihan sebagai berikut : 1) Dimungkinkan terjadinya distribusi 

pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang 

tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas, 2) Proses 

pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa, 

3) Pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan 
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keinginan dan kebutuhan masing – masing, 4) Lama waktu belajar juga 

tergantung pada kemampuan masing - masing pembelajar / siswa, 5) 

Adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran,6) Pembelajaran 

dapat dilakukan secara interaktif, sehingga menarik pembelajar, dan7) 

Memungkinkan pihak berkepentingan ( orang tua pembelajar maupun 

pengajar ) dapat turut serta menyukseskan proses pembelajaran, dengan 

cara mengecek tugas - tugas yang dikerjakan pembelajar secara 

online130. 

Selain beberapa kelebihan di atas, ada kelemahan yang mungkin 

timbul dalam sistem e-learning ini, yaitu tingginya kemungkinan 

gangguan belajar. Sebab sistem tersebut mengkondisikan pembelajar 

untuk belajar mandiri, sehingga faktor motivasi belajar menjadi lebih 

signifikan terhadap keberhasilan belajar pembelajar. Untuk itu 

diperlukan adanya semacam penasehat yang memantau dan memotivasi 

belajar pembelajar agar prestasi belajarnya tidak menurun, dengan cara 

mengerjakan tugas - tugas belajar sebaik - baiknya dan secara tepat 

waktu. Di samping itu juga agar pembelajar tidak mengakses hal - hal 

yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelajaran atau hal - hal yang 

bersifat negatif  ( misalnya membuka situs - situs porno, atau membobol 

rekening bank dan rahasia perusahaan ).  

Meskipun begitu, pemanfaatan internet sebagai sumber 

pembelajaran merupakan sebuah keniscayaan, karena beberapa alasan 

berikut : 1) Mengingat penduduk Indonesia yang sangat besar dan 

tersebar di berbagai wilayah, serta terbatasnya daya tampung sekolah 

dan lembaga pendidikan lainnya, sehingga tidak mungkin dapat 
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menampung mereka yang ingin belajar, maka prospek pemanfaatan 

internet sebagai suatu pendidikan alternatif cukup cerah,  2) Mendukung 

pencapaian pembelajaran IPS yang multicultural, 3) Mendorong 

kemampuan bagaimana belajar untuk belajar, 4) Membawa dampak 

yang positif, umpamanya meningkatnya kemampuan berbahasa Inggris, 

dan 5) Secara psikologis, akses terhadap internet juga menumbuhkan 

rasa percaya diri karena memungkinkan kita untuk tidak lagi terasing 

dari informasi sampai yang paling mutakhir. 

 

B. Online Learning 

Teknologi Internet mempunyai peranan penting dalam pendidikan. 

Hal ini bisa dilihat dengan adanya peningkatan penguasaan media 

internet oleh para guru dalam menyampaikan materi kepada siswanya. 

Meskipun pada awalnya banyak pihak yang meragukan sistem 

pembelajaran online ( berjaringan ), dikarenakan guru tidak percaya diri 

karena tidak mahir menggunakan komputer dan berpikir mereka akan 

menghabiskan waktu ekstra untuk membuat materi pelajaran. 

Terdapat beberapa keuntungan belajar berjaringan melalui internet, 

diantaranya adalah : 

1. Belajar lebih dapat fokus, cepat, dan lebih lengkap daripada 

media tradisional karena siswa dapat mengulang pelajaran 

dengan segera mendapat umpan balik. 

2. Aktivitas belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing - 

masing siswa.  

3. Sumber belajarnya sangat banyak dan dalam bidang apapun, 

seperti budaya, sejarah dan politik, baik itu yang terbaru maupun 

yang telah lampau. 
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Hal yang terpenting adalah membuat siswa tertarik dan termotivasi 

untuk berinteraksi satu sama lainnya. Karena itu pembelajaran 

berjaringan harus disertai dengan gaya belajar yang bervariasi dan 

kemampuan guru yang baik. 

Pembelajaran berjaringan yang baik adalah pembelajaran yang 

menggabungkan antara kegiatan belajar tatap muka disertai dengan 

penggunaan buku, CD rom dan CD audio yang sesuai. Hal ini juga 

disesuaikan dengan target pembelajaran, level belajar dan kompetensi 

yang dibutuhkan. Pembelajaran berjaringan memerlukan komunikasi 

khusus, apabila dalam belajarnya secara tatap muka, dan komunikasi 

dapat dilakukan dengan perbincangan dan raut muka, namun dalam 

pembelajaran berjaringan komunikasi diungkapkan dalam bentuk tulisan 

atau simbol - simbol. 

Dengan bantuan guru, siswa dapat mengembangkan bahasa yang 

sesuai untuk berkomunikasi dalam diskusi berjaringan yang bermakna. 

Seperti cara untuk : 

1. Setuju atau tidak setuju dengan sopan. 

2. Menanyakan/klarifikasi. 

3. Mendukung teman. 

4. Menunjukkan ketertarikan. 

5. Meminta kepastian. 

6. Membuat kesimpulan, dll. 

Hal tersebut di atas berdasarkan perbedaan gaya berkomunikasi dan 

latar belakang budaya siswa. Untuk meningkatkan motivasi siswa, 

belajar berjaringan harus digabungkan dengan variasi belajar, termasuk 

penggunaan audio, video, internet juga adanya sesi tatap muka. Hal yang 
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terpenting adalah menyediakan suasana belajar yang baik disertai 

dengan tuntutan guru yang terlatih dan bermotivasi. 

Pengaruh Perkembangan Teknologi Informatika Online Learning 

 Terdapat beberapa pengaruh positif dari perkembangan teknologi 

informatika dan komunikasi, diantaranya adalah  : 

1. Perkembangan teknologi informatika dan komunikasi ( TIK ) luar 

biasa pesatnya, menawarkan berbagai kemudahan - kemudahan baru 

dalam pembelajaran. Kesempatan, fasilitas pembelajaran yang luar 

biasa karena “dunia” sebagai sumber, perpustakaan,  dan ruang 

belajar. 

2. Perkembangan ilmu pengetahuan secara global di seluruh penjuru 

dunia dapat diketahui, dipelajari dan diikuti. Peserta ajar luwes dan 

terbuka untuk memilih materi yang akan dipelajari. 

3. Bidang ilmu yang akan diperdalam sangat luas, bebas dan mendalam.  

4. Tidak mengenal batas waktu dan ruang ( tidak harus selalu tatap 

muka) untuk negara Indonesia sebagai negara kepulauan, Online 

Learning sangat menjawab kebutuhan dimana peserta didik dengan 

sumber belajar bias terselenggara dengan jarak jauh. 

5. Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru 

tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena 

tidak memerlukan ruang kelas. 

6. Pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan masing – masing. 

7. Lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing - 

masing pembelajar / siswa.  

8. Adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. 
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9. Pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif, sehingga menarik 

pembelajar. 

10. Memungkinkan pihak berkepentingan (orang tua pembelajar 

maupun pengajar) dapat turut serta menyukseskan proses 

pembelajaran, dengan cara mengecek tugas - tugas yang dikerjakan 

pembelajar secara online. 

 Terdapat beberapa pengaruh negatif atau kendala dari 

perkembangan teknologi informatika dan komunikasi, diantaranya 

adalah: 

1. Perubahan paradigma belajar harus secara bertahap dan sistematis. 

Belajar secara konvensional adalah suatu interaksi langsung antara 

peserta didik dan guru, seringkali kualitas pembelajaran ditentukan 

oleh upaya memotivasi dan disiplin dari pihak guru. Online Learning 

menuntut disiplin, peningkatan kemauan belajar dari diri si peserta 

didik dan peningkatan keterampilan peserta didik dalam proses 

belajar tanpa bantuan orang lain. 

2. Perkembangan teknologi informatika dan komunikasi ( TIK ) luar 

biasa pesatnya. Maka perlu pendewasaan “ membuat melek internet 

( TIK ) ” untuk masyarakat ajar.  

3. Penyediaan sarana parasarana secara bertahap dan 

berkesinambungan, seperti listrik, elektronika, telepon, jaringan 

internet, dan infrastruktur yang lain. 

4. Perlu adanya kebijakan pemerintah yang mendukung 

terkondisinya  Online Learning  dalam hal sarana prasarana, legalitas 

formal, dan daya serap lingkungan kerja.  

5. Perlu peningkatan SDM masyarakat ajar di bidang TIK.  

6. Tingginya kemungkinan gangguan belajar.  
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C. Prinsip Belajar Berbasis WEB 

Terdapat beberapa prinsip - prinsip belajar dalam berbasis web yang 

perlu diketahui, diantaranya yaitu : 1) Belajar mandiri, 2) Belajar tuntas, 

3) Belajar aktif, dan  4) Belajar berjaringan. 

a. Belajar Mandiri 

Sistem belajar mandiri adalah suatu sistem pengaturan program 

belajar yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga setiap peserta 

didik / siswa dapat memilih dan atau menentukan bahan dan kemajuan 

belajar sendiri. Siswa diberikan kemandirian ( baik kelompok maupun 

individu ) dalam menentukan : a. tujuan belajarnya ( apa yang harus 

dicapai ), b. apa saja yang harus dipelajari dan dari mana sumber 

belajarnya ( materi dan sumber belajarnya ), c. bagaimana mencapainya 

( strategi belajar ), dan d. kapan serta bagaimana keberhasilan belajarnya 

diukur ( dievaluasi ). 

b. Belajar Tuntas 

Belajar tuntas ( mastery learning ) adalah filosofi pembelajaran yang 

berdasar pada anggapan bahwa semua siswa dapat belajar bila diberi 

waktu yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai. Dalam 

metode belajar tuntas, siswa tidak berpindah ke tujuan belajar 

selanjutnya apabila ia belum menunjukkan kecakapan dalam materi 

sebelumnya. 

Belajar tuntas tidak berhubungan dengan isi topik, melainkan hanya 

dengan proses penguasaannya. Terdapat beberapa criteria dalam belajar 

tuntas, diantaranya : a) Semua individu dapat belajar, b) Orang belajar 

dengan cara dan kecepatan yang berbeda, c) Dalam kondisi belajar yang 

memadai dampak dari perbedaan individu hampir tidak ada, dan d) 
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Kesalahan belajar yang tidak dikoreksi menjadi sumber utama kesulitan 

belajar. 

Kurikulum belajar tuntas biasanya terdiri dari beberapa topik 

berbeda yang mulai dipelajari oleh para siswa secara bersamaan. Dalam 

belajar tuntas, siswa yang tidak dapat menyelesaikan suatu topik dengan 

memuaskan, maka diberi pembelajaran tambahan sampai mereka 

berhasil. Siswa yang menguasai topik tersebut lebih cepat, akan 

dilibatkan dalam kegiatan pengayaan sampai semua siswa dalam kelas 

tersebut bisa melanjutkan ke topik lainnya secara bersama - sama.  

Dalam lingkungan belajar tuntas, guru melakukan berbagai teknik 

pembelajaran, dengan pemberian umpan balik yang banyak dan spesifik 

menggunakan tes diagnostik, tes formatif, dan pengoreksian kesalahan 

selama belajar. Tes yang digunakan di dalam metoda ini adalah tes 

berdasarkan acuan kriteria dan bukan atas acuan norma.  

c. Belajar Aktif 

Dalam prinsip belajar aktif ini, pada dasarnya mengikuti gagasan 

dari teori belajar konstruktivisme. Belajar aktif adalah suatu pendekatan 

belajar yang melibatkan siswa sebagai “ gurunya sendiri ”. Belajar aktif 

adalah cara pandang yang menganggap bahwa belajar sebagai kegiatan 

membangun makna / pengertian terhadap pengalaman dan informasi, 

yang dilakukan oleh siswa, bukan oleh guru serta menganggap bahwa 

pembelajaran sebagai kegiatan menciptakan suasana yang 

mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajar siswa, sehingga 

berkeinginan terus untuk belajar selama hidupnya dan tidak tergantung 

pada guru / orang lain bila mereka mempelajari hal - hal yang baru. 

Suasana belajar aktif adalah suasana pembelajaran yang membuat siswa 
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melakukan : a) Pengalaman, b) Interaksi,  c) Komunikasi, dan d) 

Refleksi. 

d. Belajar Berjaringan 

Dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah 

adanya fasilitas kelas virtual yang dapat menggantikan sarana prasarana 

belajar konvensional. Kelas virtual ( virtual classroom ) adalah cara baru 

pembelajaran yang lebih mutakhir, dimana seluruh aktifitas dilakukan 

dalam media multimedia. Misalnya: a) Tatap muka dengan pendidik 

melalui fasilitas konferensi video ( video conference ) atau layar mungil 

ponsel lewat fasilitas teknologi 3G, b) Grup diskusi dilakukan secara 

serempak dalam fasilitas maya di internet bisa melalui konferensi video, 

chating, mailing list atau forum, c) Materi pelajaran disajikan dalam 

bentuk gambar, video streaming, power point atau simulator. 

Belajar berjaringan menyajikan fleksibilitas ruang dan waktu. Siswa 

bisa belajar dimana saja dan kapan saja. Jalur dunia maya 

memungkinkan siswa online belajar dan berdiskusi dengan teman - 

teman dari seluruh dunia. Sekaligus bertanya langsung kepada pakar - 

pakar top di belahan benua lain, baik lewat group diskusi ataupun 

konsultasi private melalui e-mail dan internet messenger. Fasilitas 

multimedia juga memberi peluang siswa memperoleh materi pelajaran 

yang jauh lebih kaya ketimbang buku - buku teks tradisional. Misalnya : 

gerakan gelombang bisa disimulasikan dalam tiga dimensi dan suara 

gelombang bisa dimunculkan bersamaan. 

Interaksi dalam belajar berjaringan merupakan elemen penting 

dalam pengimplementasian pembelajaran berbasis web. Pada 

pembelajaran berbasis web, guru mengendalikan dan mengontrol 

interaksi tersebut, dengan waktu yang terbatas. Guru harus mampu 
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memastikan bahwa siswa dapat memahami materi yang disampaikan. 

Hal terpenting yang bisa kita lakukan pada suatu proses pembelajaran 

adalah dengan melakukan interaksi. 

Belajar berjaringan menawarkan banyak sekali peluang untuk 

berinteraksi. Pada kenyataannya, tugas atau diskusi bisa dilakukan 

secara lebih mudah pada belajar berjaringan dibandingkan pada kelas 

konvensional yang mungkin membutuhkan penataan ulang meja dan lain 

sebagainya. Interaksi yang terjadi pada sebuah belajar berjaringan bisa 

berarti interaksi antara siswa dengan guru, interaksi antara siswa dengan 

media, partisipasi siswa pada sebuah sesi diskusi, atau kolaborasi antar 

siswa itu sendiri. 

 

D. Pentingnya ( Online Learning ) dalam pendidikan  

Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka dapat di jawab dengan 

beberapa alasan yaitu diantaranya karena  :  

1. Melalui Online Learning, perubahan cara belajar dari terpusat 

menjadi tersebar. 

2. Melalui Online Learning, kefleksibilitasan belajar dalam ruang dan 

waktu. 

3. Melalui Online Learning, bahan ajar yang disajikan itu dalam 

bentuk multimedia dengan suara dan gambar yang dinamis, 

sehingga tidak membosankan, serta padat informasi. 

4. Melalui Online Learning, kecepatan belajar ditentukan oleh diri 

sendiri bukan oleh kemampuan yang diseragamkan dalam kelas. 

5. Melalui Online Learning, dapat memacu kemampuan belajar 

mandiri. 
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6. Melalui Online Learning, terjadi perubahan sistem pembelajaran 

dari teacher centric (guru sebagai pusat pembelajaran) menjadi 

learner centric murid sebagai pusat pembelajaran). 

7. Melalui Online Learning, perubahan dari entry barrier (seleksi 

ketat) menjadi output quality standard (lulusan berkualitas 

stardard). Artinya adalah bukan masuknya yang dipersulit, tapi 

lulusannya yang harus memenuhi standard kualitas. Sementara 

lamanya belajar tergantung motivasi, kecerdasan, dan usaha masing 

- masing dari peserta didik. 

8. Melalui Online Learning, interaksi antara pengajar dan peserta 

didik dilakukan tidak hanya dengan tatap muka, tetapi juga melalui 

surat - menyurat elektronis. Sehingga meningkatkan kemampuan 

baca - tulis.131 

Kelebihan dari ( Online Learning )   

1. Belajar via jaringan menyajikan fleksibilitas ruang dan waktu. 

Peserta didik bisa tetap belajar meskipun ada di rumah ataupun di 

luar rumah, dapat belajar dimana saja dan kapan saja. Melalui 

Online Learning, maka dapat memberikan peluang belajar lebih 

efektif. 

2. Melalui Online Learning, memungkinkan peserta didik dapat 

belajar dan berdiskusi dengan teman - teman dari seluruh dunia. 

Sekaligus bertanya langsung kepada         pakar - pakar top di belahan 

benua lain, baik lewat grup diskusi ataupun konsultasi privat melalui 

e-mail dan internet messenger. 

                                                           
131    Justiani Maulani,  Koran Republika, Global Di Kelas Lokal, 2013.  
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3. Terbukanya fasilitas multimedia, dimana peserta didik dapat 

memperoleh materi pelajaran yang jauh lebih kaya ketimbang buku 

- buku teks tradisional. 

4. Menumbuhkan sikap keberanian pesera didik dalam sikap dan 

mengemukakan pendapat.  

5. Melalui internet, setiap peserta didik berpeluang memperoleh 

materi pengajaran yang sama - sama qualified tanpa pandang bulu. 

Internet pada akhirnya menjadi salah satu alat demokratisasi 

pendidikan. Dimana semua orang berpeluang mendapatkan 

pendidikan berkualitas sekaligus lebih murah. 

Kendala dari ( Online Learning )  

Konsep belajar berjaringan adalah sebuah daya tarik yang magnetik 

meski itu baru secara teoritik. Karena pada kenyataannya negeri 

kita masih diganjal kendala ketersediaan infrastruktur, diantaranya 

belum seluruh wilayah Indonesia mendapatkan jaringan internet. Selain 

itu, SDM yang belum memadai artinya bahwa tidak semua masyarakat 

Indonesia mengerti dan bisa mengakses internet. Dalam dunia 

pendidikan pun masih terhambat dalam ketersediaan fasilitas 

komputernya. Hanya beberapa sekolah saja yang sudah dilengkapi 

dengan komputer dan jaringan internet yang sesuai dengan kebutuhan 

sekolah. Oleh karena itu, pembelajaran Online Learning belum 

sepenuhnya dapat diterapkan di negara Indonesia pada saat ini, 

dikarenakan terhalang oleh beberapa kendala yang cukup dominan.  

Prospek pendidikan secara online di Indonesia   

Mengenai prospek atau kemajuan pendidikan Online Learning di 

Indonesia, apabila kendala ketersediaan internet, komputer, dan SDM 

dapat teratasi atau dapat ditingkatkan dengan baik, serta peran serta 
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pemerintahpun mendukung dengan baik, maka tidak ada yang tidak 

mungkin kedepannya sistem pendidikan Online Learning ini dapat 

berjalan dengan baik di Indonesia. Apabila sistem pendidikan Online 

Learning dapat berjalan, maka pendidikan di Indonesia pun sedikit demi 

sedikit akan mengalami perubahan, dan tidak tertinggal dari negara lain.  

Fungsi dari Internet sebagai Sumber Belajar  

Pertama : Pengembangan Profesional : 1) meningkatkan 

pengetahuan, 2) berbagi sumber informasi diantara rekan sejawat / 

sedepartemen, 3) berkomunikasi keseluruh belahan dunia, 4) 

kesempatan untuk menerbitkan / mengumumkan secara langsung, 5) 

mengatur komunikasi secara teratur, dan 6) berpatisipasi dalam forum 

dengan rekan sejawat baik lokal maupun internasional. Kedua :  Sumber 

Belajar / Pusat Informasi : 1) informasi media dan metodologi 

pembelajaran, 2) bahan baku dan bahan ajar untuk segala bidang 

pelajaran, 3) akses informasi IPTEK, dan 4) bahan pustaka / referensi. 

Ketiga: Belajar sendiri secara   cepat : 1) meningkatkan pengetahuan, 2) 

belajar berinteraktif, dan 3) mengembangkan kemampuan di bidang 

penelitian. Keempat : Menambah wawasan, pergaulan, pengetahuan, 

pengembangan karier : 1) meningkatkan komunikasi dengan seluruh 

masyarakat lain, 2) meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada 

diseluruh dunia, 3) informasi beasiswa, lowongan pekerjaan, pelatihan, 

dan 4) hiburan dan sebagainya. 

Selain dari pada itu manfaat internet lainnya bagi pendidikan di 

Indonesia, yaitu : sebagai akses ke perpustakaan, akses ke pakar, 

perkuliahan online, layanan informasi akademik, menyediakan fasilitas 

mesin pencari data, menyediakan fasilitas diskusi, dan fasilitas 

kerjasama.  
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BAB IX 

DISTANCE LEARNING 

 

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya karena 

pendidikan merupakan sesuatu yang asasi dalam kehidupan dan pilar 

peradaban suatu bangsa. Dengan pendidikan, manusia dapat 

mengembangkan potensi dirinya membentuk sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan 

kualitas suatu bangsa, karena kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari 

kemajuan pendidikannya. Dewasa ini keunggulan suatu negara tidak 

terletak pada kekayaan alam yang melimpah, melainkan pada sumber 

daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas 

hanya dapat diraih melalui proses pendidikan yang baik. Seiring dengan 

dinamika dalam kehidupan manusia, tuntutan akan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia semakin mengemuka.  

Kedudukan strategis, baik di sektor umum maupun swasta, 

menuntut sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang 

lebih tinggi. Namun usaha untuk mengakses pendidikan seringkali 

terbentur pada permasalahan pendidikan itu sendiri, dan menjadi kendala 

utama dalam proses tersampaikannya materi-materi pendidikan pada 

peserta didik. Permasalahan itu misalnya, banyak anak usia sekolah yang 

tidak dapat mengikuti pendidikan konvensional karena tinggal di tempat 

yang jauh ataupun terpencil dari sekolah, banyak anak maupun orang 

dewasa yang ingin memperoleh pendidikan tetapi tidak dapat mengikuti 

pendidikan konvensional karena harus bekerja mencari nafkah pada jam 

sekolah. Di sisi lain, usaha pembangunan pendidikan dengan cara-cara 

yang konvensional seperti membangun gedung-gedung sekolah dan 
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mengangkat guru baru, tidak lagi dipandang sebagai langkah yang 

mampu memecahkan masalah pendidikan. Kondisi geografis, 

pertumbuhan, dan sebaran penduduk telah mendorong para pengambil 

kebijakan di bidang pendidikan untuk mengkaji alternatif dalam upaya 

mengatasi pemerataan kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi 

serta efisiensi penyelenggaraan pendidikan antar-wilayah, antar-pulau, 

dan antar-kelompok penduduk usia sekolah maupun penduduk usia di 

luar sekolah. Salah satu sistem pendidikan yang dapat ditempuh dan 

dikembangkan dalam upaya memberi solusi bagi persoalan-persoalan 

tersebut adalah sistem pendidikan terbuka atau sistem pembelajaran 

jarak jauh, yang merupakan sub-sistem dari sistem pendidikan 

nasional.132 

Kesadaran perlu ditempuhnya sistem pembelajaran jarak jauh 

didasarkan adanya kenyataan bahwa kita harus mampu mengembangkan 

sistem pendidikan yang lebih terbuka, lebih luwes, dan dapat diakses 

oleh siapa saja yang memerlukan tanpa memandang usia, jender, lokasi, 

kondisi sosial ekonomi, maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. 

Hal tersebut dapat dimungkinkan karena sistem pembelajaran jarak jauh 

adalah suatu sistem pembelajaran yang tidak terikat oleh segala 

peraturan yang mengikat seperti pada pendidikan konvensional/formal. 

Proses pembelajaran jarak jauh lebih banyak dilakukan secara terpisah 

di luar kelas, yang berarti antara pengajar dan peserta belajar tidak berada 

dalam satu lokasi/tempat dan waktu yang sama. Sistem pendidikan jarak 

jauh merupakan sistem pendidikan yang memiliki daya jangkau luas 

                                                           
132Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional. Panduan Penyelenggaraan Model 

Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi. (Jakarta: Kemendiknas, 

2011). hlm 4. 
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lintas ruang, waktu, dan sosio-ekonomi. Sistem pendidikan jarak jauh 

membuka akses terhadap pendidikan bagi siapa saja, di mana saja, dan 

kapan saja. Dengan karakteristik tersebut, sistem pendidikan jarak jauh 

seringkali dianggap sebagai solusi terhadap berbagai masalah 

pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan 

demokratisasi pendidikan, serta perluasan akses terhadap pendidikan 

berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat lintas ruang dan waktu.133 

 

A. Distance Education 

1. Pengertian Distance Education 

Pendidikan menekankan kontrol yang sangat sistematis dan ketat 

terhadap proses pembelajaran, dengan memberikan keleluasan kepada 

pembelajar untuk mengembangkan strategi belajarnya. Dilihat dari 

metode penyampaian materi pembelajaran yang terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung melahirkan sistem pendidikan konvensional 

dengan cara tatap muka dan sistem pendidikan jarak jauh. Dalam 

pendidikan konvensional, pengajar dan pembelajar berada pada satu 

ruang dan waktu yang sama. Selama proses pembelajaran berlangsung, 

pengelolaan kelas sepenuhnya oleh pengajar yang melakukan berbagai 

aktivitas seperti menjelaskan atau mengadakan tanya jawab tentang 

materi pembelajaran yang dibahasnya, memberikan bimbingan, 

memotivasi, menilai dan sebagainya. Karena pengajar 

mengekspresikannya secara langsung, maka pembelajar pun dapat 

memberikan tanggapan secara langsung.  

                                                           
133Ibid. 
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Sedangkan dalam pembelajaran jarak jauh, pengajar dan 

pembelajar tidak berada dalam waktu dan ruang yang sama karena secara 

geografis terpisah134. Karena terpisah dan adanya jarak tersebut, 

pengawasan atau kontrol pengajar terhadap perilaku pembelajar hampir 

tidak ada. Apalagi jika pengajar membatasi diri untuk berinteraksi 

langsung dengan pembelajar. Komunikasi pengajar dan pembelajar 

dilakukan melalui media, karena tidak bertatap muka secara langsung. 

Akibatnya pengajar akan mengetahui kemajuan belajar pembelajar jika 

pembelajar memberikan respon terhadap pengajaran, tugas, atau ujian 

yang diberikan kepadanya. Salah satu alat bagi pengajar untuk mengukur 

keberhasilan pembelajar diukur dari respon pembelajar tersebut. 

Pengajar tidak memperhatikan cara pembelajar belajar dan cara 

bagaimana memberikan respon dengan benar. Namun pengajar 

mengharuskan mempercayai akan kejujuran dan kemandirian 

pembelajar dalam mekanisme sistem pembelajaran jarak jauh. 

Perbedaan pembelajaran konvensional dan pembelajaran jarak jauh 

terletak pada bentuk interaksi antara pengajar dan pembelajar, 

karakteristik pembelajar, jenis program, peran sumber daya manusia, 

manajemen, teknologi, dan sebagainya135. Namun perbedaan tersebut 

bukan merupakan kendala untuk mengembangkan pembelajaran jarak 

jauh menuju pendidikan yang mencerahkan dan meningkatkan 

kualitasnya.  

                                                           
134Michael Simonson, Smaldino, S., Albright, M. & Zvacek, S.  Teaching and Learning 

at a Distance: Foundations of Distance Education. Fourth Edition. Upper Saddle River, 

(New Jersey: Pearson Education, Inc., 2006). hlm 27. 
135Dr. Munir, M.IT. Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm 18-20. 
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Di lain sisi pengertian pembelajaran jarak jauh adalah ketika 

proses pembelajaran tidak terjadinya kontak dalam bentuk tatap muka 

langsung antara pengajar dan pembelajar. Komunikasi berlangsung dua 

arah yang dijembatani dengan media seperti komputer, televisi, radio, 

telepon, internet, video dan sebagainya. Pembelajaran jarak jauh akan 

efektif manakala pembelajar merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk 

belajar dengan adanya komunikasi. Tanpa komunikasi timbal balik 

pembelajaran akan berubah menjadi indoktrinasi, belajar bukannya 

merupakan aktivitas menyenangkan, melainkan menjadi beban yang 

berat. 

Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek mendefinisikan 

pendidikan jarak jauh sebagai berikut136, “Distance education is defined 

as institution-based formal education where the learning group is 

separated, and where interactive telecommunications systems are used 

to connect learners, resources, and instructors.” 

Pendidikan Jarak Jauh secara eksplisit telah termaktub di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

"Sistem Pendidikan Nasional". Rumusan tentang Pendidikan Jarak Jauh 

terlihat pada BAB VI Jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan pada Bagian 

Kesepuluh Pendidikan Jarak Jauh pada Pasal 31 berbunyi: (1) 

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan; (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan 

layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat 

mengikuti pendidikan secara tata muka atau regular; (3) Pendidikan jarak 

jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang 

                                                           
136Simonson, dkk. Op.Cit., hlm 32. 
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didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang 

menjamin mutu lulusan sesuai dengan standard nasional pendidikan; (4) 

Ketentuan mengenai penyelenggarakan pendidikan jarak jauh 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih 

lanjut dengan peraturan pemerintah. Ini menunjukan kepada kita bahwa 

pendidikan jarak jauh merupakan program pemerintah yang perlu terus 

didukung. Pemerintah merasakan bahwa kondisi pendidikan negeri kita 

perlu terus dibenahi, dan tentunya diperlukan strategi yang tepat, 

terencana dan simultan. Selama ini belum tersentuh secara optimal, 

karena banyak hal yang juga perlu dipertimbangkan dan dilakukan 

pemerintah didalam kerangka peningkatan kualitas sektor pendidikan. 

Distance education, distance learning dan distance teaching 

dalam beberapa ensiklopedia dan buku memiliki definisi yang semakna 

yaitu sebuah metode, pendekatan dan teknologi yang bertujuan untuk 

mengantarkan pelajaran kepada peserta belajar yang berada di tempat 

yang jauh. Keegan137 membedakan ketiga istilah tersebut sebagai 

berikut: distance teaching berusaha mengembangkan bahan belajar 

mandiri yang bermutu yang dapat digunakan oleh lembaga 

pendidikan untuk memberikan pelajaran dari jauh. Orang-orang yang 

menggunakan istilah ini lebih menekankan pada penyediaan bahan 

belajar untuk mengajar, tetapi kurang memperhatikan bagaimana proses 

belajar dapat terjadi pada diri siswa. Padahal bahan belajar yang 

dikembangkan dengan biaya mahal itu kadang-kadang tidak dapat 

mengajarkan apa-apa, karena tidak dipakai oleh siswa atau karena siswa 

                                                           
137Desmond Keegan. Foundation of Distance Education. (London: Croom Helm, 

1986). hlm 14. 
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tidak tahu cara memakainya. Dengan perkataan lain istilah distance 

teaching itu terlalu berorientasi pada guru (teacher oriented). 

Sebaliknya distance learning lebih banyak menekankan pada 

proses belajar siswa. Orang yang menggunakan istilah ini banyak 

memikirkan mengenai bantuan-bantuan yang perlu diberikan kepada 

siswa supaya mereka belajar dan dapat memahami isi pelajarannya. 

Namun sayangnya orang-orang ini kurang memikirkan bagaimana bahan 

belajar jarak jauh yang bermutu dan mudah dipelajari siswa harus 

dikembangkan. Dengan perkataan lain istilah distance learning terlalu 

berorientasi pada siswa (student oriented). Distance education 

merupakan perpaduan istilah distance teaching dan distance learning 

tersebut. Dalam sistem distance education, siswa belajar secara terpisah 

dari guru, karena itu bahan belajar yang digunakan harus disusun secara 

khusus supaya relatif lebih mudah untuk dipelajari siswa sendiri. Bahan 

belajar ini tidak cukup hanya dikembangkan oleh ahli materi pelajaran 

(content specialist) saja, melainkan dalam penyusunannya perlu 

melibatkan ahli pengembang pembelajaran, ahli media, dan sebagainya. 

Namun perlu disadari bahwa betapapun bahan belajar itu telah disusun 

supaya dapat dicerna sendiri oleh siswa, kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi siswa waktu belajar secara mandiri selalu ada. Karena itu perlu 

adanya bantuan pelayanan dan bantuan belajar bagi siswa. Dengan 

perkataan lain perlu adanya sistem pengelolaan belajar jarak jauh yang 

baik supaya di samping penyediaan bahan belajar yang baik dapat juga 

disediakan bantuan belajar yang memadai. 

Para ahli di bidang distance education seperti Bӧrje Holmberg, 

Charles A. Wedemeyer, dan Michael G. Moore mengkaji distance 

education lebih banyak dari sisi proses sedangkan Desmond Keegan, 
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Otto Peters, Randy Garrison, and John Anderson mengkajinya dari sisi 

pengorganisasiannya. Namun demikian mereka mendefinisikan distance 

education tidak jauh berbeda. Holmberg misalnya menjelaskan bahwa 

distance education dicirikan dengan adanya keterpisahan antara 

guru/instruktur dengan pembelajar dan penggunaan satu atau lebih 

media sebagai alat untuk menyatukannya138. Media yang digunakan bisa 

tulisan tangan, cetakan, rekaman audio, TV, video, telepon, 

teleconference, web cam, video conference, e-mail dan jejaring sosial 

berbasis internet dan intranet lain. Keegan (1996) menjelaskan empat 

elemen yang menjadi karakter dari distance education139, yaitu: 

1) Adanya keterpisahan antara guru dengan peserta belajar pada 

sebagian besar proses pembelajaran. 

2) Peran lembaga pendidikan termasuk di dalamnya perangkat 

evaluasi. 

3) Peran media untuk menyatukan guru dan peserta belajar dan 

4) Perangkat untuk menyelenggarakan two-way communication 

antara guru, tutor, atau agen pendidikan dengan peserta belajar. 

Menurut Verduin dan Clark (1991: 8)140, elemen pertama definisi 

tersebut menjelaskan bahwa sebuah pendidikan dapat disebut distance 

education jika lebih dari setengah proses pembelajarannya dilakukan 

secara asynchronous. Elemen kedua memuat gambaran pentingnya 

organisasi pendidikan, evaluasi dan komponen kelembagaan lainnya. 

                                                           
138Bӧrje Holmberg. The Evolution, Principles and Practices of Distance Education. 

(Oldenburg: BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2005). hlm 9. 
139Susan M. Hartwig. Constructivist Course Design and Educational Effectiveness in 

Online Distance Education. (An Arbor: Regent University, 2008). hlm 24. 
140Seung Youn (Yonnie) Chyung. Conducting Learner Analysis to Adjust Online 

Instruction for Your Faceless Learners. (Boise: Boise State University, 2001). hlm 1. 
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Elemen ketiga menggambarkan peran media untuk menyatukan 

hubungan pendidikan antara guru dengan peserta belajar; dan elemen 

keempat menggambar-kan pentingnya komunikasi dua arah antara guru, 

tutor dan agen pendidikan lain dengan peserta belajar. Perraton (1991)141 

dan Verduin and Clark (1991: 8) memiliki kesamaan pandangan dengan 

Keegan bahwa sebuah proses pendidikan dapat dikatakan distance 

education apabila mayoritas proses pembelajaran diselenggarakan 

secara asynchronous. 

Selain para ahli, banyak organisasi yang terkait dengan bidang 

pendidikan terbuka mengeluarkan definsi tentang distance education. 

AECT (Association of Educational Communication Technologi) 

misalnya menampilkan definsi distance education pada situsnya. 

Definisi tersebut menggunakan istilah non-contiguous communication 

(komunikasi non-sentuh) untuk menggambarkan proses komunikasi 

edikatif non tatap muka antara guru/instruktur dengan peserta belajar142. 

United States Distance Learning Association (USDLA) mendefinisikan 

distance learning sebagai penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

dengan menggunakan media sebagai pengantar informasi dan 

pembelajaran143. Media yang digunakan mencakup semua teknologi 

informasi dan berbagai bentuk media belajar jarak jauh. Definisi ini 

                                                           
141Hillary Perraton. Administrative Structures for Distance Education. (London: 

Commonwealth Secretariat Publications/The Commonwealth of Learning, 1991). hlm 

1. 
142The Association for Educational Communications and Technology. Theory of 

Distance Education. (Bloomington: www.aect.org/edtech/ed1/13/13-03.html., 2001).  

Diakses pada 25 Januari 2016. 
143United States Distance Learning Association (USDLA). Distance Learning for 

Educators, Trainers and Leaders. Vol 7 Number 1. (Charlotte: Information Age 

Publishing, 2010). hlm 16. 

http://www.aect.org/edtech/ed1/13/13-03.html
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menegaskan konsep mediated learning (belajar yang dimediasi) dengan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Organisasi pendidikan Commonwealth (Commonwealth of 

Learning) menyarikan definisi dari berbagai referensi dan menyatakan 

bahwa istilah distance learning memiliki ciri-ciri berikut: 

1) Separation of teacher and learner (keterpisahan antara guru dan 

peserta belajar). 

2) Institution accreditation (belajar harus disertifikasi oleh lembaga 

tertentu). 

3) Use of mixed-media course (menggunakan media pembelajaran 

beragam). 

4) Two-way communication (komunikasi dua arah). 

5) Possibility of face-to-face meetings for tutorial (memungkinkan 

terjadinya tatap muka untuk tutorial). 

6) Use of industrial prosess (menerapkan proses industrialisasi). 

Dalam definisi ini dicantumkan karakter industrialisasi pada 

distance education. Distance education memang diselenggarakan 

dengan tujuan pragmatis untuk efisiensi dan efektivitas proses dan hasil 

pendidikan. Salah satunya untuk menjangkau peserta belajar yang tidak 

memungkinkan untuk belajar dengan cara klasikal/reguler dalam jumlah 

yang banyak dengan biaya pendidikan minimal. 

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah 

pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan 

pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui 
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teknologi informasi dan komunikasi dan media lain144. Berdasarkan 

definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Jarak Jauh 

(distance education) adalah sebuah pendidikan yang dirancang agar 

terjadi proses belajar meskipun ada keterpisahan jarak antara pendidik 

dengan pembelajar. Hal keterpisahan itu menyebabkan dibutuhkannya 

rancangan kurikulum, strategi pembelajaran serta media dan sumber 

belajar yang khusus. 

Faktor-faktor yang mendorong penggunaan pendidikan jarak jauh145:  

1. Laju pertumbuhan yang sangat cepat dari teknologi komunikasi 

seperti radio, televisi, telepon, dan komputer.  

2. Karena perkembangan yang cepat dari ilmu pengetahuan sendiri, 

orang dewasa, baik demi alasan pekerjaan maupun minat, merasa 

perlu mencari bentuk pendidikan yang sesuai.  

3. Kenaikan biaya pendidikan meningkatkan penggunaan metode 

pendidikan jarak jauh.  

Timeline perkembangan pendidikan jarak jauh:  

a. Generasi Pertama, Model korespondensi = Bahan Cetak)  

b. Generasi Kedua, Model Multi Media = Media Cetak, Kaset, 

Video Rekaman, Pembelajaran Berbasis Komputer, Video 

Interaktif (VCD, DVD, dll) 

c. Generasi Ketiga, Model Pembelajaran Jarak Jauh = 

Telekonferensi melalui Audio, Konferensi melalui Video, Siaran 

Televisi/Radio. 

                                                           
144Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 15. (Jakarta: Kemendiknas, 2003). 
145Mark K. Smith., dkk. Teori Pembelajaran dan Pengajaran. (Yogyakarta: Mirza 

Mandiri Pustaka, 2009). hlm 23. 



204 | Teknologi Informasi dan Komunikasi 
 

d. Generasi Keempat, Model Pembelajaran Fleksibel = 

Multimedia Interaktif, Akses Internet, Komunikasi bermedia 

Komputer. 

e. Generasi Kelima, Model E-Learning = Web-based Courses 

(multimedia terintegrasi), Komunikasi yang dimediasikan 

computer. 

f. Generasi keenam, Model Pembelajaran Bergerak (mobile) = 

Koneksi Nirkabel, Akses internet melalui www (World Wide 

Web), Palm e-learning (sms, hp/komunikator, personal data 

assistant). 

2. Ciri dan Karakteristik 

Ciri utama pendidikan jarak jauh yaitu: 

1. Adanya pemisahan jarak antara pendidik dengan peserta didik 

2. Individualisasi dan kemandirian dalam belajar. 

Karakteristik lain yang menjadi ciri pendidikan jarak jauh, yaitu: 

1. Adanya bahan belajar yang biasanya dikembangkan sendiri oleh 

lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh. 

2. Penggunaan berbagai media pembelajaran 

3. Adanya bantuan belajar yang berupa tutorial dan bantuan belajar 

lain yang terbatas 

4. Adanya proses industrialisasi dalam pengembangan, pengadaan 

dan distribusi bahan belajar 

Sedangkan Keegan (1984) seperti dikutip oleh Hardhono (2002) 

mengungkapkan karakteristik pendidikan jarak jauh146 yaitu: 

                                                           
146A. P. Hardhono. Potensi Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Mendukung 

Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia. (Artikel tidak diterbitkan. 

http://ftp.unpad.ac.id/orari/library/library-ref-ind/ref-ind-

http://ftp.unpad.ac.id/orari/library/library-ref-ind/ref-ind-1/application/education/pemanfaatan.doc
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1. Adanya keterpisahan mendekati permanen antara tenaga 

pengajar dari peserta didik selama program pendidikan 

2. Adanya keterpisahan yang mendekati permanen antara seorang 

peserta didik dari peserta didik lain selama program pendidikan. 

3. Adanya suatu institusi yang mengelola program pendidikan, 

inilah yang membedakan dengan kegiatan seseorang yang belajar 

sendiri dirumah atau studi pribadi 

4. Pemanfaatan sarana komunikasi baik mekanis maupun elektronis 

untuk menyampaikan bahan belajar 

5. Penyediaan sarana komunikasi dua arah sehingga peserta didik 

dapat mengambil inisiatif dialog dan mengambil manfaatnya. 

 Karakteristik pendidikan jarak jauh lainnya adalah: 

1. Pembelajaran jarak jauh menjangkau semua peserta didik di 

manapun berada. Hal ini memungkinkan mereka untuk 

menyesuaikan pendidikan dan pelatihannya dengan tanggung 

jawab dan komitmen-komitmen lainnya, seperti keluarga dan 

pekerjaan. Ini juga memberi kesempatan kepada para peserta 

yang mungkin tidak dapat belajar karena keterbatasan waktu, 

jarak atau dana untuk ikut serta. Dan juga memungkinkan 

subyek-subyek yang dianggap tidak begitu umum diajarkan 

tersedia bagi lebih banyak peserta. 

2. Proses pembelajaran menitik-beratkan pada proses belajar 

mandiri secara aktif berdasarkan paket belajar (modul) dengan 

bimbigan tutorial yang diselenggarakan dari jarak jauh dan 

satuan waktu tertentu.  

                                                           
1/application/education/pemanfaatan.doc.  Diakses pada: 24 Januari 2016, 2002). hlm 

1. 

http://ftp.unpad.ac.id/orari/library/library-ref-ind/ref-ind-1/application/education/pemanfaatan.doc
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3. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dikembangkan secara 

sengaja sesuai kebutuhan dengan tetap berpedoman pada 

kurikulum. 

4. Interaksi pembelajaran bisa dilaksanakan secara langsung dalam 

suatu pertemuan. Bisa pula secara tidak langsung dengan bantuan 

tutor atau pendidik dalam forum tutorial. 

5. Waktu yang digunakan tepat sesuai jadwal dan program yang 

telah ditentukan. 

6. Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap peserta didik. 

7. Program disusun disesuaikan dengan jenjang, jenis, dan sifat 

pendidikan. 

8. Penilaian dilakukan sendiri (self evaluation). 

 

3. Prinsip, Model dan Komponen Pendidikan Jarak Jauh 

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan atas dasar kebebasan, 

kemandirian, keluwesan, keterkinian, kesesuaian, mobilitas, dan 

efisiensi.147 Pendidikan jarak jauh dirancang sebagai suatu sistem 

pendidikan yang bebas diikuti oleh siapa saja sehingga peserta didik 

menjadi sangat heterogen baik dalam kondisi, karakteristiknya meliputi 

motivasi, kecerdasan, latar belakang pendidikan, kesempatan maupun 

waktu yang disediakan untuk belajar. 

Prinsip kemandirian dalam pendidikan jarak jauh diwujudkan 

dengan adanya kurikulum atau program pendidikan yang 

memungkinkan untuk dipelajari secara mandiri, belajar perorangan 

                                                           
147Dr. Munir, M.IT. Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm 27-28. 
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maupun dalam kelompok sebaya, dengan sesedikit mungkin bantuan dari 

guru atau lembaga kependidikan yang lain. 

Prinsip keluwesan diwujudkan dengan dimungkinkannya peserta 

didik/warga belajar untuk memulai, mengakses sumber 

belajar, mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian atau 

penilaian kemajuan belajar, dan mengakhiri pendidikannya di luar 

ketentuan batasan waktu dan tahun ajaran. Termasuk dalam prinsip 

keluwesan ini adalah kemungkinan peserta didik/warga belajar untuk 

berpindah jalur dari pendidikan formal ke jalur non formal atau 

sebaliknya. 

Prinsip keterkinian diwujudkan dari ketersediaan program 

pembelajaran dan sumber belajar pada saat diperlukan. Tersedianya 

komunikasi dan informasi sangat mendukung prinsip ini. Kecepatan 

untuk memperoleh informasi terbaru melalui teknologi ini merupakan 

suatu peluang untuk dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan 

bebas. 

Prinsip kesesuaian diwujudkan dengan adanya program belajar 

yang terkait langsung dengan kebutuhan pribadi maupun tuntutan 

lapangan kerja atau kemajuan masyarakat. Pelajaran tersebut bobotnya 

harus setara dengan jenjang kompetisi yang diperlukan, namun disajikan 

dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari sendiri tanpa 

adanya bantuan dari orang lain. 

Prinsip mobilitas diwujudkan dengan adanya kesempatan untuk 

berpindah lokasi, jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang setara atau 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan 

kompetensi yang diperlukan. Peserta didik yang mengikuti migrasi 

keluarganya perlu memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan 



208 | Teknologi Informasi dan Komunikasi 
 

di tempat barunya tanpa persyaratan akademik dan non-akademik yang 

memberatkan. 

Prinsip efisiensi diwujudkan dengan pendayagunaan berbagai 

macam sumberdaya dan teknologi yang tersedia setempat dengan 

seoptimal mungkin. Dalam proses pembelajaran dengan sistem terbuka 

dan jarak jauh, sumber daya manusia yang tersedia setempat dapat terdiri 

dari narasumber, yang mempunyai kemampuan tertentu seperti misalnya 

pemuka agama untuk membimbing dan membina pelajaran agama yang 

bersangkutan. Sumber daya buatan meliputi siaran radio, konten internet, 

buku serta museum dan sebagainya. 

Model Pendidikan Jarak Jauh 

Belawati (1999) mengungkapkan tiga model pendidikan jarak 

jauh dan pendidikan terbuka. Model-model tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

a.        Model Single Mode148 

Model pendidikan jarak jauh ini banyak digunakan di negara 

berkembang seperti Indonesia yang telah mendirikan Universitas 

Terbuka. Model ini telah dikembangkan di berbagai sektor 

pendidikan seperti Politeknik Terbuka, SMA Terbuka, Pendidikan 

Swasta Komersial Terbuka dan lain-lain. 

Model single model memiliki memiliki karekteristik umum: 

(1)  Kurikulum berdasarkan satuan kredit semester dan bahan ajar 

modular 

                                                           
148Tian Belawati. Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. (Jakarta: Universitas Terbuka, 

1999). hlm 44. 
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(2) Pengembangan dan produksi bahan ajar dilakukan secara 

tersentralisasi dan disusun secara kontens, dan 

(3)   Pertemuan tatap muka untuk membantu penguasaan bahan ajar. 

Lembaga melayani siswa jarak jauh saja sehingga staf akademik 

tidak mengalami konflik loyalitas terhadap siswa tatap muka dan 

jarak jauh. Sistem semacam ini menciptakan motivasi yang kuat 

diantara staf untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

pendidikan jarak jauh dan pendidikan terbuka, bebas dari hambatan 

pembelajaran konvensional. 

b.        Model Dual Mode 

Model dual mode banyak dikembangkan di universitas dengan 

mendirikan suatu unit khusus yang menangani siswa jarak jauh. 

Dengan model ini ada dua kelompok siswa yaitu yang belajar secara 

tatap muka di kelas dan mereka belajar secara jarak jauh dengan 

tatap muka yang minimum.  

Model dual mode memiliki kelebihan dan juga keterbatasan dalam 

pelaksanaannya. Model ini memiliki kelebihan yaitu memiliki 

landasan dan keterpautan yang kuat karena staf akademik 

bertanggung jawab penuh terhadap sistem pembelajaran. Dalam 

model ini ada integrasi pembelajaran tatap muka dan jarak jauh 

sehingga menjamin standar pendidikan, legitimasi dan kredibilitas. 

Keterbatasan waktu untuk pengembangan bahan ajar menjadi 

masalah utama, karena staf akademik bertanggungjawab mengajar 

tatap muka pula. Banyak diantara staf tidak melewati pendidikan 

dan pelatihan formal dalam bidang pengembangan bahan ajar jarak 

jauh. 
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c.         Model Konsorsium149 

Berbagai persoalan menghendaki pengelolaan pendidikan jarak 

jauh untuk lebih baik, sehingga lembaga pendidikan jarak jauh 

membuat kerja sama melalui konsorsium. Kerjasama ini bertujuan 

untuk mencapai efesiensi dan ekonomi skala. Konsorsium ini dapat 

dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan penerbit atau penyiaran, 

namun kendala yang sering dihadapi adalah birokrasi lembaga dan 

ragam iklim organisasi. Selain itu perbedaan filosofi pendidikan, 

hambatan teknis, serta tekanan keuangan menjadikan kerjasama 

sulit terwujud. Kekuatan suatu konsorsium terletak pada komitmen 

untuk melaksanakan pekerjaan tertentu bagi lembaga anggota yang 

memiliki kesulitan dalam melaksanakan tugas secara mandiri.  

Ketiga model tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh maupun pendidikan 

terbuka juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan 

pasar, kemampuan lembaga dalam mengelola sistem, sumber daya 

yang dimiliki, ketersediaan dana, dan lain sebagainya. Sehingga, 

ketiga model tersebut dapat diterapkan sesuai kebutuhan masing-

masing tempat. 

Komponen Sistem Pendidikan Jarak Jauh150: 

a. Peserta didik. 

Tujuan peserta didik mengikuti sistem pendidikan jarak jauh, 

antara lain ingin mendapatkan ijasah, untuk mengisi waktu, 

hiburan, atau tertarik dengan programnya. 

                                                           
149Ibid. hlm 53. 
150Michael Graham Moore and Kearsely, Greg. Distance Education: A System View. 

(Belmond: Wadworth Publishing Company, 1996). hlm 8. 
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b. Materi pembelajaran. 

Materi pembelajaran dirancang khusus untuk keperluan sistem 

pendidikan jarak jauh sesuai kebutuhan peserta didik. Materi 

pembelajaran yang disusun harus mudah dipelajari tanpa perlu 

banyak mengharapkan bantuan orang lain. Pada awal 

keberadaaan, sistem pendidikan jarak jauh, medianya berupa 

media cetak, seperti buku atau modul. Namun di era informasi 

dan komunikasi, media untuk belajar mandiri bisa memanfaatkan 

jaringan komputer seperti internet yang di dalamnya memuat 

banyak informasi dengan beragam penyajian. 

c. Pembimbing, Tutor, Fasilitator. 

Tugas pembimbing, tutor, dan fasilitator adalah memberikan 

bantuan kepada peserta didik sewaktu-waktu secara berkala 

ketika peserta didik menghadapi kesulitan dalam mengerjakan 

tugas, latihan, atau soal. Bantuan yang diberikan dapat berupa 

bimbingan untuk memahami tujuan yang akan dicapai, cara dan 

teknik mempelajari materi pembelajaran, penerapan metode 

belajar, dan bantuan lain yang dapat mengkondisikan peserta 

didik untuk belajar dan mencapai hasilnya dengan optimal. 

Waktu pertemuan peserta didik dengan pembimbing, tutor, dan 

fasilitator didasarkan pada jadwal yang fleksibel, disesuaikan 

dengan waktu yang dimiliki oleh peserta didik dan disesuaikan 

dengan perlu atau tidaknya bantuan dalam proses belajar. 

d. Tempat belajar. 

Karena peserta didik tidak wajib datang ke sekolah tiap hari, 

maka peserta didik bisa belajar di mana saja dan kapan saja. 
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Tempat untuk pertemuan dengan pembimbing pun diatur dengan 

memilih tempat yang nyaman meskipun sederhana untuk belajar. 

 

B. Distance Learning 

Distance learning atau Pembelajaran jarak jauh tersusun dari dua 

frasa, yakni pembelajaran dan jarak jauh. Pembelajaran adalah proses 

yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar 

dalam upaya mencari suatu informasi (ilmu atau keterampilan), 

berubahnya tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh 

pengalaman151. Belajar adalah proses membangun pengetahuan melalui 

transformasi pengalaman152. Proses belajar dapat terjadi karena adanya 

interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau 

sengaja dirancang. Proses tersebut pada dasarnya merupakan sistem dan 

prosedur penataan situasi dan lingkungan belajar agar memungkinkan 

terjadinya proses belajar. Sistem dan prosedur inilah yang dikenal 

sebagai proses pembelajaran aktif. Proses pembelajaran yang baik adalah 

proses pembelajaran yang memungkinkan para pembelajar aktif 

melibatkan diri dalam keseluruhan proses baik secara mental maupun 

secara fisik. Inti proses belajar adalah perubahan pada diri individu 

dalam aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kebiasaan sebagai 

produk dan interaksinya dengan lingkungan. 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 20 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

                                                           
151Oemar Hamalik. Prosedur Belajar Mengajar. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). hlm 84. 
152Kolb (1984: 41) Dalam McCarthy, Mary. Experiential Learning Theory: From 

Theory to Practice. (Fort Lauderdale: Nova Southeastern University, 2010). hlm 132.  
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lingkungan belajar153. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik.  

Sudjana (2004: 8) mengartikan pembelajaran sebagai kegiatan 

yang dilakukan oleh guru secara terprogram dalam desain pembelajaran 

yang menciptakan proses interaksi antara sesama peserta didik, guru 

dengan peserta didik maupun dengan sumber belajar154. Oleh karena 

dalam pembelajaran yang ditekankan adalah proses belajar, maka 

pembelajaran merupakan usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam 

diri siswa (learner). 

Sedangkan jarak jauh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mengacu pada ruang sela yang panjang antara dua tempat dan 

sebagainya155. Dalam perkembangannya, paradigma pembelajaran 

bergeser ke arah paradigma belajar. Prawiradilaga (2004: 194)156 

menjelaskan bahwa paradigma belajar mengembangkan lebih jauh lagi 

kemudahan proses dan akses untuk belajar bagi peserta didik (learner). 

Peserta didik dapat belajar di mana saja, dengan model penyajian apa 

saja. Paradigma belajar menekankan pentingnya peran peserta didik 

dalam menentukan arah dan model belajar mereka sendiri. Pengaruh 

                                                           
153Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 20. (Jakarta: Kemendiknas, 2003). 
154Nana Sudjana. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004). hlm 8. 
155Tim Penyusun. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm 

1022. 
156Dewi S Prawiradilaga dan Eveline Siregar. Mozaik Teknologi Pendidikan. (Jakarta: 

Prenata Media, 2004). hlm 194. 
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paradigma pembelajaran terhadap paradigma belajar ditandai dengan 

adanya metode belajar mandiri, yang kemudian berkembang menjadi 

belajar terbuka (open learning), hingga munculnya proses belajar jarak 

jauh (distance learning). 

Secara harfiah pembelajaran jarak jauh berarti pembelajaran 

yang berjarak. Jika sekolah formal guru dan siswa berada pada tempat 

yang sama, maka pada pembelajaran jarak jauh tidak berada pada tempat 

yang sama. Pembelajaran jarak jauh memungkinkan siapa saja dapat 

belajar meski tidak pada tempat yang sama. Pembelajaran jarak jauh 

memisahkan guru dan siswa, artinya tidak terikat dengan jarak, ruang 

dan waktu. Jadi, pembelajaran jarak jauh merupakan proses 

pembelajaran yang terjadi dimana guru dan siswa tidak bertatap muka 

tetapi terjadi dalam waktu dan tempat yang berbeda dengan 

menggunakan media tertentu yang telah dipilih untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Kata kunci untuk pembelajaran jarak jauh adalah guru-

siswa tidak bertatap muka dan berada pada tempat dan/atau waktu yang 

berbeda dan menggunakan media tertentu untuk tujuan pembelajaran. 

Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh adalah proses transfer 

pengetahuan untuk pelajar (siswa) yang dipisahkan dari instruktur (guru) 

dengan waktu dan/atau jarak fisik. Atau dengan kata lain, pembelajaran 

jarak jauh adalah sistem pembelajaran dimana aktivitas pengajaran 

dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar157.  

Pembelajaran jarak jauh adalah bidang pendidikan yang berfokus 

pada pedagogi, teknologi, dan desain sistem instruksional yang bertujuan 

untuk memberikan pendidikan kepada para siswa yang tidak secara fisik 

                                                           
157Hamzah B. Uno. Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang 

Kreatif Dan Efektif. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). hlm 34. 
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berada di kelas konvensional atau kampus. Ini telah digambarkan sebagai 

"suatu proses untuk membuat dan menyediakan akses untuk belajar 

ketika sumber informasi dan peserta didik dipisahkan oleh waktu dan 

jarak, atau keduanya". 

Pembelajaran jarak jauh, merupakan sebuah model pembelajaran 

solutif dari kegiatan belajar mengajar yang terkendala waktu, tempat, 

dan sumber daya manusia. Model pembelajaran jarak jauh dapat dibagi 

dalam dua kategori. Kategori pertama adalah pembelajaran jarak jauh 

dalam lingkup e-learning, yaitu sebuah media on-line yang memiliki 

sumber untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar berbasis 

teknologi informasi melalui internet. Sistem ini dapat berisi materi buku, 

modul ajar, soal-soal latihan, dan forum diskusi. Kategori kedua adalah 

pembelajaran dalam bentuk pelatihan jarak jauh. Selain ada buku atau 

modul ajar, latihan soal dan test on-line, sistem ini biasanya tetap 

menerapkan adanya proses tatap muka dalam proses belajar 

mengajarnya, sehingga kompetensi keterampilan dalam pelatihan ini 

diharapkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal 

ini dilakukan sebagai bentuk penjagaan kualitas pelatihan karena di akhir 

pembelajaran model tersebut akan diberikan sertifikat sebagai tanda 

kelulusannya 

Pembelajaran jarak jauh memerlukan suatu pendekatan yang 

berbeda dalam hal perencanaan, perancangan, penyampaian kursus dan 

komunikasi. Peserta membutuhkan motivasi diri untuk memulai dan 

mengembangkan persistensi dan keahlian-keahlian dalam tugas yang 

bersifat mandiri (self-directing work). Instruktur akan mengembangkan 

dan menggunakan metodologi-metodologi dan gaya-gaya pembelajaran 

baru, mulai dari instruksi langsung hingga mengelola strategi-strategi 
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pembelajaran, memberi dukungan terhadap peserta didik, memfasilitasi 

perdebatan jarak jauh, serta mendiseminasi informasi dan pandangan-

pandangan. Beberapa elemen dari proses pembelajaran yang difasilitasi 

dan yang individual dipresentasikan dalam proses pembelajaran jarak 

jauh. 

Proses pembelajaran distance learning menggunakan media 

teknologi dan bertujuan meningkatkan proses pembelajaran. Proses 

distance learning bisa secara synchronous, di mana pengajar dan peserta 

didik dapat berinteraksi dalam waktu yang sama walaupun tidak dalam 

satu tempat, seperti contohnya teleconference. Sedangkan secara 

asynchronous, peserta didik berinteraksi dapat pada waktu yang tidak 

sama dan tempat yang tidak sama juga, contohnya media Compact-disk 

(CD), dan e-learning158.  

Proses pembelajaran dengan distance learning berbasis teknologi 

berlangsung sebagai berikut: Learning Management System (LMS) 

merupakan lingkungan pembelajaran yang digunakan oleh pengajar dan 

peserta didik. Tempat pelaksanaannya pada Learning Support Center 

(LSS). Dengan adanya LMS ini pengajar dapat memasukkan materi 

pembelajaran baik, tugas, forum diskusi, dan evaluasi, sedangkan peserta 

didik dapat men-download materi, berdiskusi dengan pengajar dan 

teman. Dengan sistem ini sharing informasi dan sharing pengetahuan 

tidak bersifat hanya vertikal artinya tidak hanya dari pengajar tetapi juga 

dari peserta didik. 

 

                                                           
158Kozlowski, D. (2002) dalam Hariyati, dkk. Developing Distance Learning Method 

for Health Practitioner in Jakarta and its Surroundings, Indonesia. (International 

Journal of Education Administration and Policy Studies, 2011). hlm 192. 

http://www.ica-sae.org/trainer/indonesian/p13.htm
http://www.ica-sae.org/trainer/indonesian/p14.htm
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1. Teori-teori Belajar yang Melandasi Distance Learning 

Ada tiga teori belajar utama yang dapat digunakan sebagai 

landasan pengembangan pembelajaran jarak jauh yaitu behaviorisme, 

kognitivisme dan konstruktivisme159. Teori belajar behaviorisme hanya 

berfokus pada aspek objektif. Teori kognitif berpandangan jauh 

melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Dan 

pandangan konstruktivisme belajar sebagai sebuah proses di mana 

pembelajar aktif membangun ide-ide baru atau konsep. 

Behaviorisme  

Behaviorisme dari kata “behave” yang berarti berperilaku dan 

isme berarti aliran. Behaviorisme merupakan pendekatan dalam 

psikologi yang didasarkan atas proposisi (gagasan awal) bahwa perilaku 

dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah. Dalam melakukan 

penelitian, behavioris tidak mempelajari keadaan mental. Jadi, 

karakteristik esensial dari pendekatan behaviorisme terhadap belajar 

adalah pemahaman terhadap kejadian-kejadian di lingkungan untuk 

memprediksi perilaku seseorang, bukan pikiran, perasaan, ataupun 

kejadian internal lain dalam diri orang tersebut. Fokus behaviorisme 

adalah respons terhadap berbagai tipe stimulus eksternal. Mereka melihat 

pikiran sebagai ”kotak hitam”, respons terhadap suatu stimulus dapat 

diamati secara kuantitatif, dengan mengabaikan pengaruh proses 

berpikir yang terjadi di pikiran. Agar respon (tingkah laku) yang 

diinginkan terjadi, diperlukan latihan dan penghargaan (rewards) atau 

penguatan (reinforcement).  Jika hubungan antara stimulus dan respon 

sudah terjadi akibat latihan dan hadiah atau penguatan, maka peristiwa 

                                                           
159Jayne Crawford. Learning Theories That Encompass Distance Education. (Boise: 

Boise State University, 2009). hlm 4. 
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belajar telah terjadi. 

Atkins (1993) menyoroti empat aspek yang relevan untuk 

merealisasikan materi e-learning berkaitan dengan pemikiran 

behavioristik160: 

1. Bahan ajar sebaiknya dipecah menjadi langkah-langkah 

instruksional yang dihadirkan secara deduktif, yaitu dimulai 

dengan rumus, hukum, kategori, prinsip, definisi, dengan 

memberikan contoh-contoh untuk meningkatkan pemahaman. 

2. Perancang harus menetapkan urutan pengajaran dengan 

menggunakan percabangan bersyarat ke unit instruksional lain.  

3. Untuk meningkatkan efisiensi belajar, siswa diminta mengulangi 

bagian tertentu maupun mengerjakan tes diagnostik.  

4. Pendekatan behavioristik menyarankan untuk 

mendemonstrasikan ketrampilan dan prosedur yang dipelajari. 

Siswa diharapkan meningkatkan kemahirannya melalui latihan 

berulang-ulang dengan umpan balik yang tepat.  

Secara keseluruhan, behaviorisme merekomendasi pendekatan 

terstruktur dan deduktif untuk mendesain bahan ajar, sehingga konsep 

dasar, ketrampilan, dan informasi faktual dapat cepat diperoleh siswa. 

Implikasi lebih jauh terhadap e-learning adalah belajar secara drill, 

memilah-milah bahan ajar, mengases tingkat prestasi, dan memberikan 

umpan balik. Tetapi, efektivitas pendekatan desain behaviorisme untuk 

tugas-tugas berfikir tingkat tinggi masih belum terbukti. 

 

                                                           
160Patricia Deubel. An investigation of behaviorist and cognitive approaches to 

instructional multimedia design. (Journal of Educational Multimedia and 

Hypermedia,12 (1), 2003). hlm 63-90. 
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Kognitivisme 

Menjelang berakhirnya tahun 1950-an banyak muncul kritik 

terhadap behaviorisme. Banyak keterbatasan dari behaviorisme dalam 

menjelaskan berbagai masalah yang berkaitan dengan belajar. Banyak 

pakar psikologi waktu itu yang berpendapat behaviorisme terlalu fokus 

pada respons dari suatu stimulus dan perubahan perilaku yang dapat 

diamati. Kognitivis mengalihkan perhatiannya pada “otak”. Mereka 

berpendapat bagaimana manusia memproses dan menyimpan informasi 

sangat penting dalam proses belajar. Akhirnya proposisi (gagasan awal) 

inilah yang menjadi fokus baru mereka. Kognitivisme tidak 

seluruhnya menolak gagasan behaviorisme, namun lebih cenderung 

perluasannya, khususnya pada gagasan eksistensi keadaan mental yang 

bisa mempengaruhi proses belajar. Pakar psikologi kognitif modern 

berpendapat bahwa belajar melibatkan proses mental yang kompleks, 

termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan 

pemecahan masalah. Mereka meneliti bagaimana manusia memproses 

informasi dan membentuk representasi mental dari orang lain, objek, dan 

kejadian. 

Kognitivisme menganggap belajar adalah “peristiwa internal, 

artinya belajar baru dapat terjadi bila ada kemampuan dalam diri orang 

yang belajar”161. Agar terjadi perubahan, harus terjadi proses berpikir, 

yakni proses pengolahan informasi dalam diri seseorang, yang 

melibatkan memori, motivasi, refleksi, berfikir, dan meta kognisi. 

meliputi proses belajar dari pemrosesan informasi, dimana informasi 

diterima di bermacam-macam indera, ditransfer ke memori jangka 

                                                           
161 Ibid. hlm 63-90 
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pendek dan jangka panjang. Informasi menjalani aliran transformasi 

dalam pikiran manusia sampai informasi tersebut tersimpan secara 

permanen di memori jangka panjang dalam bentuk paket-paket 

pengetahuan. 

Kognitivisme lebih menekankan pada cara-cara seseorang 

menggunakan pikirannya untuk belajar, mengingat, dan menggunakan 

pengetahuan yang telah diperoleh dan disimpan di dalam pikirannya 

secara efektif, yang kemudian respon berupa tindakan. Perancang 

instruksional harus memikirkan aspek-aspek berikut untuk merealisasi 

materi pembelajaran: 

a. Strategi pembelajaran sebaiknya meningkatkan proses belajar 

dengan mendayagunakan semua indera, memfokuskan perhatian 

siswa melalui penekanan pada informasi penting, dan 

menyesuaian dengan level kognitif siswa. 

b. Perancang instruksional sebaiknya mengaitkan informasi baru 

dengan informasi lama yang telah ada di memori jangka panjang 

c. Bahan ajar sebaiknya memasukkan aktivitas untuk gaya belajar 

yang berbeda-beda. 

d. Siswa perlu dimotivasi untuk belajar melalui strategi belajar yang 

menstimulasi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

e. Strategi pembelajaran sebaiknya mendorong siswa menggunakan 

ketrampilan meta kognitifnya dengan cara merefleksi apa yang 

mereka pelajari. 

f. Strategi pembelajaran sebaiknya menghubungkan materi ajar 

dengan situasi riil, sehingga siswa dapat mengaitkan pengalaman 

mereka sendiri. 

g. Teoritikus kognitif mengakui bahwa banyak pembelajaran yang 
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melibatkan asosiasi-asosiasi yang terbentuk melalui hubungan 

dan pengulangan. Mereka juga mengakui pentingnya penguatan, 

meski mereka menekankan perannya dalam memberikan umpan 

balik tentang kebenaran respons atas perannya sebagai 

motivator162.  

Secara keseluruhan, perancang instruksional harus memikirkan 

mulai dari perbedaan aspek-aspek gaya belajar sampai motivasi, 

kolaborasi maupun meta kognitif. Pendekatan berfokus pada kognitif 

sesuai untuk mencapai tujuan belajar tingkat tinggi. Kelemahannya 

adalah jika siswa tidak mempunyai pengetahuan prasyarat. 

Konstruktivisme 

Dalam perkembangan selanjutnya, arus utama kognitivisme 

bergeser ke konstruktivisme. Para kognitivis pun mengikuti dinamika 

perubahan menuju konstruktivis. Aliran konstruktivisme menganggap 

bahwa teori  belajar  ini  menyatakan  bahwa  guru  bukanlah  orang  yang  

mampu memberikan  pengetahuan  kepada  siswa, melainkan siswa itu 

sendiri yang membangun pengetahuannya dari pengalaman belajarnya. 

Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses di mana pembelajar 

secara aktif mengkonstruksi atau membangun gagasan-gagasan 

atau konsep-konsep baru didasarkan atas pengetahuan yang telah 

dimiliki di masa lalu atau ada pada saat itu. Dengan kata lain, “belajar 

melibatkan konstruksi pengetahuan seseorang dari pengalamannya 

sendiri oleh dirinya sendiri”. Budiningsih (2008: 58) mengungkapkan 

bahwa kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya dari pada 

                                                           
162Mark K Smith. Teori Pembelajaran dan Pengajaran. (Yogyakarta: Mirza Mandiri 

Pustaka, 2009). hlm 79-80. 
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segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta yang terlepas-lepas163. 

Siswa sebaiknya diberi kesempatan untuk membangun pengetahuan 

bukan diberi pengetahuan melalui pembelajaran. Perancang 

instruksional harus memikirkan aspek-aspek berikut untuk merealisasi 

materi pembelajaran: 

a. Siswa diberi kesempatan melakukan aktivitas seperti 

menerapkan informasi pada situati riil, memfasilitasi penafsiran 

personal terhadap materi ajar, mendiskusikan topik-topik dalam 

kelompok. 

b. Untuk mendorong siswa membangun pengetahuan mereka 

sendiri, guru harus memberikan pembelajaran online yang 

interaktif. 

c. Sebaiknya digunakan strategi pembelajaran kolaboratif. 

d. Siswa sebaiknya diberi waktu untuk merefleksikan materi ajar. 

Pertanyaan pada materi ajar dapat digunakan untuk 

meningkatkan refleksi. 

e. Belajar sebaiknya dibuat bermakna dan ilustratif dengan cara 

memberikan contoh-contoh dan studi kasus.  

f. Ketika belajar memfokuskan pada pengembangan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap yang baru, e-learning menghadapi 

masalah yaitu tujuan belajar psikomotorik, afektif, dan berfikir 

tingkat tinggi sulit dicapai dalam fase belajar virtual. Maka 

disarakan memberikan cara lain seperti aktivitas sosial maupun 

                                                           
163C. Asri Budiningsih. Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm 

58. 
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interaksi dengan siswa lain, belajar berbasis konteks, penilain 

kinerja untuk mengatasi masalah tersebut.  

Dari pemaparan ketiga teori di atas, kelompok dapat disimpulkan 

bahwa teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme 

melandasi pengembangan desain pembelajaran jarak jauh. Teori 

behaviorisme menjadi rujukan dalam mengembangkan desain 

pembelajaran khususnya dalam bentuk pemberian umpan balik dalam 

latihan soal dan petunjuk praktis dalam tugas.  Teori kognitivisme 

menjadi acuan dalam mengembangkan dan mengorganisasi materi serta 

aktivitas pembelajaran. Mengacu pada teori kognitivisme, maka materi 

dan aktivitas pembelajaran  didesain agar pembelajaran memiliki makna 

bagi diri peserta didik, dan menumbuhkan partisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. Teori konstruktivisme menjadi inspirasi dalam 

mengembangkan bahan ajar, tugas dan diskusi agar mengandung 

muatan-muatan yang bersifat kontekstual dan memberikan pengalaman 

belajar peserta didik. 

Stewart, Keagen dan Holmberg membedakan tiga teori utama 

tentang pembelajaran jarak jauh yaitu teori otonomi dan belajar mandiri, 

industrialisasi pendidikan, dan komunikasi interaktif.164 Belajar mandiri, 

pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa setiap individu 

berhak mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan. Proses 

pembelajaran hendaknya diupayakan agar dapat memberikan kebebasan 

dan kemandirian kepada pembelajar dalam proses belajarnya. 

Pembelajar bebas secara mandiri untuk menentukan atau memilih materi 

pembelajaran yang akan dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. 

                                                           
164Dr. Munir, M.IT. Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm 19-20. 
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Jika dalam pendidikan konvensional pembelajar lebih banyak 

berkomunikasi dengan manusia yaitu pengajar, maka dalam pendidikan 

jarak jauh lebih banyak berkomunikasi secara intrapersonal berupa 

informasi atau materi pembelajaran dalam bentuk elektronik, cetak 

maupun non cetak. 

Pembelajaran jarak jauh merupakan bentuk aktivitas belajar 

mengajar yang bercirikan pembagian kerja dan materi pembelajaran 

secara massal. Pembelajaran jarak jauh merupakan metode untuk 

mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan cara 

menerapkan dan memanfaatkan teknologi yang dapat memproduksi 

materi pembelajaran berkualitas secara massal sehingga dapat digunakan 

secara bersamaan oleh pembelajar yang tempat tinggalnya tersebar di 

mana-mana. Pengertian belajar mandiri tidak berarti belajar sendiri 

(otodidak). Pembelajar perlu berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

komponen penyelenggara pembelajaran jarak jauh. Pendidikan 

merupakan konsep “guided didactic conversation” yaitu interaksi dan 

komunikasi yang bersifat membimbing dan mendidik pembelajar, 

sehingga mereka merasa nyaman untuk belajar membahas topik yang 

mereka minati. Untuk itu materi pembelajaran harus didesain semenarik 

mungkin yang menstimuli minat untuk dipelajari oleh pembelajar. 

Materi pembelajaran itu pun harus bersifat “self-instructed” atau belajar 

mandiri atau individual. 

2. Pengaruh dan Hasil Pembelajaran Jarak Jauh 

1. Perkembangan pembelajaran jarak jauh memiliki pengaruh 

terhadap dunia pendidikan, antara lain: 

a. Teknologi informasi dan komunikasi, khususnya komputer 

dengan internetnya, yang berkembang dengan pesat dapat 
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mempercepat aliran ilmu pengetahuan dan informasi 

menembus batas-batas jarak, ruang, waktu, atau birokrasi. 

Melalui internet ilmu pengetahuan, informasi dan data dapat 

ditransmisikan dengan kecepatan tinggi. Kemampuan untuk 

mengakumulasi, mengolah, menganalisa, mensintesa 

data menjadi informasi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 

yang bermanfaat. 

b. Adanya kompetisi bebas, perdagangan bebas (free trade) dan 

hilangnya monopoli. Kompetisi bebas dan perdagangan bebas 

akan berlaku di seluruh dunia sebagai akibat era globalisasi, 

termasuk di Indonesia. Jika pengajar dan pembelajar lambat 

dalam menghadapi dan menerima kompetisi bebas, maka akan 

menghambat dunia pendidikan berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi. Untuk itu diperlukan percepatan aliran ilmu 

pengetahuan. 

2. Hasil Pembelajaran Jarak Jauh 

a. Kemajuan pesat di bidang teknologi dan komunikasi dapat 

mendorong masyarakat, pemerintah atau para stakeholder 

untuk mengembangkan program pembelajaran jarak jauh. 

Upaya ini ditempuh karena pembelajaran secara konvensional 

di lembaga pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, perlu 

dilengkapi dengan menggunakan infrastruktur pembelajaran 

jarak jauh yang dapat dijadikan alternatif dalam pendidikan 

formal atau nonformal. Antar lembaga pendidikan hendaknya 

dapat dihubungkan melalui wide area network (WAN) 

berteknologi hotspot nirkabel, seperti dalam WAN dalam kota. 

WAN ini disiapkan sebagai infrastruktur untuk kegiatan belajar 
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dan sumber informasi telematika jarak jauh. Lembaga 

pendidikan yang terhubung dalam WAN, selanjutnya akan 

dikembangkan menjadi ICT (Information and Communication 

Technology) Centre sebagai pusat pendidikan bagi pengajar 

atau pembelajar untuk suatu materi pembelajaran. 

b. Jika pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara baik dan 

benar, maka hasilnya cukup membanggakan dan tidak kalah 

dengan hasil pembelajaran konvensional secara tatap muka. 

Pembelajaran jarak jauh di Indonesia menunjukkan 

keberhasilan, antara lain mampu meningkatkan pemerataan 

pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan 

prestasi belajar, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan 

wawasan (outward looking), mengatasi kekurangan tenaga 

pendidikan, dan meningkatkan efisiensi. 

3. Manfaat Distance Learning 

1. Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua 

penjuru Tanah Air dengan kapasitas daya tampung yang tidak 

terbatas, karena tidak memerlukan ruang kelas. Guru dan murid 

tidak perlu bertatap muka secara langsung dalam ruang kelas, 

karena yang digunakan adalah fasilitas komputer yang 

dihubungkan dengan internet atau intranet. Sehingga, dengan 

belajar seperti ini akan mengurangi biaya operasional 

pendidikan, seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan 

gedung, transportasi, pemondokan, kertas, alat tulis dan 

sebagainya. 

2. Tidak terbatas oleh waktu. Pembelajar dapat menentukan kapan 

saja waktu untuk belajar, sesuai dengan ketersediaan waktu 
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masing-masing. Proses pembelajaran ini sangat cocok diterapkan 

bagi karyawan/pegawai.  

3. Pembelajar dapat memilih topik atau bahan ajar sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan masing-masing. Hal ini sangat baik 

karena dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran.  

4. Lama waktu belajar juga bergantung pada kemampuan masing-

masing pembelajar. Kalau si pembelajar telah mencapai tujuan 

pembelajaran, ia dapat menghentikannya. Sebaliknya, apabila si 

pembelajar masih memerlukan waktu untuk mengulangi kembali 

subjek pembelajarananya, dia bisa langsung mengulanginya 

tanpa tergantung pada pembelajar lain atau pengajar. 

5. Keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Mengingat, 

materi pembelajaran disimpan dalam komputer, berarti materi itu 

mudah diperbarui sesuai dengan perkembangan iptek.  

6. Pembelajar jarak jauh ini dapat dilaksanakan secara interaktif, 

sehingga menarik perhatian pembelajar. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Distance Learning 

Berikut kelebihan pembelajaran jarak jauh165: 

a. Tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta 

didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas 

internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu. 

b. Peserta didik dapat belajar atau me-review bahan pelajaran setiap 

saat dan di mana saja kalau diperlukan. 

                                                           
165Rusman. Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan 

Profesionalisme Guru Abad 21. (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm 351. 
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c. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang 

berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan 

akses di internet secara mudah. 

d. Baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi 

melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang 

banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

yang lebih luas. 

e. Peserta didik dapat benar-benar menjadi titik pusat kegiatan 

belajar-mengajar karena ia senantiasa mengacu kepada 

pembelajaran mandiri untuk pengembangan diri pribadi. 

Walaupun demikian, pembelajaran jarak jauh juga tidak terlepas 

dari berbagai kekurangan, antara lain166: 

1. Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau 

bahkan antarsesama peserta didik itu sendiri. Kurangnya 

interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam 

proses pembelajaran. 

2. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial 

dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis/komersial. 

3. Masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari puast 

pengelolaan pembelajaran jarak jauh kepada para peserta di 

daerah sering tidak tepat waktu, dank arenanya dapat 

menghambat kegiatan pembelajaran.  

4. Peserta didik yang  tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi 

cenderung gagal. 

                                                           
166Ibid. hlm 352. 
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5. Dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh 

dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin 

sangat banyak. 

Dari penjelasaan yang telah disampaikan dapat dikemukakan 

bahwa distance learning memiliki kelebihan-kelebihan berikut: 

1. Menjangkau target yang telah ditentukan. Para peserta dapat 

dijangkau dengan media cetak dan elektronik seperti radio, 

televisi, komputer. Cara ini menguntungkan karena memberikan 

kesempatan yang luas bagi generasi muda yang ingin belajar 

lebih lanjut sesuai dengan minat dan keinginannya. 

2. Memberikan kesempatan yang luas dalam rangka pelayanan 

terhadap perbedaan individual peserta didik. Mereka dapat 

belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya masing-

masing yang berbeda dengan sistem klasikal. 

3. Tidak membutuhkan ruangan kelas dan semua jenis 

perlengkapannya, kerangka kegiatan belajar lebih banyak 

dilakukan di rumah atau di tempat lainnya yang ada seperti 

tempat tertentu untuk yang ingin belajar berkelompok. 

4. Tidak memerlukan guru khusus yang bertugas mengajar secara 

berkesinambungan. Cukup dibina dan dibimbing oleh tutor yang 

bertugas secara berkala sebagai fasilitator dan membantu peserta 

didik yang mengalami kesulitan. 

5. Bahan belajar yang disiapkan dalam bentuk modul yang 

disiapkan oleh pengelola. Program ini memang sudah dirancang 

agar peserta didik mudah memahami bahan tersebut. 

6. Memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk 

belajar mandiri secara aktif, sehingga diharapkan mereka lebih 
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mantap pemahamannya melalui kegiatan internal, diskusi dan 

pemantapan mandiri. Pada dasarnya keberhasilan peserta didik 

banyak bergantung pada sejauh mana mereka melakukan 

kegiatan belajar aktif tersebut. 

7. Lebih efisien dan ekonomis, karena waktu belajarnya tidak 

terstruktur. Peserta didik yang telah bekerja tidak perlu 

meninggalkan pekerjaannya. Peserta didik juga tidak perlu 

datang ke sekolah yang mungkin jauh jaraknya. Pengelolaan 

belajar dilaksanakan secara terpusat dengan melakukan kegiatan 

perencanaan dan pengembangan, koordinasi, pemantauan, 

pengawasan dan penilaian. 

Beberapa kelemahan yang mungkin menjadi kendala pembelajaran 

jarak jauh meliputi: 

1. Persiapan dan perencanaan program lengkap dengan semua 

perangkatnya memerlukan waktu dan pembiayaan yang cukup 

banyak serta mendayagunakan tenaga ilmuwan dari berbagai 

disiplin ilmu. 

2. Menuntut pasa peserta didik belajar mandiri, sehingga 

memerlukan motivasi belajar tinggi. 

3. Peserta didik tidak dapat berinteraksi dan berkomunikasi 

langsung dengan pengajar, misalnya untuk minta penjelasan atau 

jawaban atas suatu pertanyaan yang diajukan. Bimbingan hanya 

bisa dilakukan dengan cara tutorial yang dilaksanakan secara 

berkala. 

4. Modul disusun secara terpusat sehingga besar kemungkinan 

bahan yang disajikan kurang relevan dengan kebutuhan peserta 

didik setempat atau kepentingan peserta didik. Bahan itu dapat 
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kurang menarik, karena tulisannya tidak jelas, bahasa sulit 

dipahami, kurang contoh atau ilustrasi, dan sebagainya. 

5. Sistem evaluasi. Dalam sistem pembelajaran jarak jauh, peserta 

didik belajar tanpa diawasi oleh pembimbing. Oleh karena itu 

untuk menentukan apakah telah menguasai materi pembelajaran 

atau belum, peseta didik harus mengajukan kepada pembimbing 

untuk meminta diuji. Namun peserta didik bisa pula melakukan 

tes mandiri (self test/evaluation). Dalam hal ini peserta didik 

mengerjakan soal tanpa pengawasan. Dirinya sendirilah yang 

menilai jawaban benar atau salah berdasarkan kunci jawaban test 

tersebut. 

 

C. Faktor Penting Keberhasilan Pembelajaran Jarak Jauh 

Terdapat beberapa faktor penting keberhasilan pembelajaran jarak 

jauh: 

a. Instruktur harus semangat dan konsisten (committed). 

b. Tim harus melibatkan dukungan administratif yang baik, 

tergantung pada jenis bahan dan metode-metode penyampaian 

yang dipergunakan, serta staf perancangan dan pembuatan yang 

baik. 

c. Bahan-bahan pengajaran harus direncanakan dengan baik 

sehingga mereka dapat diuji dan selalu tersedia. Sebagian besar 

pekerjaan dilakukan sebelum bahan-bahan tersebut diterima oleh 

para peserta. 

d. Harus ada fasilitasi dan dorongan terhadap interaksi peserta baik 

dengan instruktur maupun dengan para peserta sendiri. 
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e. Pelatih harus tetap berkomunikasi secara rutin dengan semua 

peserta didik. 

f. Kemampuan untuk menggunakan setiap teknologi yang 

digunakan merupakan keharusan. Harus diujikan dan dijelaskan 

kepada para peserta sepenuhnya sehingga mereka mereka 

mengenali dengan baik dan merasa nyaman dengannya. 

g. Masalah-masalah komunikasi dan teknis harus diselesaikan 

begitu muncul. 

h. Instruktur perlu menggunakan berbagai metode interaksi dan 

feedback (misalnya komunikasi satu per satu conference calls, 

snail-mails, e-mail, video dan komunikasi tatap muka dengan 

menggunakan komputer (computer conferencing). 

i. Para peserta dapat menyimpan buku hariannya mengenai 

pandangan-pandangan mereka terhadap kemajuan dan isi dari 

kursus tersebut dan selanjutnya mengirimkan atau 

menyampaikan secara berkala. 

j. Sangat penting untuk dapat melakukan kursus langsung tatap 

muka paling tidak satu kali, yang akan lebih baik bila dilakukan 

diawal dalam rangka membantu para peserta terbiasa dengan 

rutinitas pembelajaran jarak jauh dan untuk memberikan 

beberapa arahan mengenai teknik-teknik belajar. 

Saat membuat bahan-bahan tekstual untuk pembelajaran jarak 

jauh, penting sekali bahwa bahan-bahan tersebut ditulis sedemikian rupa 

dengan mengikutsertakan peserta. Beberapa tips diantaranya: 

 Tulisan dibuat sederhana, tidak bertele-tele, dan jelas  

 Berikan definisi untuk kata-kata atau peristilahan yang 

dipergunakan  
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 Gunakan suatu gaya informal dan yang dapat dipahami  

 Berikan hasil (outcome) pembelajaran yang akan dicapai secara 

jelas untuk setiap unit/modul  

 Petakan langkah-langkah bagi peserta tersebut pada saat anda 

mengemukakan mengenai hasil-hasil (outcome) proses 

pembelajaran tersebut sehingga mereka mengetahui dimana 

mereka berada dan hendak kemana selanjutnya.  

 Jika memungkinkan, ulangi konsep-konsep, ide-ide dan teori-

teori beberapa kali  

 Selingi aktivitas-aktivitas dan latihan-latihan untuk penilaian 

sendiri (self assessment) secara terus-menerus yang nantinya 

diakhiri dengan sesuatu yang lebih penting  

 Bangun pengetahuan dan pemahaman melalui beberapa latihan  

 Apabila memungkinkan, gunakan contoh-contoh dan studi-studi 

kasus yang relevan  
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BAB X 

PENELITIAN DALAM PEMANFAATAN TIK DALAM 

PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR 

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi 

informasi sangat pesat sejalan dengan pesatnya perkembangan 

peradaban dunia.  Begitu juga dengan dunia pendidikan mengalami 

kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi semakin mendorong upaya memperbaharui pemanfaatan hasil-

hasil teknologi dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang 

pendidikan.  Dalam dunia pendidikan, salah satu manfaat kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi yaitu dapat membantu proses 

belajar mengajar. Dala hal ini, teknologi informasi dan komunikasi 

bermanfaat sebagai salah satu media pembelajaran di sekolah. Media 

pembelajaran diharapkan mampu memberikan motivasi dan merangsang 

aktivitas siswa dalam belajar. Media pembelajaran digunakan dalam 

rangka komunikasi dan interkasi guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran berjalan dengan baik.  

Media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi didasarkan pada kemampuan guru mengolah berbagai 

sumber informasi yang ada dan berkembang secara pesat, antara lain 

pemanfaatan komputer (internet), VCD pembelajaran, televisi, dan 

radio. Media sebagai alat bantu mempunyai fungsi mempermudah 

menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi dengan 

keyakinan bahwa proses kegiatan belajar mengajar dengan bantuan 

media mempertinggi kegiatan belajar siswa dalam tenggang waktu yang 

cukup lama. Pembelajaran dengan menggunakan media akan 
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membangkitkan motivasi belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan 

media. Guru sebagai pendidik yang profesional harus mampu berperan 

sebagai komunikator dan fasilitator bagi peserta didik di dalam kelasnya.  

Sebagai komunikator seorang guru harus mampu menyampaikan 

pesan-pesan pembelajaran kepada siswa sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Martinis Yamin (2007: 7) bahwa mereka berperan sebagai 

komunikator, mengkomunikasikan materi pelajaran dalam bentuk verbal 

dan non verbal. Guru sebagai fasilitator dimaksudkan seorang guru harus 

mampu menjadi orang yang memfasilitasi atau melayani keperluan 

peserta didik di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Martinis Yamin (2007: 10), bahwa 

guru sebagai fasilitator memiliki peran menfasilitasi siswa-siswa untuk 

belajar secara maksimal dengan menggunakan berbagai strategi, metode, 

media, dan sumber belajar.  

Guru sebagai pelaksana pembelajaran harus betul-betul 

memahami apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran sehubungan 

dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Guru pula yang 

menentukan hasil pembelajaran sehingga keberhasilan pembelajaran 

merupakan tanggung jawab guru secara profesional167. Para guru dapat 

memanfaatkan berbagai media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

pembelajaran. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai media pembelajaran bukan saja dapat 

mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran, akan tetapi 

juga bisa membuat proses pembelajaran lebih menarik dan hasil akhirnya 

lebih baik.  

                                                           
167 Mulyasa, E. Kurikulum yang Disempurnakan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006. 

Hal.40 
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A. Media Pembelajaran Berbasis TIK  

1. Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari Bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim ke penerima pesan.  Sedangkan dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia, media adalah alat (sarana) komunikasi. 168 Menurut 

Santoso S. Hamijaya, dalam Ahmad Rohani169 menyebutkan media 

adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide, 

sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima. Sedangkan menurut 

Ahmad Rohani170 media adalah segala sesuatu yang dapat diindera yang 

berfungsi sebagai perantara/sarana/alat untuk proses komunikasi (proses 

belajar mengajar). Jadi media merupakan alat untuk menyampaikan 

sesuatu ide atau gagasan kepada orang lain dalam proses 

komunikasi/proses belajar mengajar. Media merupakan alat bantu 

yangdapat memudahkan pekerjaan. Setiap orang pasti ingin pekerjaan 

yang dibuatnya dapat diselesaikan dengan baik dan dengan hasil yang 

memuaskan. 

Media yang difungsikan sebagai sumber belajar bila dilihat dari 

pengertian harfiahnya juga terdapat manusia di dalamnya, benda, 

ataupun segala sesuatu yang memungkinkan untuk anak didik 

memperoleh informasi dan pengetahuan yang berguna bagi anak didik 

dalam pembelajaran, dan bagaimana dengan adanya media berbasis TIK 

tersebut, khususnya menggunakan presentasi power point dimana anak 

didik mempunyai keinginan untuk maju, dan juga mempunyai kreatifitas 

                                                           
168 Kamus Besar Bahasa Indonesia,Op.cit, hlm. 563 
169 Ahmad Rohani. (1997). Media Instruksional Edukatif. Jakarta: Rineka Cipt 
170 ibid 
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yang tinggi dan memuaskan dalam perkembangan mereka di kehidupan 

kelak.Media pembelajaran merupakan bagian integral dari proses 

pendidikan. Maka dari itu media pendidikan merupakan faktor yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Heinich, 

dkk (1982) dalam Arsyad 171 mengemukakan media pembelajaran 

merupakanperalatan yang mengantar informasi atau pesan-pesan yang 

bertujuaninstruksional atau mengandung maksud pengajaran. 

    Banyak ahli yang memeberikan batasan tentang media 

pembelajaran.Gagne dalam Santosa 172 mengartikan media sebagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka 

belajar. Miarso dalam Santosa173 mengemukakan media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada diri. Degeng (1989) dalam Wena Made 

174mengemukakan media pembelajaran adalah komponen strategi 

penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada 

siswa baik berupa orang, alat ataupun bahan. Berdasarkan pengertian 

media pembelajaran di atas, diperoleh pengertian bahwa media 

pembelajaran yaitu segala sesuatu sarana dan prasarana (alat/benda) 

yang digunakan untuk menunjang atau mempermudah penyampaian 

mata pelajaran dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

belajar itu sendiri. 

                                                           
171 Arsyad Azhar, Prof. Dr. M.A. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers, 

2002.hal.4 
172 Santosa, Kukuh. 2007. Jenis, Karakteristik dan Media Pembelajaran. Makalah 

disajikan dalam workshop pembuatan media pembelajaran, Unnes, 
173 Ibid  
174 Wena, Made. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan 

Konseptual Operasional. Jakarta: Bumi Aksara, 2009:9. 



238 | Teknologi Informasi dan Komunikasi 
 

Media pembelajaran sifatnya lebih mengkhusus, maksudnya media 

pendidikan yang secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu yang telah dirumuskan secara khusus. Media pembelajaran tidak 

terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada 

khususnya. Siswa dalam mengikuti pembelajaran akan tertarik bila 

semua indera yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, oleh 

karena pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru dan 

membangkitkan motivasi serta rangsangan kegiatan belajar bahkan 

membawa pengaruh teerhadap psikologis siswa.  

Dalam proses belajar mengajar media memiliki fungsi yang sangat 

penting, dimana dengan menggunakan media pembelajaran guru diberi 

kemudahan dalam penyampaian materi dan siswa mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan. Rahadi 175 berpendapat bahwa 

media pembelajaran memiliki beberapa nilai praktis diantaranya:  

1. Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman 

siswa  

2. Media pembelajaran dapat membangkitkan semangat belajar 

yang baru dan membangkitkan motivasi serta merangsang 

kegiatan siswa dalam belajar  

3. Media pembelajaran dapat mempengaruhi abstraksi  

4. Media pembelajaran dapat memperkenalkan, memperbaiki, 

meningkatkan, dan memperjelas pengertian konsep dan fakta  

                                                           
175 Rahadi, Aristo. Media Pembelajaran. Depdiknas Dirjend Pendidikan Dasar dan 

Menengah Direktorat 

    Tenaga Kependidikan. 2003: 18-19 
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5. Media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia 

6. Media dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu  

7. Media dapat menyajikan obyek pelajaran berupa benda atau 

peristiwa langka dan berbahaya ke dalam kelas.  

Di dalam kegiatan belajar mengajar digunakan media 

pembelajaran atau sarana teknologi pembelajaran. Hal ini berdasarkan 

pandangan behaviourisme yaitu bahwa proses pembelajaran terjadi 

sebagai hasil pengajaran yang disampaikan oleh guru melalui atau 

dengan bantuan media. Namun dalam pandangan konstruktivisme, 

media digunakan sebagai sesuatu yang memberikan kemungkinan siswa 

secara aktif mengkontruksi pengetahuan.  

Sudjana dan Rivai (1992: 2) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu:  

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar.  

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai 

dan mencapai tujuan pembelajaran.  

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, 

apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran.  

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab 

tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, 

memerankan dan lain-lain.  
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Melalui penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat 

mempertinggi kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran tidak terpisahkan dari proses 

belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya 

dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya.  

a. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Istilah „Teknologi Informasi dan Komunikasi‟ tidak dapat 

dipisahkan dari konsep yang membangunnya, yakni konsep „Teknologi 

Informasi‟ dan „Teknologi Komunikasi‟. Teknologi informasi bisa 

didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi guna keperluan pengolahan 

informasi. Hal ini senda dengan definisi yang dicantumkan Dictionary 

of Information Technology yang menyebutkan bahwa teknologi 

informasi merupakan, “the acquisition, processing, storage and 

dissemination of vocal, pictorial, textual and numerical information by 

a microelectronics-based combination of computing and 

telecommunications ...” 176 

Istilah teknologi informasi juga disebutkan di dalam WordNet 

Glossary Universitas Princeton sebagai suatu cabang ilmu teknik yang 

khusus berhubungan dengan teknik-teknik pemanfaatan komputer dan 

perangkat telekomunikasi guna menerima, menyimpan dan meneruskan 

suatu informasi. Istilah „teknologi komunikasi‟, lebih merujuk kepada 

proses pentransmisian /penyebaran informasi yang telah diolah.  

Munir mengemukakan bahwa teknologi komunikasi adalah 

perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari hardware, software, 

                                                           
176 Longley, D., & Shain, M. Dictionary of Information Technology. London: 

Macmillan Publisher. 2012:164 
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proses dan sistem, yang digunakan untuk membantu proses komunikasi, 

yang bertujuan agar komunikasi berhasil (komunikatif).177 Teknologi 

informasi dan komunikasi merupakan segala aspek yang terkait dengan 

pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan transfer atau pemindahan 

informasi antara media menggunakan teknologi tersebut178 . 

Teknologi informasi dan komunikasi didefinisikan sebagai sekumpulan 

perangkat dan sumber daya teknologi yang digunakan untuk 

berkomunikasi, penciptaan, penyebaran, penyimpanan dan pengelolaan 

informasi. Teknologi ini termasuk komputer, internet, teknologi 

penyiaran dan telepon179 .  

Senada dengan pernyataan di atas, Poverty Reduction Dictionary juga 

mencantumkan definisi TIK sebagai,180  

“Ways of finding, gathering, and manipulating information and then 

presenting or communicating it. ICT includes making computers and 

providing software, programming and communication services such as 

email and the internet.”  

Jamal Ma‟mur Asmani181 mendefinisikan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam arti luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan 

pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi 

                                                           
177 Munir. Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: 

Alfabeta. 2010:14 
178 Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. Pengenalan Teknologi Informasi. 

Yogyakarta,2008:2 
179 Ariani Niken & Haryanto Dany. Pembelajaran Multimedia di Sekolah Pedoman 

Pembelajaran Inspiratif, Konstruktif dan Perspektif. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 

2010:171. 
180 Seafield Research and Development Services. (2012). Information and 

Communication Technology in Poverty Reduction Dictionary. [Online]. Tersedia: 

http://www.srds.co.uk/mdg/dictionary. htm  [19  Februari 2016]. 
181 Jamal Ma‟mur Asmani. Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam Dunia Pendidikan. Yogyakarta: Diva Press.2011.hal. 100 

http://www.srds.co.uk/mdg/dictionary
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antarmedia. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan segala 

aspek yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan 

transfer atau pemindahan informasi antara media menggunakan 

teknologi tersebut 182 .Teknologi informasi dan komunikasi didefinisikan 

sebagai sekumpulan perangkat dan sumber daya teknologi yang 

digunakan untuk berkomunikasi, penciptaan, penyebaran, penyimpanan 

dan pengelolaan informasi. Teknologi ini termasuk komputer, internet, 

teknologi penyiaran dan telepon183  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi 

informasi dan komunikasi adalah teknologi yang menggabungkan antara 

komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa 

data, suara, dan video atau seperangkat peralatan modern yang dapat 

menyajikan informasi (terlebih yang berkaitan dengan pelajaran) yang 

dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.  

 

B. TIK sebagai Media Pembelajaran di Sekolah Dasar 

a. Jenis-jenis media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi, antara lain: 

Komputer 

Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi 

informasi yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan 

                                                           
182 Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. Pengenalan Teknologi Informasi. 

Yogyakarta, 2008.2 
183 Ariani Niken & Haryanto Dany.. Pembelajaran Multimedia di Sekolah Pedoman 

Pembelajaran Inspiratif, Konstruktif dan Perspektif. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 

2010:171 
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pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit184. Sedangkan Kadir 185 

mengemukakan, komputer merupakan mesin serbaguna yang dapat 

dikontrol oleh program, digunakan dalam mengolah data menjadi 

informasi. Komputer dalam hal ini dapat dimanfaatkan sebagai media 

dalam pembelajaran. 

Satu unit komputer terdiri atas beberapa konponen yaitu: 

a. Hardware (perangkat keras) diantaranya yaitu Printer, Keyboard, 

CPU, Speaker, Input Device, Output Device, dan Storage Device. 

b. Software (perangkat lunak) diantaranya yaitu Sistem Operasi, 

Pengolah Kata, Pengolah Angka, Web Browser, dan Application 

Program. 

c. Brainware (orang yang menggunakan komputer) diantaranya 

yaitu User, Operator, Programmer, dan Webmaster. 

 

Komputer dewasa ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

dan menggabungkan berbagai peralatan lainnya seperti CD player, video 

tape dan audio tape. Di samping itu komputer dapat merekam, 

menganalisis danmemberi reaksi kepada respon yang diinput oleh 

pemakai atau siswa. Pemanfaatan komputer untuk pendidikan yang 

dikenal sering dinamakan pembelajaran dengan bantuan komputer (CAI) 

dikembangkan dalam beberapa format, antara lain drills and practice, 

tutorial, simulasi, permainan dan discovery. Komputer telah pula 

digunakan untuk mengadministrasikan tes dan pengelolaan administrasi 

sekolah186. 

                                                           
184 Arsyad Azhar, Prof. Dr. M.A.. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers, 2002:53 
185 Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. 2008. Pengenalan Teknologi Informasi. 

Yogyakarta, 2008:3 
186 Arsyad Azhar, Prof. Dr. M.A.. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers, 2002:54 
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Menurut Supriyanto Aji187 tujuan penggunaan komputer adalah agar 

setiap data yang diolah dapat dihasilkan informasi yang cepat, akurat, 

informatif, dan efisien. 

Fungsi komputer: 

1. Menyimpan bahan pelajaran yang dapat dimanfaatkan kapan saja 

diperlukan. 

2. Memberikan informasi tentang berbagai referensi dan sumber 

belajar serta alat audio visual yang tersedia. 

3. Memberikan informasi tentang ruang belajar, siswa-siswa dan 

tenaga pengajar. 

4. Memberikan informasi tentang hasil belajar siswa. 

5. Fungsi komputer terus berkembang termasuk berbagai fasilitas 

yang ada di dalamnya. Salah satu fasilitas atau jaringan komputer 

yang dapat sangat berguna sebagai media pembelajaran yaitu 

internet. 

Keuntungan pembelajaran menggunakan media komputer antara lain : 

1. Pembelajaran berbantuan komputer bila dirancang dengan baik, 

merupakan media pembelajaran yang efektif, dapat memudahkan 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran 

2. Meningkatkan motivasi belajar siswa 

3. Mendukung pembelajaran individual sesuai kemampuan siswa 

4. Dapat digunakan sebagai penyampai balikan langsung 

5. Materi dapat diulang-ulang sesuai keperluan, tanpa menimbulkan 

rasa jenuh 

                                                           
187 Supriyanto, Aji. Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Salemba Infotek, 2005:10 
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Sedangkan keterbatasan pembelajaran menggunakan media komputer 

adalah : 

a. Keterbatasan bentuk dialog atau komunikasi 

b. Keterseringan menggunakan komputer dapat menyebabkan 

ketergantungan yang berakibat kurang baik 

c. Mengurangi sikap interaksi sosial yang seharusnya merupakan 

bagian penting dalam pendidikan.  (Krismanto, 2003 : 8). 

Komputer merupakan salah satu media yang dapat 

mentranformasi berbagai simbol dalam informasi dari bentuk yang satu 

ke bentuk lainnya. Siswa dapat mengetik teks, dan komputer yang 

canggih dapat mentranformasikannya ke dalam bentuk lain, misalnya 

gambar bahkan suara. 

1) Video Compact Disk (VCD) Pembelajaran 

VCD merupakan sistem dan penyimpanan dan rekaman 

video dimana signal audio-visual direkam pada disket plastik 

bukan pada pita magnetic (Arsyad, 2002: 36). 

VCD sebagai salah satu dari media pembelajaran dikenal 

juga dengan istilah audio visual aids, yaitu alat-alat yang 

audible artinya dapat didengar dan alat-alat yang visible 

artinya dapat dilihat. VCD ini sangat bermanfaat dalam 

menciptakan cara berkomunikasi yang efektif. 

Beberapa alat yang dapat digunakan untuk memutar VCD, 

antara lain DVD player yang sudah beredar di pasaran, VCD 

player yang ada, semua komputer yang sudah dilengkapi 

dengan CD Room/DVD Room dengan menggunakan 

bantuan software yang memadai, serta play station, Sega 

Satura, dan Dreamcast dengan VCD Addom dan lain-lain. 
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Unsur-unsur VCD pembelajaran antara lain adalah 

kesesuaian dengan tujuan, penyajian materi, dan penampakan 

gambar, VCD menarik dan mudah dipahami. 

Kelebihan VCD pembelajaran: 

1) Jangkauan VCD sangat luas, cepat, merata, dan ilmiah 

sebagai partner guru dalam mengajar. 

2) Dengan VCD siswa akan menjadi lebih aktif dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. 

3) Harganya murah. 

4) Siswa dapat belajar sendiri di rumah dengan menonton 

VCD tersebut. 

5) VCD dapat menunjukkan onjek besar atau kecil, suatu 

objek dapat juga diperbesar atau diperkecil dengan VCD. 

6) Penayangan VCD dapat diulang-ulang sehingga siswa 

dapat belajar sendiri di rumah dengan menonton VCD 

tersebut. 

Kelemahan dari VCD pembelajaran, antara lain: 

1) Dalam memproduksi isi VCD perlu banyak biaya 

(mahal) 

2) Dalam memproduksi juga perlu ahli 

3) Perlu waktu yang lama membuat film 

4) Perlu perawatan 

5) Mudah rusak karena tergores 
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6) Apabila siswa belajar sendiri di rumah dengan menonton 

VCD tersebut dan ada materi yang tidak diketahui, siswa 

tidak bisa bertanya langsung kepada guru.188 

2) Televisi 

Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan 

gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui 

kabel atau ruang. Sistem ini menggunakan peralatan ini 

yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang 

elektrik dan mengkonversinya kembali ke dalam cahaya 

yang dapat dilihat dan suara yang dapat didengar189  

Televisi adalah alat elektronik yang mengirimkan gambar 

diam maupun gambar hidup melalui kabel yang dapat 

menyampaikan informasi ke seluruh dunia. 

Televisi adalah alat elektronik yang berfungsi 

menyebarkan gambar dan diikuti oleh suara tertentu. Pada 

dasarnya sama dengan gambar hidup bersuara. Televisi 

pendidikan dianggap barang mewah, karenanya sulit 

dijangkau. Penggunaan televisi, menurut Yusufhadi Miarso 

(1980) dalam Danim190 dapat dilakukan dengan beberapa 

alternatif. 

1) Televisi siaran, yaitu pemancaran melalui saluran 

televisi umum dengan berkas pancaran meluas atau 

tidak tertuju ke arah tertentu. 

                                                           
188 Rahadi, Aristo. 2003. Media Pembelajaran. Depdiknas Dirjend Pendidikan Dasar 

dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003:35 
189 Arsyad Azhar, Prof. Dr. M.A.Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers, 2005:51 
190 Danim, Sudarwan. 2008. Media Komunikasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 

2008:20 
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2) Televisi rangkaian tertutup (closed circuit television) 

yang pancarannya tidak dapat melalui kabel koasial 

atau gelombang makro (untuk ini diperlukan peralatan 

penerima khusus). 

3) Televisi pengajaran dengan pelayanan tertentu 

(instructional television fixed service), yaitu sistem 

pemancaran dan penerimaan televisi pada frekuensi 

istimewa yang khusus dialokasikan. 

4) Televisi slow scan yaitu sistem pemancaran gambar 

mati secara bertahap dengan melalui saluran telepon 

atau radio biasa. Sistem ini mirip dengan faksimile, 

hanya dengan slow scan gambar dibentuk dalam waktu 

yang singkat dan gambar disajikan dalam CRT 

(cathode ray tube) sedangkan faksimile memproduksi 

kopi cetak (copy printout) dalam waktu yang lebih 

lama. 

5) Televisi time shared, suatu rangkaian sistem yang satu 

saluran televisi memancarkan, misalnya 300 gambar 

mati kepada 300 penonton yang berlainan, masing-

masing intuk 30 detik. 

6) Teleblackboard yaitu suatu teknik yang dikembangkan 

oleh ITB dengan bekerja sama T.H. Delf yang mampu 

memancarkan secara serentak suara dengan tulisan dan 

garis yang dibuat di sebidang papan khusus 

Televisi pendidikan mempunyai nilai tertentu, yaitu 

bersifat langsung dan nyata, jangkauan luas, 
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memungkinkan penyajian aneka ragam peristiwa dan 

menarik minat. 

Keuntungan dari televisi dalam pembelajaran adalah 

televisi dapat memancarkan berbagai jenis bahan audio 

visual termasuk gambar diam, film, objek, spesimen dan 

drama, televisi bisa menyajikan model dan contoh-contoh 

yang baik bagi siswa, televisi dapat membawa dunia nyata 

ke rumah dan ke kelas-kelas, seperti orang, tempat-tempat 

dan peristiwa-peristiwa melalui peristiwa langsung atau 

rekaman, televisi dapat memberikan kepada siswa peluang 

untuk melihat dan mendengar diri sendiri, televisi dapat 

menyajikan program-program yang dapat dipahami oleh 

siswa dengan usia dan tingkatan pendidikan yang berbeda-

beda, televisi dapat menyajikan visual dan suara yang amat 

sulit diperoleh pada dunia nyata dan televisi dapat 

menghemat waktu guru dan siswa, misalnya: merekam 

siaran pelajaran yang disajikan sehingga dapat diputar 

ulang bila diperlukan. 

Keterbatasan televisi di dalam pembelajaran berupa televisi 

hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah, televisi 

pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada 

kesempatan untuk memahami pesanpesannya sesuai 

dengan kemampuan individual siswa, guru tidak memiliki 

kesempatan untuk merevisi film sebelum disiarkan, layar 

pesawat televisi tidak dapat menjangkau kelas besar 

sehingga sulit bagi siswa untuk melihat secara rinci gambar 
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yang disiarkan dan kekhawatiran muncul bahwa siswa bisa 

jadi bersikap pasif selama penayangan 191. 

Televisi adalah media pendidikan yang bisa disajikan di 

dalam kelas serta dapat menyajikan program-program yang 

dapat dipahami pada tingkatan pendidikan yang berbeda-

beda, namun televisi hanya menyajikan komunikasi satu 

arah dan tidak dapat menjangkau kelas besar sehingga 

dikhawatirkan siswa bersikap pasif selama penayangan. 

3) Radio 

Radio adalah alat elektronik yang muncul dari hasil 

teknologi komunikasi. Melalui alat ini orang dapat 

mendengarkan siaran dari berbagai penjuru dan peristiwa. 

Radio pendidikan biasanya digunakan penuh langsung 

untuk tujuan pendidikan. Di radio pendidikan, biasanya 

siaran khusus untuk pendidikan diatur dengan jadwal. 

Radio pendidikan mempunyai nilai tertentu, seperti 

memberikan berita yang up to date, menarik minat, 

jangkauan luas, berdasarkan kenyataan, mendorong kreatif, 

mempunyai nilai rekreatif192. 

Sebagai suatu media, radio mempunyai beberapa kelebihan 

jika dibandingkan dengan media lain, yaitu: 

1) Harganya relatif murah dan variasi programnya lebih 

banyak daripada TV. 

                                                           
191 Sadiman, Arif S, dkk. Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaatan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.1996:73 
192 Danim, Sudarwan. 2008. Media Komunikasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 

2008:20 
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2) Sifatnya mudah dipindahkan (mobile). Radio dapat 

dipindahkan dari satu ruang ke ruang lain dengan 

mudah. 

3) Radio dapat mengembangkan daya imajinasi anak 

4) Radio dapat memusatkan perhatian siswa pada kata-

kata yang digunakan, pada bunyi dan artinya. 

5) Siaran lewat suara terbukti amat tepat/cocok untuk 

mengajarkan musik, dan bahasa. 

6) Radio dapat merangsang partisipasi aktif pendengar. 

Sambil mendengarkan, siswa boleh menggambar, 

menulis, melihat peta, menyanyi ataupun menari. 

7) Radio dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, 

jangkauannya luas. 

Selain kelebihan-kelebihan tersebut, sebagai media 

pendidikan radio mempunyai kelemahan-kelemahan pula, 

antara lain: 

1) Sifat komunikasinya hanya satu arah 

2) Biasanya siaran disentralisasikan sehingga guru tak 

dapat mengontrolnya. 

3) Penjadwalan pelajaran dan siaran sering menimbulkan 

masalah.Integrasi siaran radio ke dalam kegiatan 

belajar mengajar di kelasseringkali menyulitkan. 

4) Internet 

Internet adalah sebuah jaringan komputer global, yang 

terdiri dari jutaan komputer yang saling terhubung dengan 
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menggunakan protokol yang sama untuk berbagai 

informasi secara bersama193. 

Menurut Isjoni dan Firdaus194 , internet merupakan jaringan 

yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan komputer, termasuk 

di dalamnya jaringan lokal (Satelit, Telepon, Kabel) dan 

jangkauannya mencakup seluruh dunia.Teknologi internet 

hadir sebagai media yang multifungsi. Komunikasi melalui 

internet dapat dilakukan secara interpesonal (misalnya e-

mail dan chatting) atau secara masal, yang dikenal one to 

many communication (misalnya mailing list). Internet juga 

mampu hadir secara real time audio visual seperti pada 

metoda konvensional dengan adanya aplikasi 

teleconference.  

Internet sebagai media pendidikan mampu menghadapkan 

karakteristik yang khas, yaitu: 

1) sebagai media interpersonal dan massa; 

2) bersifat interaktif, 

3) memungkinkan komunikasi secara sinkron maupun 

asinkron. 

Fungsi layanan internet: 

1) melakukan transfer file, 

2) sarana mengirim surat (e-mail), 

3) sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan, dan 

4) mesin pencari (Search Engine). 

                                                           
193 Supriyanto, Aji. Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Salemba Infotek,2005:336 
194 Isjoni & Firdaus. Pembelajaran Terkini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008: 12 
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Pemakaian internet di kelas hendaknya harus disusun 

sedemikian rupa dengan belajar mendefinisikan secara 

objektif. Kegiatan siswa juga harus dimonitor dengan baik. 

Hal tersebut dikarenakan sebagaimana diketahui bahwa 

internet bersisi berbagai macam informasi dan sumber-

sumber informasi lain, meskipun di dalamnya juga 

terkandung hal-hal yang tidak berguna dan menghabiskan 

waktu 

sehingga mengganggu pelajaran siswa dengan mudahnya. 

Waktu belajar di kelas harus tetap difokuskan pada 

pelajaran utama. Rencana belajar mengajar yang efektif 

untuk menggunakan internet akan memerlukan beberapa 

kemampuan guru untuk dapat lebih mengefektifkan waktu. 

Teknologi internet merupakan salah satu teknologi yang 

sangat menunjang dalam pemberian informasi. Bagi dunia 

pendidikan internet menawarkan akses ke sumber informsi 

dan juga untuk mencari bahan mengajar, serta siswa dapat 

belajar sendiri dengan cepat sehingga tidak lagi tergantung 

pada guru dan buku, disamping itu internet juga dapat 

dipergunakan untuk memperkaya diri dalam penguasaan 

ilmu pengetahuan. 

Beberapa manfaat penggunaan teknologi informasi: 

1) arus informasi tetap mengalir setiap waktu tanpa ada 

batasan waktu dan tempat; 

2) kemudahan mendapatkan resource yang lengkap, 

3) aktifitas pembelajaran pelajar meningkat, 

4) daya tampung meningkat, 
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5) adanya standardisasi pembelajaran, 

6) meningkatkan learning outcomes baik kuantitas/ 

kualitas. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa internet 

bukanlah pengganti sistem pendidikan. Kehadiran internet 

lebih bersifat suplementer dan pelengkap. Metode 

konvensional tetap diperlukan, hanya saja dapat 

dimodifikasi ke bentuk lain. 

 

C. Pemanfaatan TIK dalam Pendidikan di Sekolah Dasar 

Teknologi informasi dan komunikasi memberikan 

alternatif perangkat yang sangat potensial dalam menyediakan 

alternatif perbaikan pembelajaran di dunia yang baru ini, untuk 

itu selayaknya tersedia di setiap aktifitas pembelajaran setiap 

ruangan baik ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, dan lain-

lain.  

Teknologi informasi dalam dunia pendidikan bisa 

diimplementasikan ke berbagai aspek, salah satunya sebagai 

media dan sekaligus sumber belajar dalam proses pembelajaran. 

Sistem pengajaran berbasis teknologi yang melibatkan teks, 

gambar, suara dan video dapat 

Ada lima perspektif yang bisa dilihat dalam peranan 

teknologi informasi sebagai media pembelajaran Clark 195dalam 

Warsihna, yaitu:  

                                                           
195 Warsihna, Jaka. 2005. Dilema Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi 

(ICT) untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Jurnal Teknodik. Edisi no. 

16/IX/Teknodik/Juni, 2005:64 
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a. media sebagai teknologi,  

b. media sebagai tutor atau guru,  

c. media sebagai agen sosialisasi,  

d. media sebagai motivator untuk belajar, dan  

e. media sebagai alat mental untuk berfikir dan memecahkan 

masalah.  

Penggunaan media pembelajaran yang berbasis 

Teknologi informasi merupakan hal yang tidak mudah. Dalam 

menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa 

teknik agar media yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan 

dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan media 

tersebut, dalam hal ini media yang digunakan adalah Komputer 

dan LCD Proyektor. Arief S. Sadiman196 mengatakan bahwa: 

ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan 

dalam dua jenis, yaitu media jadi karena merupakan komoditi 

perdagangan yang terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap 

pakai (media by utilization) dan media rancangan yang perlu 

dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud dan 

tujuan pembelajaran tertentu. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa media 

Komputer dan LCD Proyektor meupakan media rancangan 

yang mana di dalam penggunaannya sangat diperlukan 

perencanaan khusus dan didesain sedemikian rupa sehingga 

dapat dimanfaatkan siswa dalam proses pembelajaran. 

                                                           
196 Sadiman, Arif S, dkk. 1996. Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaatan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996:83 
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Pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK memerlukan 

persiapan yang matang. Sebelum guru melaksanakan pemanfaatan 

media di kelasnya, ia harus mempersiapkan segala hal yang mendukung 

pelaksanaan media dalam pembelajaran tersebut. Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam memanfaatkan media pembelajaran adalah: 

1. Perencanaan  

Perencanaan atau persiapan merupakan suatu hal yang 

sangat penting agar dapat melaksanakan suatu pembelajaran dengan 

baik begitu juga agar siswa lebih paham dan mengerti tentang 

pembelajaran yang akan digunakan.  

Perencanaan pelaksanaan pembelajaran merupakan 

persiapan kegiatan kelas yang dirancang oleh guru yang berisi 

skenario tahap demi tahap apa yang akan dilakukan oleh guru 

bersama siswa sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya. 

Persiapan merupakan faktor yang sangat mendukung dan 

memegang peranan penting untuk dapat melaksanakan 

pembelajaran dengan baik dan menciptakan suasana yang kondusif. 

Tahap perencanaan yaitu melalui penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Dalam  penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) guru dapat menentukan media yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran. Perlu diingat sebelum 

menentukan jenis media yang digunakan dalam pembelajaran harus 

dipastikan terlebih dahulu media apa yang dapat dan tersedia di 

kelas atau sekolah. 
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2. Memperhatikan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Media 

Berbasis TIK  

Ketersediaan sarana dan prasarana media pembelajaran dalam suatu 

sekolah sangat penting guna memperlancar terlaksananya proses 

pembelajaran secara optimal. Sarana dan prasarana sangat 

menunjang keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran yang 

sudah direncanakan. atau disiapkan oleh guru. Khususnya media 

pembelajaran yang sekarang ini sudah bervariasi jenisnya, media 

berbasis TIK misalnya. Media ini merupakan media teknologi 

informasi dan komunikasi yang memudahkan guru dalam 

penyampaian materi pelajaran agar bisa lebih menyenangkan 

daripada berceramah saja. Pastikan sarana dan prasarana media 

pembelajaran berbasis TIK tersedia di sekolah seperti komputer, 

internet, LCD proyektor, VCD pembelajaran, radio, atau televisi. 

3. Kondisi media pembelajaran berbasis TIK 

Media teknologi informasi dan komunikasi sangat rentan 

mengalami kerusakan sehingga dalam menggunakan media tersebut 

harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang 

dipergunakan itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak 

menyimpang dari tujuan media tersebut. Oleh karena itu sebelum 

perencanaan pastikan terlebih dahulu media tersebut masih dapat 

dipergunakan atau tidak. Sehingga ketika sudah direncanakan pada 

saat pelaksanaan tidak dapat dipergunakan maka perencanaan 

tersebut akan sia-sia saja. 

4. Kemampuan guru 

Kemampuan guru dalam mengoperasikan media TIK sangat 

menunjang keberhasilan dalam pembelajaran menggunakan 
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teknologi informasi dan komunikasi. Guru harus mampu menguasai 

media TIK tersebut sehingga manfaat media dapat tercapai dan 

materi pelajaran dapat disampaikan dan dipahami oleh siswa.  

5. Ketersediaan dana  

Kemampuan sekolah dalam menyediakan media pembelajaran 

berbasis TIK tidak terlepas dari dana sekolah yang dimilikinya. 

Meskipun media berbasis TIK tersedia belum tentu sekolah 

memiliki dana untuk operasionalnya atau untuk pemeliharaannya.   

Apabila perencanaan baik, sarana dan prasarana media berbasisi 

TIK tersedia, dan guru memiliki kemampuan untuk mengoperasikan 

media TIK dengan baik, maka proses pembelajaran dengan medmperia 

berbasisi TIK akan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Sebaliknya jika perencanaan kurang baik, guru kurang menguasai media 

berbasis TIK, tanpa memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana 

media berbasis TIK, dan memastikan kondisi media tersebut sudah dapat 

dipastikan kegiatan pembelajaran tidak dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 
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GLOSARIUM 

 

Ambivalensi : keadaan perasaan yang terjadi secara bersamaan yakni, 

antara perasaan yang bertentangan terhadap seseorang 

AECT :  Association of Education Communication & Technology 

Aksiologi : merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan 

bagaiamana manusia menggunakan ilmunya. 

Asynchronous :  komunikasi online tidak langsung 

Browsing :  seni pencarian informasi melalui system operasi yang 

berbasis hypertext 

Cybercrime :  kejahatan di dunia maya 

Deteritorialisasi :  proses untuk menghilangkan batas-batas wilayah secara 

ketat 

Data transmission :  proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu 

sumber data ke penerima data menggunakan komputer 

atau media elektronik. 

Digital Library :  perpustakaan yang mengelola semua atau sebagian yang 

subtansi dari koleksi-koleksinya dalam bentuk 

komputerisasi sebagai bentuk alternatif. 

Discovery  :  penemuan unsur-unsur kebudayaan yang baru baik berupa 

suatu  alat baru maupun ide baru. 

Engineering :  suatu ilmu keteknikan yang dipraktekkan ke dalam 

kehidupan kita untuk mempermudah kita dalam 

melakukan sesuatu. 

E-book :  buku digital atau buku elektronik 

E-learning :  sistem pembelajaran elektronik 

E- laboratory :  laboratorium elektronik seperti situs dari sebuah lembaga   

pendidikan yang sengaja dibuat untuk mempublikasikan 

penelitian penelitian yang mereka lakukan 

E-education :  sistem pendidikan yang berbasis elektronik 

E-library :  perpustakaan digital 

E-government :  penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk 

memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. 

E- commerce :  penyebara, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan 

jasa  melalui sistem elektronik seperti internet. 

E-banking :  melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya 

melalui  internet dengan website milik bank yang 

dilengkapi sistem  keamanan. 

Feedback :  hubungan timbal balik 

Homotechnicus :  mampu membuat alat langsung dari alam atau 

peruntukkanya pada alam 

Insentif : suatu sarana memotivasi berupa materi yang diberikan 

sebagai   suatu perangsang ataupun pendorong kepada para 

pekerja. 

Interaktif :  saling melakukan aksi satu sama lain. 

Intensifikasi :  peningkatan hasil produksi tanpa menambah faktor-faktor 

produksi 
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Ko-eksistensi :  keadaan hidup berdampingan secara damai antara dua 

negara atau lebih yang berbeda atau bertentangan 

pandangan politiknya 

Konvensional : suatu bentuk sifat untuk hal-hal yang normal, biasa dan 

mengikuti cara yang diterima secara umum. 

Konstruk : jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan 

abstraksi yang lebih tinggi. 

Konstitutif :  telah terpenuhinya syarat-syarat utama/pokok secara 

konstitusional. 

LMS :  Learning Management System 

LSS :  Learning Support Center 

Multi dimensional :  mempunyai berbagai kemungkinan 

OPEC :  Organization of The Petroleum Exporting Countries 

State- Centric :  orientasi kekuasaan dari negara, birokrasi dan negara 

menjadi   wilayah yang kurang bisa disentuh oleh rakyat. 

Strain injury :  sejenis cedera pada persendian akibat ketegangan pada 

otot atau   saraf karena suatu aktivitas fisik tertentu yang 

dilakukan terus   menerus dan dalam waktu yang lama. 

Teleconference :  pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang 

dilakukan melewati telefon atau koneksi jaringan. 

Teleblackboard :  sebuah teknologi yang bisa merekam tulisan tangan diatas 

papan elektronik, yang bisa dikirim ke lokasi yang jauh 

menggunakan gelombang radio atau televisi. 

USDLA :  United States Distance Learning Association 

UNESCO :  United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization 

Video Conference :  sistem teknologi komunikasi yang memungkinkan dua 

orang atau lebih saling berinteraksi dalam waktu yang 

sama namun dari tempat yang berbeda menggunakan 

jaringan telekomunikasi digital. 

WAN :  wide area network 
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