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Teknologi Informasi yang indentik dengan teknologi komputer atau dengan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (ICT=-Information and Communication Technology)  sudah melanda
dunia dari semua jenis dan jenjang pendidikan. Kehadiranya tidak dapat ditahan lagi. Dosen atau
guru bisa menolak menggunakan teknologi komputer sebagai alat bantu pendidikan tapi tidak akan
bisa mengelak kalau teknologi komputer itu sendiri menjadi materi dari semua mata pelajaran,
sehingga  dosen atau guru bisa taua tidak harus memaksa diri penggunkaan teknologi komputer baik
sebagai alat bantu maupun sebagai materi.

Pada awal tahun 1990-an memang teknologi komputer seperti hanya untuk kalangan tertentu.
Misalnya orang kota dan kaya– yang daerahnya ada listrik. Maka muncul pemikiran orang desa tidak
perlu teknologi komputer. Pada awal mulanya teknologi komputer di Pekanbaru dan Padang memang
banyak tantangan bagi penggunannya, pengguna ada yang harus menerima ejekan, karena harus
membawa banyak tas dan kabel. 

Bersamaan dengan terjadinya krisis “ilmu pendidikan” di LPTK di Indonesia,  terkesan
pendidikan guru banyak dilatarbelangi oleh proyek, ketimbang kebutuhan proforsional dan
profesional.  Pada tahun 1954 pemerintah pernah mempunyai lima perguruan tinggi pendidikan guru,
yang beberapa tahun kemdian lembaga ini berubah menjadi IKIP (1963). Dalam perjalanan IKIP ke
depan ternyata tidak begitu cerah, karena pandangan pemerintah yang menganaktirikan IKIP yang
dapat dilihat dari dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Selain itu, yang mengakibatkan
menurunkan mutu IKIP pada tahun 1980-an adalah mengadopsi dari praksis behaviorisme yang
menjadi trent pada tahun 1970-an, yaitu Competency Based Teacher Education, di mana kemampuan
guru hanya dibentuk untuk mengajarkan materi tertentu yang sudah diprogramkan pada murid di
sekolah. Akibatnya proses belajar mengajar di IKIP/IKIP senderung sama kedalamnya dengan yang
terjadi di sekolah di mana mereka nantinya akan  mengajar.

Sejak disinilah mulainya calon guru “digesa” untuk menjadi robot. Ibarat botol kosong harus
diisi penuh sesuai dengan kehendak orang lain, di mana pendidikan yang mereka terima bersifat
induktrinasi, di mana mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan eksplorasi dan
pertualangan dalam “Ilmu” yang ditekuninya, baik bidang ilmu maupun bidang ilmu pendidikan,
sehingga mereka tidak mempunyai motivasi untuk berkembang, baik dalam proses perkuliahan
maupun setelah mengajar di sekolah. Mereka mengajar bagaimana dosennya mengajar, mereka
memberikan materi sebanyak materi yang diberikan dosen, mereka sepertinya potokopi dari sebuah
mesin pendidikan.

Seiring makin kurangnya mata  kuliah yang mewariskan “ilmu pendidikan” dan masuknnya
teknologi informasi di LPTK, maka persoalan semakin rumit karena penggunaan teknologi komputer 
yang salah akan menambah krisisnya ilmu pendidikan di LPTK oleh orang ilmu pendidikan sendiri.
Oleh karena itu harus ada kesadaran bahwa teknologi komputer harus menjadi sarana menghidupkan
kembali ilmu pendidikan (pedagogik) di LPTK.

Ahli  pendidikan yang tidak terlalu banyak mempersoalkan secara tersurat kaitan akan
pendidikan, teori pendidikan, filsafat pendidikan, dan ilmu pendidikan. Mereka lebih memperdulikan
langsung proses pendidikan dan manfaatnya bagi perkembangan individu secara optimal. Oleh
karena itu, menurut  Engkoswara (1) ada sebagian dari ahli pendidikan beranggapan bahwa



sesungguhnya ilmu pendidikan itu adalah penerapan ilmu-ilmu lain dalam praktek pendidikan. Jadi
ilmu pendidikan itu bukanlah ilmu yang berdiri sendiri.

Pendidikan hanya menggunakan hasil-hasil penelitian antropologi, dan psikologi, yang
menurut Engkowara hal ini kurang tepat, karena ilmu pendidikan mempunyai objek penelitiannya
yang khas, yaitu fenomena atau situasi pendidikan dimana proses pengarahan perkembangan peserta
didik terjadi interaksi antara pelajar atau peserta didik dengan pendidik, sedangkan metode
pengamatan yang di pergunakan adalah perpaduaan dua pendekatan yang filosofis dan emperis. Hasil
dari kedua pendekatan ini akan berupa suatu teori pendidikan.

Dari hasil peneropongan filosofis dan impiris itulah nantinya menjadi ilmu pendidikan. Ilmu
pendidikan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari makna pendidikan. Oleh karena itu, ilmu
pendidikan dapat diartikan sebagai ilmu tentang pendidikan. Atau dengan perkataan lain, ilmu
pendidikan adalah ilmu yang mempelajari hakekat serta seluruh upaya pendidikan dalam arti upaya
pembimbingan bagi peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu dalam rangka mengarahkan
perkembangan peserta didik seoptimal mungkin. 

Dalam rangka memahami makna ilmu pendidikan, Langeveld, seorang penganut
fenomenologi dari Belanda dalam bukunya Beknopte Theoretische Paedagogiek, mengupas secara
cermat antara mendidik, filsafat pendidikan, ilmu pendidikan, pendidikan teoritis, ilmu pendidikan
sistematis, ilmu pendidikan historis, serta seni perbuatan mendidik. Langaveld menyebut ilmu
pendidikan itu sebagai suatu ilmu pengetahuan praktis (practische wetenschap), karena ilmu itu
membicarakan perbuatan atau perilaku  manusia secara khusus, yaitu perbuatan mendidik, meskipun
di dalamnya terdapat banyak pembahasan mengenai hal-hal yang bersifat teoritis.

Pembahasan tentang pendidikan dan ilmu pendidikan menyangkut tentang hakekat manusia
yang menjelaskan kedudukan peserta didik dan pendidik dalam interaksi pendidikan, hal ini
merupakan filsafat pendidikan yang diturunkan melalui pemikiran filsafat tertentu. Pemilihan unsur-
unsur serta cara bagaimana menerapkannya, sangat bergantung kepada keyakinan ahli ilmu
pendidikan yang bersangkutan. Keyakinan itupun dapat dipengaruhi oleh pengalaman orang tersebut
dalam pelaksanakan perbuatan pendidikannya. Perbuatan pendidikan yang praktis inipun tidak hanya
mempengaruhi keyakinan seseorang, melainkan dapat terkumpul menjadi bahan untuk telaah
(melalui penelitian ataupun renungan filsafat pula) yang langsung memberikan sumbangan pada
perkembangan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan yang telah mapan dalam upaya mengembangkan
dirinya, juga memberikan tafsiran tertentu kepada bahan yang diperoleh dari pengalaman perbuatan
mendidik.

Selain itu, ilmu pendidikan itu dapat memperkaya dan mengembangkan filsafat pendidikan
yang mendasari pengembangan ilmu pendidikan itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
ditemukan unsur keilmuan dan pemikiran, antara lain: (1) Ilmu pendidikan teoritis; (2)  Ilmu
pendidikan praktis: (3)  Perbuatan pendidikan yang dapat mempengaruhi; (4) Keyakinan seseorang
dalam hal kependidikan; dan juga menjadi: (5) Bahan empirik yang berguna untuk mengembangkan
ilmu pendidikan itu sendiri; (6) Filsafat, yang berdasarkan keyakinan tadi diterapkan dalam; (7)
Filsafat pendidikan, yang juga mendasari pemikiran ilmu pendidikan.

Menurut Pribadi, ketujuh unsur itu tampak suatu hubungan fungsional tertentu yang dapat
tampak dalam jalur lingkaran pengaruh-mempengaruhi, di mana filsafat pendidikan yang dianut oleh
perumus teori pendidikan kelihatan sebagai sumber utamanya. 
Dalam hal ini, ada lima pandangan yang dominan dalam filsafat pendidikan, yaitu: (1)  Perenialisme,
yaitu filsafat pendidikan yang memiliki keyakinan bahwa pengetahuan merupakan pokok dasar bagi
pendidikan, (2) Esensialisme, yaitu filsafat yang memandang fungsi sekolah sebagai lembaga



penerus  warisan budaya dan sejarah kepada generasi penerus.(3) Progresivisme, yaitu filsafat
pendidikan yang menekankan pentingnya pemberian keterampilan dan alat kepada individu yang
diperlukannya untuk berintegrasi dengan lingkungannya yang senantiasa berubah. Filsafat
pendidikan ini menganut pendapat bahwa pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri dan bukan
suatu masa persiapan untuk hidup. (4) Rekontruksionisme, yaitu filsafat pendidikan yang
berpandangan bahwa dalam suasana perkembangan teknologi yang amat cepat, pendidikan harus
mampu melakukan rekontruksi masyarakat dan membangun tatanan dunia baru selaras dengan
perubahan teknologi itu. Pendidikan harus memandang ke masa depan; (5) Eksistensialisme, yaitu
filsafat pendidikan yang sangat menghormati martabat manusia sebagai makhluk individu yang unik
dan memperlakukan individu sebagai pribadi.

Bila pemikiran pendidikan ingin dijadikan pemikiran ilmiah, maka menurut Driyarkara 
dikatakan harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) Kritis; (2) Metodologis; dan (3)  Sistematis. Lebih
tegas lagi kalau Ilmu Pendidikan mau dikatakan suatu ilmu maka harus memiliki  objek materi dan
objek formal. Objek materi adalah manusia sedangkan objek formal adalah pembentukan
kepribadian (Manullang).

Dengan demikian maka ilmu pendidikan dikatakan sebagai ilmu yang empiris, rohaniah,
normatif, dan praktis. Berarti ilmu yang empirik, apabila  objeknya dijumpai di dunia pengalaman,
rohaniah karena suasana pendidikan itu didasarkan pada hasrat manusia untuk menafsirkan hakekat
anak didik secara tepat, bukan benda. Hal inilah menjadikan pendidikan tergolong dalam usaha
kebudayaan. Bersifat normatif karena didasarkan pada pemilihan antara yang baik dan tidak baik
untuk anak didik dan untuk manusia pada umumnya. Sifat  yang  praktis karena ia memahami dan
mendalami tindakan (proses) pendidikan serta pengarahan yang perlu ada di dalam usaha pendidikan
itu.

Sementara teknologi komputer hanya merupakan alat bantu pendidikan yang bila salah
penggunaannya akan menjebak pemakainya hanya sebagai pengganti papan tulis, sehingga
menghilangkan banyak nilai dalam pengajaran, seperti kehilangan kesempatan untuk melakukan
eksplorasi dan pertualangan dalam “Ilmu” anak, kehilangan roh pengajaran yaitu interaksi yang
menyangkut hubungan anak dengan guru dan materi yang menyangkut aspek etika dan estetika
dalam pembelajaran. Sementara teknolgi komputer tidak hanya sebatas pemakaian komputer secara
perorangan (tunggal) tetapi ia melesat menjadi suatu pusat pengembangan ilmu secara bersamaan
dan mendunia. 

Seomelec dalam programnya nenawarkan berbagai program pemanfataan TI untuk   sistem
pembelajaran pada khususnya dan pembelajaran pada umumnya, yaitu Computer Assisted Instruction
(CAI), Computer Managed Learning (CML), dan Computer Mediated Communication (CMC).  CAI
atau pembelajaran berbantuan komputer biasanya merupakan aplikasi program komputer yang sudah
dirancang khusus untuk pembelajaran.  CAI dirancang berdasarkan “programmed instruction” dari
Skinner. CAI memiliki karakteristik yang berbasiskan komputer, sehingga program dapat berbentuk
disket atau CD yang dapat dibawa kemana-mana oleh mahasiswa.  CAI sangat tepat untuk simulasi
dan drill and practice. 

Sementara itu, CML memberikan kemudahan kepada dosen/guru untuk mengelola data
perkuliahan menggunakan komputer dan program aplikasinya.  Dengan CML, dosen/guru dapat
merancang basis data yang dapat memperlihatkan “track record” mahasiswa (misalnya
menggunakan program MS Excell atau MS Access), seperti kemajuan skor mahasiswa dari waktu
ke waktu.  CMC sudah berbasis jaringan, artinya jika ingin menggunakan CMC, maka komputer



guru/dosen harus sudah terkoneksi pada jaringan internet.  CMC biasa digunakan untuk komunikasi,
yaitu e-mail, chatting, atau browsing.

Bentuk pemanfaatan TI yang mutakhir dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran maya
atau yang dikenal dengan istilah virtual learning (dikenal juga sebagai e-learning).  Proses
pembelajaran maya terjadi pada kelas maya (virtual classroom) dan atau universitas maya (virtual
university) yang berada dalam cyberspace  (dunia cyber) melalui jaringan internet.  Proses
pembelajaran maya berintikan keterpisahan ruang dan waktu antara mahasiswa dan dosen, serta
sistem belajar terbuka – yang berintikan akses yang terbuka dan kebebasan memilih ragam sumber
belajar serta alur proses belajar oleh mahasiswa. Pembelajaran maya yang memanfaatkan the world
wide web (WWW) pada prinsipnya memberikan apa yang diinginkan setiap orang (dalam beragam
bentuk), di tempat yang diinginkannya, pada saat yang diinginkannya ( to give what people want,
where they want it, and when they want it – www).  

Pembelajaran maya juga berbasis jaringan, serta jauh lebih canggih dari CMC, karena
memiliki fitur CAI, CML, dan CMC sekaligus dalam bentuk e-text, e-test, e-interaction, e-
assignment, e-track record, atau dalam bentuk e-course (dikenal juga sebagai “web-based course”
atau “online course”) sebagai suatu mata kuliah utuh berbasiskan jaringan dan multimedia. Dengan
demikian, mahasiswa dapat memperoleh bahan ajar yang sudah dirancang dalam paket-paket
pembelajaran yang tersedia dalam situs maya. Biasanya bahan ajar disediakan dalam bentuk
multimedia terpadu, dengan kemungkinan untuk mencetak bagian-bagian tertentu pada printer
seseorang. Mahasiswa dapat mempelajari bahan ajar tersebut sendiri, tanpa bantuan belajar apapun
atau dari siapapun.  Jika diperlukan, mahasiswa dapat memperoleh bantuan belajar dalam bentuk
interaksi yang difasilitasikan oleh komputer, yaitu belajar berbantuan komputer (computer assisted
learning, atau interactive web pages), belajar berbantuan teanga pengajar secara synchronous (dalam
titik waktu yang sama), maupun asynchronous (dalam titik waktu yang berbeda), dan atau belajar
berbantuan sumber belajar lain seperti teman dan pakar melalui surat elektronik (e-mail), diskusi
(chat-room), perpustakaan (melalui kunjungan ke situs-situs basis informasi yang ada dalam jaringan
internet).  Di samping itu, mahasiswa juga memiliki catatan-catatan pribadi dalam note-book. 
Penilaian hasil belajar mahasiswa (web-based evaluation) juga dapat dilakukan secara terbuka
melalui komputer – kapan saja mahasiswa merasa siap untuk dinilai (atau embedded/terintegrasi
dalam virtual course). 

Secara umum, proses pembelajaran maya dapat menjadi sistem pembelajaran mandiri
(instructor independent), atau juga digabungkan dengan proses pembelajaran langsung (tatap muka
di kelas) yang mengandalkan kehadiran dosen (instructor dependent). Apapun bentuknya,
pemanfaatan TI dalam pembelajaran membawa perubahan tradisi atau budaya pembelajaran.  Dalam
pembelajaran berbasis TI,  peran dosen sebagai “the sole authority of knowledge” berubah menjadi
fasilitator bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan berbagai sumber belajar dan bersama
mahasiswa menemukan berbagai sumber belajar dan informasi terkini dalam bidang ilmunya. Dalam
hal ini, dosen dan mahasiswa tidak mungkin lagi untuk bergantung hanya pada satu sumber belajar
saja. Sumber belajar dalam pembelajaran berbasis TI tidak hanya terbatas pada ruang kelas, satu
orang dosen, satu buku teks, atau sumber yang terdapat di lingkungan institusi pendidikan itu sendiri,
melainkan terbuka lintas institusi, lintas negara, dan lintas waktu. 

Dalam pembelajaran berbasis TI, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk
pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu lintas beberapa bidang studi. Misalnya, dalam
pembelajaran fisika untuk topik Gaya, Tegangan, dan Beban, informasi tentang “jembatan” dapat
digunakan sebagai contoh.   Di samping dikaji dari sisi fisika, jembatan juga dapat dikaji dari



berbagai perspektif lain dan dalam bentuk beragam media dan teknologi informasi  Dengan
demikian, ketika seorang mahasiswa mempelajari jembatan, ia belajar fisika, dan juga mata pelajaran
lain yang berkenaan dengan jembatan, antara lain sejarah jembatan, tinjauan sosial terhadap
jembatan, program televisi tentang jembatan, permainan (matematika) tentang jembatan.

Atas dasar ini maka perlu ada gerakan membantu/ melatih dosen agar kesadaran akan ICT
bukan sebatas pengganti kalkulator dan papan tulis, tapi lebih dari itu. Kalaulah yang dikisahkan di
atas masih terlalu jauh, maka bisa kita bisa mulai dari awal, yaitu membelikan dosen dan guru
komputer, setelah itu mereka diberi kursus komputer tingkat dasar, dan kemudian baru membantu
mereka mengintegrasikan komputer dengan pedagogik dan mata pelajaran yang mereka ajarkan.***

*Said Suhil Achmad. Dosen FKIP dan Pelatih ICT tingkat Nasional.


