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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tuntutan akan lulusan lembaga pendidikan yang bermutu semakin
mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah
satu implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang
membuka peluang lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi asing)
membuka sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu persaingan di pasar kerja
akan semakin berat.
Mengantisipasi

perubahan-perubahan

yang

begitu

cepat

serta

tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga
pendidikan untuk mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya
saing lulusan serta produk-produk akademik lainnya, yang antara lain
dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan.
Dengan segala keterbatasannya, tulisan ini hanya membahas tentang
paradigma

baru

dalam

penyelenggaraan

pendidikan,

bagaimana

menghasilkan mutu bisa berlangsung dalam pendidikan, dan bagaimana
peran teknologi serta sistem manajemen untuk mendukung berlangsungnya
pencapaian mutu pendidikan tersebut.
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1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peranan
informasi dan revolusi teknologi informasi.
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BAB II
URAIAN TEORITIS
2.1. Paradigma Baru
Untuk mencapai terselenggaranya pendidikan bermutu, dikenal
dengan perlunya paradigma baru pendidikan yang difokuskan pada
otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Keempat pilar manajemen ini
diharapkan pada akhirnya mampu menghasilkan pendidikan bermutu (
Wirakartakusumah, 1998).
Mutu
Mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat
diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh
argumentasi yang sama baiknya. Secara luas mutu dapat diartikan sebagai
agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan
konsumen/pelanggan. Karakteristik mutu dapat diukur secara kuantitatif
dan kualitatif. Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses
belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Pelanggan bisa
berupa mereka yang langsung menjadi penerima produk dan jasa tersebut
atau mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk dan jasa
tersebut.
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Otonomi
Pengertian

otonomi

dalam

pendidikan

belum

sepenuhnya

mendapatkan kesepakatan pengertian dan implementasinya. Tetapi paling
tidak, dapat dimengerti sebagai bentuk pendelegasian kewenangan seperti
dalam penerimaan dan pengelolaan peserta didik dan staf pengajar/ staf non
akademik, pengembangan kurikulum dan materi ajar, serta penentuan
standar akademik. Dalam penerapannya di sekolah, misalnya, paling tidak
bahwa

guru/pengajar

semestinya

diberikan

hak-hak

profesi

yang

mempunyai otoritas di kelas, dan tak sekedar sebagai bagian kepanjangan
tangan birokrasi di atasnya.
Akuntabilitas
Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan
output dan outcome yang memuaskan pelanggan. Akuntabilitas menuntut
kesepadanan antara tujuan lembaga pendidikan tersebut dengan kenyataan
dalam hal norma, etika dan nilai (values) termasuk semua program dan
kegiatan

yang

dilaksanakannya.

Hal

ini

memerlukan

transparansi

(keterbukaan) dari semua fihak yang terlibat dan akuntabilitas untuk
penggunaan semua sumberdayanya.
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Akreditasi
Suatu pengendalian dari luar melalui proses evaluasi tentang
pengembangan mutu lembaga pendidikan tersebut. Hasil akreditasi tersebut
perlu diketahui oleh masyarakat yang menunjukkan posisi lembaga
pendidikan yang bersangkutan dalam menghasilkan produk atau jasa yang
bermutu. Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh suatu badan yang
berwenang.
Evaluasi
Evaluasi adalah suatu upaya sistematis untuk mengumpulkan dan
memproses informasi yang menghasilkan kesimpulan tentang nilai, manfaat,
serta kinerja dari lembaga pendidikan atau unit kerja yang dievaluasi,
kemudian menggunakan hasil evaluasi tersebut dalam proses pengambilan
keputusan dan perencanaan. Evaluasi bisa dilakukan secara internal atau
eksternal.
2.2. Mutu Pendidikan
Untuk bisa menghasilkan mutu, menurut Slamet (1999) terdapat
empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga
pendidikan, yaitu :
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1. Menciptakan situasi “menang-menang” (win-win solution) dan bukan
situasi “kalahmenang” diantara fihak yang berkepentingan dengan
lembaga pendidikan (stakeholders). Dalam hal ini terutama antara
pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang
saling

menguntungkan

satu

sama

lain

dalam

meraih

mutu

produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut.
2. Perlunya ditumbuhkembangkan adanya motivasi instrinsik pada
setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang
dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil
kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus,
terutama

sesuai

dengan

kebutuhan

dan

harapan

pengguna/

langganan.
3. Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka
panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan
bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka
panjang yang konsisten dan terus menerus.
4. Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk
mencapai mutu yang ditetapkan, harus dikembangkan adanya
kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu.
Janganlah diantara mereka terjadi persaingan yang mengganggu
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proses mencapai hasil mutu tersebut. Mereka adalah satu kesatuan
yang harus bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain
untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan.
Dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha
pendidikan tidak lain adalah merupakan usaha “jasa” yang memberikan
pelayanan kepada pelangggannya, yaitu mereka yang belajar dalam lembaga
pendidikan tersebut (Karsidi, 2000).
Para pelanggan layanan pendidikan terdiri dari berbagai unsur paling
tidak empat kelompok (Sallis, 1993). Mereka itu adalah pertama yang belajar,
bisa merupakan mahasiswa/pelajar/murid/peserta belajar yang biasa
disebut klien/pelanggan primer (primary external customers). Mereka inilah
yang langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga tersebut.
Kedua, para klien terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga
pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja, dan
mereka ini kita sebut sebagai pelanggan sekunder (secondary external
customers). Pelanggan lainnya yang ketiga bersifat tersier adalah lapangan
kerja bisa pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan
(tertiary external customers).
Selain itu, yang keempat, dalam hubungan kelembagaan masih
terdapat pelanggan lainnya yaitu yang berasal dari intern lembaga; mereka
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itu adalah para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi lembaga
pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan (internal customers).
Walaupun para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi, serta pimpinan
lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam proses pelayanan jasa, tetapi
mereka termasuk juga pelanggan jika dilihat dari hubungan manajemen.
Mereka berkepentingan dengan lembaga tersebut untuk maju, karena
semakin maju dan berkualitas dari suatu lembaga pendidikan mereka akan
diuntungkan, baik kebanggaan maupun finansial.
Seperti disebut diatas bahwa program peningkatan mutu harus
berorientasi

kepada

pendidikan

suatu

kebutuhan/harapan

lembaga

haruslah

pelanggan,

memperhatikan

maka

layanan

masing-masing

pelanggan diatas. Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima
manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan
mutu layanan pendidikan.
Potensi perkembangan, dan keaktifan murid tentu saja merupakan
yang paling utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Perkembangan
fisik yang baik, baik jasmani maupun otak, menentukan kemajuannya.
Demikian pula dengan lainnya, misalnya bakat, perkembangan mental,
emosional, pibadi, sosial, sikap mental, nilai-nilai, minat, pengertian, umur,
dan kesehatan; kesemuanya akan mempengaruhi hasil belajar dan mutu
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seseorang. Untuk itu, maka perhatian terhadap paserta didik menjadi sangat
penting.
2.3. Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Pendidikan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah
memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses
pembelajaran.

Menurut

Rosenberg

(2001),

dengan

berkembangnya

penggunaan TIK ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu: (1)
dari pelatihan ke penampilan, (2) dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (3) dari
kertas ke “on line” atau saluran, (4) fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari
waktu siklus ke waktu nyata. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan
dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer,
internet, e-mail, dsb. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan
melalui hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan dengan menggunakan
media-media tersebut. Guru dapat memberikan layanan tanpa harus
berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula siswa dapat memperoleh
informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyber space
atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Hal yang
paling mutakhir adalah berkembangnya apa yang disebut “cyber teaching”
atau pengajaran maya, yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan
menggunakan internet. Istilah lain yang makin poluper saat ini ialah
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e-learning yaitu satu model pembelajaran dengan menggunakan media
teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet. Menurut Rosenberg
(2001; 28), e-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam
penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas yang belandaskan tiga
kriteria yaitu: (1) e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk
memperbaharui, menyimpan, mendistribusi dan membagi materi ajar atau
informasi, (2) pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer
dengan menggunakan teknologi internet yang standar, (3) memfokuskan
pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma
pembelajaran tradisional.

Saat ini e-learning telah berkembang dalam

berbagai model pembelajaran yang berbasis TIK seperti: CBT (Computer
Based Training), CBI (Computer Based Instruction), Distance Learning,
Distance Education, CLE (Cybernetic Learning Environment), Desktop
Videoconferencing, ILS (Integrated Learning Syatem), LCC (LearnerCemterted Classroom), Teleconferencing, WBT (Web-Based Training), dsb.
Satu bentuk produk TIK adalah internet yang berkembang pesat di
penghujung abad 20 dan di ambang abad 21. Kehadirannya telah
memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia
dalam berbagai aspek dan dimensi. Internet merupakan salah satu instrumen
dalam era globalisasi yang telah menjadikan dunia ini menjadi transparan
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dan terhubungkan dengan sangat mudah dan cepat tanpa mengenal batasbatas kewilayahan atau kebangsaan. Melalui internet setiap orang dapat
mengakses ke dunia global untuk memperoleh informasi dalam berbagai
bidang dan pada glirannya akan memberikan pengaruh dalam keseluruhan
perilakunya. Dalam kurun waktu yang amat cepat beberapa dasawarsa
terakhir

telah

terjadi

revolusi

internet

di

berbagai

negara

serta

penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan.
Keberadaan internet pada masa kini sudah merupakan satu
kebutuhan pokok manusia modern dalam menghadapi berbagai tantangan
perkembangan global. Kondisi ini sudah tentu akan memberikan dampak
terhadap corak dan pola-pola kehidupan umat manusia secara keseluruhan.
Dalam kaitan ini, setiap orang atau bangsa yang ingin lestari dalam
menghadapi tantangan global, perlu meningkatkan kualitas dirinya untuk
beradaptasi dengan tuntutan yang berkembang. TIK telah mengubah wajah
pembelajaran yang berbeda dengan proses pembelajaran tradisional yang
ditandai dengan interaksi tatap muka antara guru dengan siswa baik di kelas
maupun di luar kelas.
Di masa-masa mendatang, arus informasi akan makin meningkat
melalui jaringan internet yang bersifat global di seluruh dunia dan menuntut
siapapun untuk beradaptasi dengan kecenderungan itu kalau tidak mau
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ketinggalan jaman. Dengan kondisi demikian maka pendidikan khususnya
proses pembelajaran cepat atau lambat tidak dapat terlepas dari keberadaan
komputer dan internet sebagai alat bantu utama.
Majalah Asiaweek terbitan 20-27 Agustus 1999 telah menurunkan
tulisan-tulisan dalam tema "Asia in the New Millenium" yang memberikan
gambaran berbagai kecenderungan perkembangan yang akan terjadi di Asia
dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, agama, sosial, budaya,
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya termasuk di dalamnya pengaruh
revolusi internet dalam berbagai dimensi kehidupan. Salah satu tulisan yang
berkenaan dengan dunia pendidikan disampaikan oleh Robin Paul Ajjelo
dengan judul "Rebooting:The Mind Starts at School".
Dalam tulisan tersebut dikemukakan bahwa ruang kelas di era
millenium yang akan datang akan jauh berbeda dengan ruang kelas seperti
sekarang ini yaitu dalam bentuk seperti laboratorium komputer di mana
tidak terdapat lagi format anak duduk di bangku dan guru berada di depan
kelas. Ruang kelas di masa yang akan datang disebut sebagai "cyber
classroom" atau "ruang kelas maya" sebagai tempat anak-anak melakukan
aktivitas pembelajaran secara individual maupun kelompok dengan pola
belajar yang disebut "interactive learning" atau pembelajaran interaktif
melalui komputer dan internet. Anak-anak berhadapan dengan komputer
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dan melakukan aktivitas pembelajaran secara interaktif melalui jaringan
internet untuk memperoleh materi belajar dari berbagai sumber belajar. Anak
akan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kondisi kemampuan
individualnya sehingga anak yang lambat atau cepat akan memperoleh
pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan dirinya.
Kurikulum dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk yang lebih
kenyal atau lunak dan fleksibel sesuai dengan kondisi lingkungan dan
kondisi anak sehingga memberikan peluang untuk terjadinya proses
pembelajaran maju berkelanjutan baik dalam dimensi waktu maupun ruang
dan materi. Dalam situasi seperti ini, guru bertindak sebagai fasilitator
pembelajaran sesuai dengan peran-peran sebagaimana dikemukakan di atas.
Dalam tulisan itu, secara ilustratif disebutkan bahwa di masa-masa
mendatang isi tas anak sekolah bukan lagi buku-buku dan alat tulis seperti
sekarang ini,

akan tetapi berupa: (1) komputer notebook dengan akses

internet tanpa kabel, yang bermuatan materi-materi belajar yang berupa
bahan bacaan, materi untuk dilihat atau didengar, dan dilengkapi dengan
kamera digital serta perekam suara, (2) Jam tangan yang dilengkapi dengan
data pribadi, uang elektronik, kode sekuriti untuk masuk rumah, kalkulator,
dsb. (3) Videophone bentuk saku dengan perangkat lunak, akses internet,
permainan, musik, dan TV, (4) alat-alat musik, (5) alat olah raga, dan (6)

13

bingkisan untuk makan siang.

Hal itu menunjukkan bahwa segala

kelengkapan anak sekolah di masa itu nanti berupa perlengkapan yang
bernuansa internet sebagai alat bantu belajar.
Meskipun teknologi informasi komunikasi dalam bentuk komputer
dan internet telah terbukti banyak menunjang proses pembelajaran anak
secara lebih efektif dan produktif, namun di sisi lain masih banyak
kelemahan dan kekurangan. Dari sisi kegairahan kadang-kadang anak-anak
lebih bergairah dengan internetnya itu sendiri dibandingkan dengan materi
yang dipelajari. Dapat juga terjadi proses pembelajaran yang terlalu bersifat
individual sehingga mengurangi pembelajaran yang bersifat sosial. Dari
aspek informasi yang diperoleh, tidak terjamin adanya ketepatan informasi
dari internet sehingga sangat berbahaya kalau anak kurang memiliki sikap
kritis terhadap informasi yang diperoleh.
Bagi anak-anak sekolah dasar penggunaan internet yang kurang
proporsional dapat mengabaikan peningkatan kemampuan yang bersifat
manual seperti menulis tangan, menggambar, berhitung, dsb. Dalam
hubungan ini guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola kegiatan
pembelajaran secara proporsional dan demikian pula perlunya kerjasama
yang baik dengan orang tua untuk membimbing anak-anak belajar di rumah
masing-masing.
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2.4. Pergeseran Pandangan tentang Pembelajaran
Untuk

dapat

memanfaatkan

TIK

dalam

memperbaiki

mutu

pembelajaran, ada tiga hal yang harus diwujudkan yaitu (1) siswa dan guru
harus memiliki akses kepada teknologi digital dan internet dalam kelas,
sekolah, dan lembaga pendidikan guru, (2) harus tersedia materi yang
berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi siswa dan guru, dan (3)
guru harus memilikio pengetahuan dan ketrampilan dalam menggunakan
alat-alat dan sumber-sumber digital untuk membantu siswa agar mencaqpai
standar akademik. Sejalan dengan pesatnya perkembangan TIK, maka telah
terjadi pergeseran pandangan tentang pembelajaran baik di kelas maupun di
luar kelas. Dalam pandangan tradisional di masa lalu (dan masih ada pada
masa sekarang), proses pembelajaran dipandang sebagai: (1) sesuatu yang
sulit dan berat, (2) upoaya mengisi kekurangan siswa, (3) satu proses transfer
dan penerimaan informasi, (4) proses individual atau soliter, (5) kegiatan
yang dilakukan dengan menjabarkan materi pelajaran kepada satuan-satuan
kecil dan terisolasi, (6) suatu proses linear. Sejalan dengan perkembangan
TIK telah terjadi perubahan pandangan mengenai pembelajaran yaitu
pembelajaran sebagai: (1) proses alami, (2) proses sosial, (3) proses aktif dan
pasif, (4) proses linear dan atau tidak linear, (5) proses yang berlangsung
integratif dan kontekstual, (6) aktivitas yang berbasis pada model kekuatan,
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kecakapan, minat, dan kulktur siswa, (7) aktivitas yang dinilai berdasarkan
pemenuhan tugas, perolehan hasil, dan pemecahan masalah nyata baik
individual maupun kelompok.
Hal itu telah menguban peran guru dan siswa dalam pembelajaran.
Peran guru telah berubah dari: (1) sebagai penyampai pengetahuan, sumber
utama informasi, akhli materi, dan sumber segala jawaban, menjadi sebagai
fasilitator pembelajaran, pelatih, kolaborator, navigator pengetahuan, dan
mitra belajar; (2) dari mengendalikan dan mengarahkan semua aspek
pembelajaran, menjadi lebih banyak memberikan lebih banyak alternatif dan
tanggung jawab kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Sementara
itu peran siswa dalam pembelajaran telah mengalami perubahan yaitu: (1)
dari penerima informasi yang pasif menjadi partisipan aktif dalam proses
pembelajaran, (2) dari mengungkapkan kembali pengetahuan menjadi
menghasilkan dan berbagai pengetahuan, (3) dari pembelajaran sebagai
aktiivitas individual (soliter) menjadi pembelajaran berkolaboratif dengan
siswa lain.
Lingkungan pembelajaran yang di masa lalu berpusat pada guru
telah bergesar menjadi berpusat pada siswa. Secara rinci dapat digambarkan
sebagai berikut:
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Tabel 1. Lingkungan Pembelajaran
Lingkungan
Aktivitas kelas

Berpusat pada guru
Guru sebagai sentral
dan bersifat didaktis
Menyampaikan faktafakta, guru sebagai akhli

Peran guru
Penekanan pengajaran
Konsep pengetahuan
Penampilan
keberhasilan
Penilaian
Penggunaan teknologi

Berpusat pada siswa
Siswa sebagai sentral
dan bersifat interaktif
Kolaboratif, kadangkadang siswa sebagai
akhli
Mengingat fakta-fakta
Hubungan antara
informasi dan temuan
Akumujlasi fakta secara Transformasi
faktakuantitas
fakta
Penilaian acuan norma
Kuantitas pemahaman ,
penilaian
acuan
patokan
Soal-soal pilihan
Protofolio, pemecahan
berganda
masalah, dan
penampilan
Latihan dan praktek
Komunikasi,
akses,
kolaborasi, ekspresi

2.5. Kreativitas dan Kemandirian Belajar
Dengan memperhatikan pengalaman beberapa negara sebagaimana
dikemukakan di atas, jelas sekali TIK mempunyai pengaruh yang cukup
berarti terhadap proses dan hasil pembelajaran baik di kelas maupun di luar
kelas.

TIK

telah

memungkinkan

terjadinya

individuasi,

akselerasi,

pengayaan, perluasan, efektivitas dan produktivitas pembelajaran yang pada
gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan sebagai infrastruktur
pengembangan

sumber

daya

manusia
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secara

keseluruhan.

Melalui

penggunaan TIK setiap siswa akan terangsang untuk belajar maju
berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kecakapan yang dimilikinya.
Pembelajaran

dengan

menggunakan

TIK

menuntut

kreativitas

dan

kemandirian diri sehingga memungkinkan mengembangkan semua potensi
yang dimilikinya..
Dalam menghadapi tantangan kehidupan modern di abad-21 ini
kreativitas dan kemandirian sangat diperlukan untuk mampu beradaptasi
dengan berbagai tuntutan. Kreativitas sangat diperlukan dalam hidup ini
dengan beberapa alasan antara lain: pertama, kreativitas memberikan peluang
bagi

individu

untuk

mengaktualisasikan

dirinya,

memungkinkan

orang

dapat

berbagai

menemukan

kedua,

kreativitas

alternatif

dalam

pemecahan masalah, ketiga, kreativitas dapat memberikan kepuasan hidup,
dan keempat, kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas
hidupnya. Dari segi kognitifnya, kreativitas merupakan kemampuan berfikir
yang memiliki kelancaran, keluwesan, keaslian, dan perincian.
Sedangkan dari segi afektifnya kreativitas ditandai dengan motivasi
yang kuat, rasa ingin tahu, tertarik dengan tugas majemuk, berani
menghadapi resiko, tidak mudah putus asa, menghargai keindahan, memiliki
rasa humor, selalu ingin mencari pengalaman baru, menghargai diri sendiri
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dan orang lain dan sebagainya. Karya-karya kreatif ditandai dengan
orisinalitas,

memiliki

dikondensasikan.

nilai,

Selanjutnya

dapat

ditransformasikan,

kemandirian

sangat

dan

dapat

diperlukan

dalam

kehidupan yang penuh tantangan ini sebab kemandirian merupakan kunci
utama bagi individu untuk mampu mengarahkan dirinya ke arah tujuan
dalam kehidupannya. Kemandirian didukung dengan kualitas pribadi yang
ditandai dengan penguasaan kompetensi tertentu, konsistensi terhadap
pendiriannya, kreatif dalam berfikir dan bertindak, mampu mengendalikan
dirinya, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap berbagai hal.
Dengan

memperhatikan

ciri-ciri

kreativitas

dan

kemandirian

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa TIK memberikan peluang untuk
berkembangnya kreativitas dan kemandirian siswa. Pembelajaran dengan
dukungan TIK memungkinkan dapat menghasilkan karya-karya baru yang
orsinil, memiliki nilai yang tinggi, dan dapat dikembangkan lebih jauh untuk
kepentingan yang lebih bermakna. Melalui TIK siswa akan memperoleh
berbagai informasi dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam sehingga
meningkatkan wawasannya. Hal ini merupakan rangsangan yang kondusif
bagi berkembangnya kemandirian anak terutama dalam hal pengembangan
kompetensi, kreativitas, kendali diri, konsistensi, dan komitmennya baik
terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain.
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2.6. Peran Guru
Semua hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya karena setiap
siswa memiliki kondisi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Siswa
memerlukan bimbingan baik dari guru maupun dari orang tuanya dalam
melakukan proses pembelajaran dengan dukungan TIK. Dalam kaitan ini
guru memegang peran yang amat penting dan harus menguasai seluk beluk
TIK dan yang lebih penting lagi adalah kemampuan memfasilitasi
pembelajaran anak secara efektif. Peran guru sebagai pemberi informasi
harus bergeser menjadi manajer pembelajaran dengan sejumlah peran-peran
tertentu, karena guru bukan satu-satunya sumber informasi melainkan hanya
salah satu sumber informasi. Dalam bukunya yang berjudul “Reinventing
Education”, Louis V. Gerstmer, Jr. dkk (1995), menyatakan bahwa di masa-masa
mendatang peran-peran guru mengalami perluasan yaitu guru sebagai:
pelatih (coaches), konselor, manajer pembelajaran, partisipan, pemimpin,
pembelajar, dan pengarang. Sebagai pelatih (coaches), guru harus memberikan
peluang yang sebesar-besarnya bagi siswa untuk mengembangkan cara-cara
pembelajarannya sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Guru hanya
memberikan prinsip-prinsip dasarnya saja dan tidak memberikan satu cara
yang mutlak. Hal ini merupakan analogi dalam bidang olah raga, di mana
pelatih hanya memberikan petunjuk dasar-dasar permainan, sementara

20

dalam permainan itu sendiri para pemain akan mengembangkan kiat-kiatnya
sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Sebagai konselor, guru
harus mampu menciptakan satu situasi interaksi belajar-mengajar, di mana
siswa melakukan perilaku pembelajaran dalam suasana psikologis yang
kondusif dan tidak ada jarak yang kaku dengan guru. Disamping itu, guru
diharapkan mampu memahami kondisi setiap siswa dan membantunya ke
arah perkembangan optimal. Sebagai manajer pembelajaran, guru memiliki
kemandirian dan otonomi yang seluas-luasnya dalam mengelola keseluruhan
kegiatan belajar-mengajar dengan mendinamiskan seluruh sumber-sumber
penunjang pembelajaran. Sebagai partisipan, guru tidak hanya berperilaku
mengajar akan tetapi juga berperilaku belajar dari interaksinya dengan siswa.
Hal ini mengandung makna bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber
belajar bagi anak, akan tetapi ia sebagai fasilitator pembelajaran siswa.
Sebagai pemimpin, diharapkan guru mampu menjadi seseorang yang mampu
menggerakkan orang lain untuk mewujudkan perilaku menuju tujuan
bersama. Disamping sebagai pengajar, guru harus mendapat kesempatan
untuk mewujudkan dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam
berbagai kegiatan lain di luiar mengajar. Sebagai pembelajar, guru harus
secara terus menerus belajar dalam rangka menyegarkan kompetensinya
serta meningkatkan kualitas profesionalnya. Sebagai pengarang, guru harus

21

selalu kreatif dan inovatif menghasilkan berbagai karya yang akan
digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Guru yang
mandiri bukan sebagai tukang atau teknisi yang harus mengikuti satu buku
petunjuk yang baku, melainkan sebagai tenaga yang kreatif yang mampu
menghasilkan berbagai karya inovatif dalam bidangnya. Hal itu harus
didukung oleh daya abstraksi dan komitmen yang tinggi sebagai basis
kualitas profesionaliemenya.

22

BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Aplikasi Teknologi
Aplikasi

teknologi

pada

pendidikan

secara

langsung

akan

mempengaruhi keputusankeputusan tentang proses pendidikan yang
spesifik. Umpama : aplikasi itu mempunyai dampak penting terhadap isi
(content) yang akan diajarkan, tingkat standarisasi dan pemilihan isi, jumlah
dan kualitas sumber-sumber yang tersedia. Masalah-masalah pokok yang
dihadapi pendidikan di Indonesia yang terpenting adalah mengenai :
peningkatan mutu, pemerataan kesempatan pendidikan, dan relevansi
pendidikan dengan pembangunan nasional. Demikian luas dan jauhnya
jangkauan yang hendak dicapai oleh program pembangunan pendidikan
kita, padahal di lain pihak sumber-sumber yang tersedia bertambah terbatas
dan langka.
Kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa
pemecahan masalah-masalah pendidikan kita membutuhkan alternatifalternatif lain disamping cara-cara penyelesaian yang konvensional yang
dikenal selama ini. Berbagai potensi yang dimiliki oleh teknologi dalam
pendidikan lantas memungkinkannya diajukan sebagai suatu alternatif
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untuk memecahkan masalah-masalah tadi. Secara umum aplikasi teknologi
dalam pendidikan akan mampu :
1. Menyebarkan informasi secara meluas, seragam dan cepat.
2. Membantu, melengkapi dan (dalam hal tertentu) menggantikan tugas
guru.
3. Dipakai untuk melakukan kegiatan instruksional baik secara langsung
maupun sebagai produk sampingan.
4. Menunjang kegiatan belajar masyarakat serta mengundang partisipasi
masyarakat.
5. Menambah keanekaragaman sumber maupun kesempatan belajar.
6. Menambah daya tarik untuk belajar.
7. Membantu mengubah sikap pemakai.
8. Mempengaruhi pandangan pemakai terhadap bahan dan proses.
9. Mempunyai keuntungan rasio efektivitas biaya, bila dibandingkan
dengan sistem tradisional. (Miarso, 1981)
Jika semula teknologi pendidikan (dalam arti yang sangat terbatas)
dipandang hanya berperan pada taraf pelaksanaan kurikulum di kelas,
konsepsi baru menghendaki teknologi pendidikan sebagai masukan (input)
bahkan sejak tahap perencanaan kurikulum. Dengan demikian sudah sejak
perencanaan kurikulum harus pula dikaji dan ditentukan bentuk teknologi
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pendidikan yang akan diterapkan. Pemilihan teknologi dalam pendidikan
akan membuka kemungkinan untuk lahirnya berbagai alternatif bentuk
kelembagaan baru yang menyediakan fasilitas belajar, disamping dapat
melayani segala bentuk lembaga pendidikan yang telah ada Misalnya
kemungkinan bagi suatu bentuk sekolah terbuka yang fasilitas dan tata
belajarnya berbeda sekali dengan sekolah konvensional, tetapi dengan hasil
(output) yang sama.
Serangkaian kriteria pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, antara
lain: harus dijaga kesesuaiannya (kompatibilitas) dengan sarana dan
teknologi yang sudah ada, dapat menstimulasikan perkembangan teknologi
dan ilmu pengetahuan, serta mampu memacu usaha peningkatan mutu
pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, adanya penerapan suatu teknologi
dalam pendidikan akan sangat mungkin terjadi perubahan besar-besaran
dalam interaksi belajar mengajar antara sumber-sumber belajar dengan
pelaku belajar. Salah satu kemungkinan perubahan tersebut adalah
penerapan dan perubahan teknologi informasi dalam pendidikan.
3.2. Peranan Informasi dan Revolusi Teknologi Informasi
Salah satu esensi dari proses pendidikan tidak lain adalah penyajian
informasi. Dalam menyajikan informasi, haruslah komunikatif. Dalam
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komunikasi pada umumnya, demikian pula dalam pendidikan, informasi
yang tepat disajikan adalah informasi yang dibutuhkan, yakni yang
bermakna, dalam arti : (1) secara ekonomis menguntungkan. (2) t secara
teknis memungkinkan dapat dilaksanakan, (3) secara sosial-psikologis dapat
diterima sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada, dan (4) sesuai atau
sejalan dengan kebijaksanaan /tuntutan perkembangan yang ada.
Konsep “bermakna” ini penting bagi keberhasilan penyebarluasan
informasi yang dapat diserap dan dilaksanakan sasaran/peserta didik.
Karena itu, Williams (1984) menyebutkan bahwa komunikasi adalah saling
pertukaran simbol-simbol yang bermakna. Williams menekankan bahwa : (1)
kita tidak dapat saling bertukar makna, (2) kita hanya secara fisik bertukar
simbol, dan (3) komunikasi tidak akan terjadi, kecuali kita berbagi makna
untuk simbol-simbol tertentu.
Dalam memberikan/menyampaikan informasi kepada orang lain
(misalnya kepada peserta didik), maka informasi tersebut haruslah informasi
yang bermakna bagi orang yang bersangkutan. Untuk dapat mengetahui dan
memahami informasi yang benar-benar dibutuhkan, bahkan prioritas
informasi yang dibutuhkan perlu kita pahami, komunikator perlu bertindak
sebagai pengamat dan pendengar yang baik. Jadi bukan informasi yang kita
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ketahui yang disampaikan, tetapi yang kita sampaikan adalah informasi yang
benar-benar bermakna dan dibutuhkan sasaran.
Informasi yang dibutuhkan dan bermakna adalah informasi yang
mampu membantu/mempercepat pengambilan keputusan untuk terjadinya
perubahan, dan yang bermanfaat untuk mendorong terjadinya perubahan
tersebut. Untuk itulah maka, pemilihan informasi harus benar-benar selektif
dengan mempertimbangkan jenis teknologi mana yang tepat dipilih sebagai
medianya. Sejarah, kini dengan berkembangnya komputer dan sistim
informasi modern, kembali menawarkan pencerahan baru. Revolusi
teknologi informasi menjanjikan struktur interaksi kemanusiaan yang lebih
baik, lebih adil, dan lebih efisien.
Revolusi informasi global adalah keberhasilannya menyatukan
kemampuan komputasi, televisi, radio dan telefoni menjadi terintegrasi. Hal
ini merupakan hasil dari suatu kombinasi revolusi di bidang komputer
personal, transmisi data, lebar pita (bandwitdh), teknologi penyimpanan data
(data storage) dan penyampaian data (data access), integrasi multimedia dan
jaringan komputer. Konvergensi dari revolusi teknologi tersebut telah
menyatukan berbagai media, yaitu suara (voice, audio), video, citra (image),
grafik, dan teks ( Sasono, 1999).
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Akibat adanya revolusi teknologi informasi telah, sedang dan akan
merubah kehidupan umat manusia dengan menjanjikan cara kerja dan cara
hidup yang lebih efektif, lebih bermanfaat, dan lebih kreatif. Sebagaimana
dua sisi, baik dan buruk, dari suatu teknologi, teknologi informasi juga
memiliki hal yang demikian. Kemana seharusnya teknologi ini diarahkan
dan ditempatkan dan dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya haruslah
diperhitungkan, karena apabila keliru, suatu bangsa akan mengalami
akibatnya secara fatal.
Dalam dunia pendidikan, revolusi informasi akan mempengaruhi jenis
pilihan teknologi dalam pendidikan, bahkan, revolusi ini secara pasti akan
merasuki semua aspek kehidupan,(termasuk pendidikan ), segala sudut
usaha, kesehatan, entertainment, pemerintahan, pola kerja, perdagangan,
pola produksi, bahkan pola relasi antar masyarakat dan antar individu. Inilah
yang merupakan tantangan bagi semua bangsa, masyarakat dan individu.
Siapkah lembaga pendidikan kita menyambutnya?
Dunia pendidikan harus menyiapkan seluruh unsur dalam sistim
pendidikan agar tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh perkembangan
tersebut. Melalui penerapan dan pemilihan yang tepat teknologi informasi (
sebagai bagian dari teknologi pendidikan), maka perbaikan mutu yang
berkelanjutan dapat diharapkan. Perbaikan yang berlangsung terus menerus
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secara konsisten/konstan akan mendorong untuk berorientasi pada
perubahan untuk memperbaiki secara terus menerus dunia pendidikan.
Adanya revolusi informasi dapat menjadi tantangan bagi lembaga
pendidikan karena mungkin kita belum siap menyesuaikan. Sebaliknya, juga
akan menjadi peluang yang baik bila lembaga pendidikan mampu menyikapi
dengan penuh keterbukaan dan berusaha memilih jenis teknologi informasi
yang tepat, sebagai penunjang pencapaian mutu pendidikan.
3.3. Penggunaan Teknologi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Pemanfatan teknologi internet untuk pendidikan di Indonesia secara
resmi dimulai sejak dibentuknya telematika tahun 19961). Masih ditahun
yang

sama

dibentuk

Asian

Internet

Interconnections

Initiatives

(www.ai3.itb.ac.id/indonesia). Jaringan yang dikoordinir oleh ITB ini
bertujuan untuk pengenalan dan pengembangan teknologi internet untuk
pendidikan dan riset, pengembangan backbone internet pendidikan dan riset
di kawasan Asia Pasific bersama-sama perguruan tinggi di kawasan ASEAN
dan Jepang, serta pengembangan informasi internet yang meliputi aspek
ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi. Hingga kini
sudah ada 21 lembaga pendidikan tinggi (negeri dan swasta), lembaga riset
nasional, serta intnasi terkait yang telah bergabung.
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Seiring

perkembangan

zaman,

pemanfaatan

internet

untuk

pendidikan di Indonesia khususnya di perguruan tinggi terus berkembang.
Misalnya tahun 2001 didirikan universitas maya Indonesia Bangkit
University Teledukasi (IBUTeledukasi) bekerjasama dengan Universitas Tun
Abdul Razak Malaysia, beberapa PT juga menawarkan program on-line
course misalnya (www.petra.ac.id). Universitas Terbuka mengembangkan
on-line tutorial (www.ut.ac.id/indonesia/tutorial.htm), Indonesia Digital
Library

Network

mengembangkan

perpustakaan

elektronik

(www.idln.itb.ac.id), dan lain-lain.
Pemanafaatan internet untuk pendidikan ini tidak hanya untuk
pendidikan jarak jauh, akan tetapi juga dikembangkan dalam sistem
pendidikan konvensional. Kini sudah banyak lembaga pendidikan terutama
perguruan tinggi yang sudah mulai merintis dan mengembangkan model
pembelajaran berbasis internet dalam mendukung sistem pendidikan
konvensional. Namun suatu inovasi selalu saja menimbulkan pro dan kontra.
Yang pro dengan berbagai dalih meyakinkan akan manfaat kecanggihan
teknologi ini seperti;, memudahkan komunikasi, sumber informasi dunia,
memudahkan kerjasama, hiburan, berbelanja, dan kemudahan aktivitas
lainnya. Sebaliknya yang kontra menunjukan sisi negatifnya, antara lain:
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biaya relatif besar dan mudahnya pengaruh budaya asing. Internet sebagai
media baru ini juga belum begitu familier dengan masyarakat, termasuk
personil lembaga pendidikan. Oleh karena itu sangat perlu terus dilakukan
kajian, penelitian, dan pengembangan model e-learning. Tulisan ini akan
mencoba

menjelaskan

e-learning

dan

kemungkinan

pengembangan

modelnya dalam meningkatkan mutu pendidikan.
a. Internet sebagai Media Pendidkan
Internet sering disebut sebagai jaringan komputer. Padahal tidak
semua jaringan komputer termasuk internet. Jaringan sekelompok komputer
yang sifatnya terbatas disebut sebagai jaringan lokal (Local Area Network).
“Internet merupakan jaringan yang terdiri atas ribuan bahkan jutan
komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal, yang terhubungkan melalui
saluran (satelit, telepon, kabel) dan jangkauanya mencakup seluruh dunia
(Kamarga, 2002)”. Jaringan ini bukan merupakan suatu organisasi atau
institusi, sifatnya bebas, karena itu tidak ada pihak yang mengatur dan
memilikinya.
Internet lahir pada masa perang dingin sekitar tahun 1969 dan
digunakan pertama kali untuk keperluan militer (Ahmad Bustami, 1999).
Pada tahun ini ARPA (Avanced Research Project Agency) dari Departemen
Pertahanan Amerika Serikat membangun sistem jaringan komputer yang
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disebut Arpanet. Jaringan ini menghubungkan antar komputer di daerahdaerah vital dalam rangka mengatasi masalah jika terjadi serangan nuklir.
Arpanet berkembang sangat pesat dan dipecah menjadi dua bagian Milnet
dan Arpanet. Milnet digunakan khusus untuk keperluan militer, sedangkan
Arpanet digunakan untuk keperluan non militer terutama perguruan tinggi.
Gabungan kedua jaringan ini pada akhirnya dikenal dengan nama Darpa
Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi internet.
Penemuan internet dianggap sebagai penemuan yang cukup besar,
yang mengubah dunia dari bersifat lokal atau regional menjadi global.
Karena internet terdapat sumber-sumber informasi dunia yang dapat diakses
oleh siapapun dan dimanapun melalui jaringan internet. Melalui internet
faktor jarak dan waktu sudah tidak menjadi masalah. Dunia seolah-olah
menjadi kecil, dan komunikasi menjadi mudah. Dalam hal ini Onno W.
Purbo (2001) melukiskan bahwa internet juga telah mengubah metode
komunikasi massa dan penyebaran data atau informasi secara fleksibel dan
mengintegrasikan seluruh bentuk media massa konvensional seperti media
cetak dan audio visual.
Internet memiliki banyak fasilitas yang telah digunakan dalam
berbagai bidang, seperti militer, media massa, bisnis, dan juga untuk
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pendidikan. Fasilitas tersebut antara lain: e-mail, Telnet, Internet Relay Chat,
Newsgroup, Mailing List (Milis), File Transfer Protocol (FTP), atau World
Wide Web (WWW). Di antara banyak fasilitas tersebut menurut Onno W.
Purbo (1997), “ada lima aplikasi standar internet yang dapat digunakan
untuk keperluan pendidikan, yaitu e-mail, Mailing List (milis), News group,
File Transfer Protocol (FTC), dan World Wide Web (WWW)”.
Electronic

mail

(e-mail),

mulai

diperkenalkan

tahun

1971

(http://www.livinginternet.com). Fasilitas ini sering disebut sebagai surat
elektronik, merupakan fasilitas yang paling sederhana dan mudah
digunakan. Dalam survei yang dilakukan sebuah lembaga riset Amerika
Serikat (Graphics, Visualization and Usability Center) diketahui bahwa 84%
responden memilih e-mail sebagai aplikasi terpenting internet, lebih penting
ketimbang web (http://www.gvu.gatech..edu/user_surveis/).
Mailing List mulai diperkenalkan setelah e-mail yaitu sejak tahun 1972
(http://www.livinginternet.com). Ini merupakan salah satu fasilitas yang
dapat digunakan untuk membuat kelompok diskusi atau penyebaran
informasi. Cara kerja mailing list adalah pemilik email dapat bergabung
dalam sebuah kelompok diskusi, atau bertukar informasi yang tidak dapat
diintervensi oleh orang di luar kelompoknya. Komunikasi melalui fasilitas ini
sama seperti e-mail bersifat tidak langsung (asynchronous).
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News group adalah fasilitas internet yang dapat dilakukan untuk
komunikasi antar dua orang atau lebih secara serentak (waktu bersamaan)
atau bersifat langsung (synchronous). Bentuk pertemuan ini sering disebut
sebagai konferensi, dengan fasilitas video conferencing, atau text saja, atau
bisa audio dengan menggunakan fasilitas chat (IRC).
Melalui fasilitas File Transfer Protocol (FTC) ini orang dapat
menstransfer data/file dari satu komputer ke internet (up-load) sehingga bisa
diakses oleh pengguna internet di seluruh pelosok dunia. Di samping itu
fasilitas ini dapat mengambil arsif/file dari situs internet ke dalam komputer
pengguna (down-koad).
World Wide Web atau sering disebut Web mulai diperkenalkan tahun
1990-an (http://www.livinginternet.com). Fasilitas ini merupakan kumpulan
dokumentasi terbesar yang tersimpan dalam berbagai server yang terhubung
menjadi suatu jaringan (internet). Dokumen ini dikembangkan dalam format
hypertext 2). dengan menggunakan Hypertext Markup Language (HTML).
Melalui format ini dimungkinkan terjadinya link dari satu dokumen ke
dokumen/bagian lain. Selain itu fasilitas ini bersifat multimedia, yang terdiri
dari kombinasi unsur teks, foto, grafika, audio, animasi, dan juga video.
Teknologi internet pada hakekatnya merupakan perkembangan dari
teknologi komunikasi generasi sebelumnya. Media seperti radio, televisi,
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video, multi media, dan media lainnya telah digunakan dan dapat membantu
meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi media internet yang memiliki sifat
interaktif, bisa sebagai media massa dan interpersonal, dan gudangnya
sumber informasi dari berbagai penjuru dunia, sangat dimungkinkan
menjadi media pendidikan lebih unggul dari generasi sebelumnya. Oleh
karena itu Khoe Yao Tung (2000) mengatakan bahwa setelah kehadiran guru
dalam arti sebenarnya, internet akan menjadi suplemen dan komplemen
dalam menjadikan wakil guru yang mewakili sumber belajar yang penting di
dunia.
Dengan fasilitas yang dimilikinya, internet menurut Onno W. Purbo
(1998) paling tidak ada tiga hal dampak positif penggunaan internet dalam
pendidikan yaitu:
a. Peserta didik dapat dengan mudah mengambil mata kuliah
dimanapun di seluruh dunia tanpa batas institusi atau batas negara.
b. Peserta didik dapat dengan mudah berguru pada para ahli di bidang
yang diminatinya.
c. Kuliah/belajar dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru
dunia

tanpa

bergantung

pada

universitas/sekolah

tempat

si

mahasiswa belajar. Di samping itu kini hadir perpustakan internet
yang lebih dinamis dan bisa digunakan di seluruh jagat raya.
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Pendapat

ini

hampir

senada

dengan

Budi

Rahardjo

(2002).

Menurutnya, manfaat internet bagi pendidikan adalah dapat menjadi akses
kepada sumber informasi, akses kepada nara sumber, dan sebagai media
kerjasama. Akses kepada sumber informasi yaitu sebagai perpustakaan online, sumber literatur, akses hasil-hasil penelitian, dan akses kepada materi
kuliah. Akses kepada nara sumber bisa dilakukan komunikasi tanpa harus
bertemu secara fisik. Sedangkan sebagai media kerjasama internet bisa
menjadi media untuk melakukan penelitian bersama atau membuat semacam
makalah bersama.
Penelitian di Amerika Serikat tentang pemanfaatan teknologi
komunikasi

dan

informasi

untuk

keperluan

pendidikan

diketahui

memberikan dampak positif (Pavlik, 19963)). Studi lainya dilakukan oleh
Center for Applied Special Technology (CAST), “bahwa pemanfaatan
internet sebagai media pendidikan menunjukan positif terhadap hasil belajar
peserta didik)”.
Internet sebagai media pendidikan memiliki banyak keunggulan,.
Namun tentu saja memiliki kelemahan; seperti yang disampaikan oleh Budi
Rahardjo (2002) adalah infrastruktur internet masih terbatas dan mahal,
keterbatasan dana, dan budaya baca kita masih lemah. Di sinilah tantangan
bagaimana mengembangkan model pembelajaran melalui internet.
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b. e-Learning
Banyak para ahli yang mendefinisikan e-learning sesuai sudut
pandangnya. Karena e-learning kepanjangan dari elektronik learning ada
yang

menafsirkan

e-learning

sebagai

bentuk

pembelajaran

yang

memanfaatkan teknologi elektronik (radio, televisi, film, komputer, internet,
dll). Jaya Kumar C. Koran (2002), mendefinisikan e-learning sebagai
sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian
elektronik

(LAN,

WAN,

atau

internet)

untuk

menyampaikan

isi

pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Ada pula yang menafsirkan elearning sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang dilakukan melalui media
internet. Sedangkan Dong (dalam Kamarga, 2002) mendefinisikan e-learning
sebagai kegiatan belajar asynchronous melalui perangkat elektronik
komputer

yang

memperoleh

bahan

belajar

yang

sesuai

dengan

kebutuhannya.
Rosenberg (2001) menekankan bahwa e-learning merujuk pada
penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang
dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini senada dengan
Cambell (2002), Kamarga (2002) yang intinya menekankan penggunaan
internet dalam pendidikan sebagai hakekat e-learning. Bahkan Onno W.
Purbo (2002) menjelaskan bahwa istilah “e” atau singkatan dari elektronik
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dalam e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang
digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi
elektronik internet.
Secara lebih rinci Rosenberg (2001) mengkatagorikan tiga kriteria
dasar yang ada dalam e-learning, yaitu:
a. e-learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu memperbaiki
secara

cepat,

mendistribusikan,

menyimpan
dan

sharing

atau

memunculkan

pembelajaran

dan

kembali,
informasi.

Persyaratan ini sangatlah penting dalam e-learning, sehingga
Rosenberg menyebutnya sebagai persyaratan absolut.
b. e-learning dikirimkan kepada pengguna melalui komputer dengan
menggunakan standar teknologi internet. CD ROM, Web TV, Web
Cell Phones, pagers, dan alat bantu digital personal lainnya walaupun
bisa menyiapkan pesan pembelajaran tetapi tidak bisa dikolongkan
sebagai e-learning.
c. e-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas,
solusi pembelajaran yang menggungguli paradikma tradisional dalam
pelatihan.
Uraian di atas menunjukan bahwa sebagai dasar dari e-learning
adalah pemanfaatan teknologi internet. Jadi e-learning merupakan bentuk
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pembelajaran konvensional yang dituangkan dalam format digital melalui
teknologi internet. Oleh karena itu e-learning dapat digunakan dalam sistem
pendidikan jarak jauh dan juga sistem pendidikan konvensional. Dalam
pendidikan konvensional fungsi e-learning bukan untuk mengganti,
melainkan memperkuat model pembelajaran konvensional. Dalam hal ini
Cisco (2001) menjelaskan filosofis e-learning sebagai berikut:
a. e-learning

merupakan

penyampian

informasi,

komunikasi,

pendidikan, pelatihan secara on-line.
b. e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya
nilai belajar secara konvensional (model belajar konvensional, kajian
terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer)
sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi.
c. e-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di
dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui
pengayaan content dan pengembangan teknologi pendidikan.
d. Kapasitas siswa amat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan cara
penyampaiannya. Makin baik keselarasan antar conten dan alat
penyampai dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas siswa
yang pada gilirannya akan memberi hasil yang lebih baik.
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c. Pertimbangan e-Learning
Pertimbangan memutuskan sistem pendidikan konvensional menjadi
sistem e-learning tentu saja bukan didasarkan pada trend, ikut-ikutan
teknologi internet, tetapi perlu dikaji secara matang. Oleh karena itu para
penyusun dan pengambil kebijakan perlu melakukan observasi dan studi
kelayakan. Beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan
antara lain:
1. Anggaran

biaya

yang

diperlukan.

Bandingkan

biaya

untuk

pendidikan konvensional dengan e-learning. Melalui e-learning, biaya
mendirikan bangunan sekolah, buku-buku, tenaga pengajar, dan
biaya operasional peserta didik dapat ditekan. Oleh karena itu
pendidikan jarak jauh atau sistem konvensional yang massal akan
lebih efisien dengan e-learning.
2. Materi apa saja yang menjadi prioritas dimasukan pada model elearning sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan, atau semua
materi pelajaran perlu dimasukan.
3. Pengalihan dari konvensinal ke e-learning apakah bisa dilakukan
sendiri atau perlu kerjasama dengan instansi lain. Instansi seperti
perguruan tinggi (yang memiliki SDM relevan) dan kalangan industri
(terutama industri perangkat lunak) sangat potensial dijadikan mitra
kerjasama.
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4. Apakah perubahan ini bisa diterima (diadopsi) dengan baik oleh
sasaran. Sebagai hasil inovasi, proses difusi sangat diperlukan. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Oos M. Anwas (2003) menunjukan
bahwa adopsi inovasi e-learning dalam tahapan pembentukan sikap
di kalangan akademisi masih bervariasi. Banyak faktor yang
menentukan, diantaranya exposure informasi internet, kedekatan
dengan teknologi komunikasi dan informasi, dan derajat kebutuhan
terhadap internet. Namun yang menarik dari penelitian ini adalah
faktor kondusivitas organisasi dapat mempengaruhinya. Dalam
organisasi yang kondusif, akademisi cenderung lebih baik dalam
mengadopsi e-learning dibandingkan dengan organisasi yang kurang
kondusif. Faktor organisasi yang relatif homogen seperti perguruan
tinggi ini lebih penting dibandingkan dengan mempermasalahkan
faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, klas
ekonomi, dan faktor personality (type kepribadian). Padahal dalam
penelitian

adopsi

inovasi

sebelumnya,

faktor

demografi

dan

personality tersebut sering dijadikan penjelas dan mempengaruhi
individu dalam mengadopsi suatu inovasi.
5. Bagaimana menerapkan perubahan tersebut sehingga bisa tercapai
secara efektif dan efisien, serta bagaimana kelanjutan operasional
termasuk evaluasi dan tindaklanjutnya.
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BAB IV
PENUTUP
Paradigma baru pendidikan memihak kepada pemilihan mutu
pendidikan

dengan

mengedepankan

prinsip

dan

praktek

otonomi,

akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Untuk mencapai mutu tersebut tidak
lain juga dengan penerapan teknologi yang tepat. Penerapan teknologi dalam
pendidikan di era global informasi tidak lain adalah bentuk aplikasi jenisjenis
teknologi informasi mutakhir dalam praktek pendidikan. Proses belajar
mengajar yang menerapkan teknologi informasi mutakhir dapat berupa
penggunaan media elektronik seperti radio, TVm, internet dan sistim
jaringan komputer, serta bentuk-bentuk teledukasi lainnya. Pemilihan jenis
media sebagai bentuk aplikasi teknologi dalam pendidikan harus dipilih
secara tepat, cermat dan sesuai kebutuhan, serta bermakna bagi peningkatan
mutu pendidikan kita (rk).
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