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A. Pendahuluan 

Revolusi teknologi merupakan sebuah tantangan besar bagi dunia 

pendidikan. Prof. Dr. M. Mastuhu (2007), globalisasi memberi peluang dan 

fasilitas yang luar biasa bagi siapa saja yang mau dan mampu 

memanfaatkannya, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan manusia seutuhnya.1  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan tradisi dan 

budaya baru dalam peradaban umat manusia. Perubahan yang diakibatkan 

oleh TIK ini lebih dahsyat dibandingkan dengan perubahan dari era pertanian 

menjadi era industri yang diawali dengan revolusi Perancis pada tahun 1789. 

Di antara perubahan itu adalah TIK dapat menjadikan dunia maya menjadi 

nyata berada di hadapan kita. Dengan hanya termenung di depan komputer 

pada tempat yang sepi nan sempit, kita dapat membuka cakrawala dunia 

yang sangat luas (a universe exists behind the computer screen). Dunia tidak 

dibatasi lagi oleh ruang dan waktu, dari kejauhan yang beribu-ribu kilometer 

jauhnya kita bisa mengungkapkan perkataan, menyampaikan senyuman dan 

dapat menyalurkan sentuhan lewat tombol-tombol yang ada dalam komputer 

(we can chat without speaking, smile without grinning; hug without touching). 

Dengan demikian maka segala aktivitas pendidikan akan lebih mudah dan 

cepat.  

   Di era ini, penggunaan TIK dalam pendidikan menjadi sebuah 

keharusan yang tidak bisa ditawar lagi jika tidak mau tertinggal dengan 

negera-negara lainnya. Untuk itu pilar utama sebagai sosok yang mesti 

dikembangkan adalah pendidik yang paham TIK, sehingga mereka dapat 

membimbing siswa belajar,  mendesain pembelajaran, menyampaikan 

materi, bahkan mengevaluasi pembelajaran melalui perangkat teknologi 

dengan sistem jarak jauh.  
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B. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan 

  Teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu 

teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dimaknai Eric 

Deeson 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 those tasks for the benefit of individual people and 

society as a whole.”2 Eric Deeson mengungkapkan bahwa teknologi informasi 

adalah perangkat teknologi yang berperan dalam mengolah, menyimpan 

menstranformasi informasi melalui sistem elektrik dengan bantuan software, 

hardware untuk diakses demi kepentingan orang banyak.   

Kemudian Bambang Warsita mendefinisikan teknologi informasi 

sebagai sarana dan prasarana (hardware, software, dan brainware) sistem 

dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, 

menyimpan, mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna.3 

Senada dengan itu Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam Deni 

Darmawan menyatakan secara umum TIK adalah semua teknologi yang 

berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, 

penyimpanan, dan penyajian informasi.4 Jadi, secara umum dari definisi di 

atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah perangkat teknologi 

berbantuan software, hardware, dan brainware yang mampu menyimpan, 

mengolah, dan menyediakan berbagai macam informasi dan digunakan untuk 

kepentingan manusia.  

 Aspek berikutnya adalah teknologi komunikasi. Komunikasi berasal 

dari bahasa latin, yaitu communicare yang berarti sama.5 Sama dalam artian 

bahwa antara komunikator dan komunikan memiliki pendapat dan konsep 

yang sama, sehingga memungkinkan keduanya paham dan mengerti 
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terhadap apa yang dikomunikasikan. Secara etimologis, komunikasi berasal 

dari kata to communicate. Menurut Longman Dictionary of Contemporary 

English6, definisi kata communicate adalah upaya  untuk membuat pendapat, 

menyatakan perasaan, menyampaikan informasi dan sebagainya agar 

dipahami dan diketahui oleh orang lain. Kemudian Jamal Ma’mur Asmani7 

mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan dari 

satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara 

keduanya. Lebih lengkapnya definisi teknologi komunikasi yang disarikan dari 

artikel karangan Bambang Warsita8 adalah sarana dan prasarana struktur 

kelembagaan dan nilai-nilai sosial dimana dikumpulkan, disimpan, diolah, dan 

dipertukarkan informasi sehingga memungkinkan untuk terjadinya persamaan 

persepsi dan tindakan.  

 Dari definisi yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa teknologi komunikasi adalah perangkat teknologi yang berperan 

dalam mempertukarkan informasi dengan segera, sehingga antara 

komunikator dan komunikan terjadi persamaan pemahaman dan tindakan 

dalam memaknai informasi. 

C. Bentuk-bentuk Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan 

  Berikut adalah beberapa contoh pemanfaatan TIK untuk pendidikan 

dalam perspektif regional dan global: 

a). EdukasiNet 

 EdukasiNet merupakan situs pembelajaran yang menyediakan bahan 

belajar berbasis web yang bersifat interaktif serta menyediakan fasilitas 

komunikasi antara pengajar dengan peserta didik, antar peserta didik, dan 
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peserta didik dengan sumber belajar lain.9 Melalui EdukasiNet pendidik dan 

peserta didik dapat dengan bebas berinteraksi dan memberikan kontibusi 

melalui tulisan, audio, maupun video yang edukatif. Dengan demikian 

terjadilah dinamika intelektual yang berjalan secara intens dan produktif. Dari 

sinilah keterampilan siswa akan ditempa dan diperkaya melalui maraknya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 EdukasiNet merupakan salah satu media jaringan sekolah (schoolnet) 

di Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 Agustus 2003 bertepatan dengan 

pencanangan bulan Telematika oleh Menteri Pendidikan Nasional dan 

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Sampai saat ini EdukasiNet masih 

tetap eksis dan terus dikembangkan oleh Pustekkom. Adapun manfaat dari 

EdukasiNet10 itu sendiri adalah: 

a. Siswa dan guru dapat memperoleh sumber belajar yang sesuai 

dengan kurikulum, 

b. Guru dengan siswa atau siswa dengan siswa lainnya dapat melakukan 

diskusi melalui forum diskusi, 

c. Guru dengan siswa atau siswa dengan siswa lainnya dapat saling 

menerima atau mengirim informasi melalui milling list, 

d. Guru dan siswa dapat mengunduh materi pelajaran yang diperlukan, 

e. Sumber belajar dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.  

 

Gambar 1: Interaksi Belajar Antar Siswa dan Siswa dengan Guru 
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b). Asean SchoolNet 

 Jaringan sekolah atau SchoolNet adalah bentuk pemanfaatan TIK 

untuk pendidikan yang sangat transformatif mengkombinasi berbagai aspek 

pemanfaatan TIK ke dalam pembelajaran. Jaringan ini menghubungkan 

interaksi siswa, guru, orang tua siswa, sekolah yang lain maupun sumber 

belajar dalam lingkup nasional, regional, dan internasional.  

 Suatu jaringan sekolah (SchoolNet) menghubungkan kelas dari 

sekolah berbeda dan memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja 

sama dan berkolaborasi secara elektronik pada proyek kerjasama online. 

Saat ini UNESCO Bangkok11 mengikursertakan Indonesia, Malaysia, Filipina, 

Thailand, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam dalam melaksanakan 

proyek SchoolNet. Proyek ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

proses pembelajaran kolaboratif melalui pengintegrasian yang sistematis 

penggunaan TIK ke dalam kurikulum sains, matematika, dan bahasa.  

c). Southeast Asia Global Distance Educational Network 

 Global Distance EducationalNet (GDNet) dikembangkan sebagai 

sumber informasi dan pengetahuan tentang pendidikan jarak jauh untuk 

untuk membantu klien World Bank dan pihak-pihak lain yang tertarik 

menggunakan pendidikan jarak jauh dalam pengembangan sumberdaya 

manusia. Jaringan ini terletak di World Bank dan lima situs regional yaitu Asia 

Tenggara, Asia Timur, Afrika Selatan, dan Amerika Tengah dan Eropa yang 

menggabungkan seluruh negara-negara di kawasan tersebut.12 

 Di Indonesia, situs Southeast Asia Global Distance Education Network 

dikembangkan dalam rangka kerjasama antara World Bank dan Indonesia 

Distance Learning Network (IDLN). Situs tersebut berperan dalam 

penyediaan dan penyebarluaskan informasi di kawasan Asia Tenggara. Data, 

informasi dan artikel yang terdapat pada situs ini dapat diakses oleh siapa 

                                                           
11

 Bambang Warsita, Jurnal Teknodik, op. cit., p. 76 
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saja. Situs ini terletak di server Pustekkom karena kedudukan Pustekkom 

sebagai koordinator IDLN. 

d). Jardiknas 

Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)13 adalah program 

pembangunan infrastruktur jaringan online skala nasional (National Wide 

Area Network) yang dibangun oleh Departemen Pendidikan Nasional 

(DEPDIKNAS) Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2006. Jardiknas 

menghubungkan antar institusi dan komunitas pendidikan di seluruh wilayah 

Indonesia. Melalui infrastruktur Jardiknas diharapkan dapat mempercepat 

proses pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi untuk kemajuan Pendidikan Indonesia dalam rangka mendukung 

pencapaian masyarakat berbasis pengetahuan saat ini dan di masa depan. 

D. Pergeseran Paradigma dalam Pendidikan di Era Globalisasi 

 Berbagai perangkat teknologi yang ditemukan telah menghadirkan 

definisi baru tentang ruang dan waktu. Seiring dengan itu, berbagai proses 

sosial yang berwujud transformasi terjadi dimana-mana. Situasi ini sering 

disebut dengan globalisasi.14 Pada era ini perkembangan telah mampu 

merubah dunia menjadi suatu sebuah perkampungan, dimana setiap 

manusia dengan bebasnya berinteraksi, berbagi, dan memperoleh informasi. 

Era globalisasi telah menuntut pendidik dan peserta didik untuk 

mempergunakan teknologi super cepat dan akurat dalam melakukan proses 

belajar. Perangkat ini yang kita kenal sekarang dengan Information and 

Communication Technology (ICT) atau istilah Indonesianya adalah Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). Penggunaan TIK dalam pembelajaran terkait 

dengan mata pelajaran di sekolah telah menggeser paradigma pembelajaran 

dari teacher oriented menuju student oriented.15 Penggeseran ini juga 

menuntut sebuah standar kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis 
                                                           
13

 http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Jardiknas  
14

 Jamal Ma’mur Asnawi., op. cit., p. 30 
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 Sutrisno, Pengantar Pembelajaran Inovatif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 
(Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), p. 7 
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TIK. Adanya standar kompetensi bagi guru mengindikasikan bahwa output 

yang ingin dihasilkan dari pembelajaran adalah siswa yang nantinya piawai 

mencari sumber informasi, menganalisis, memecahkan masalah, dan 

menjadi komunikator yang baik. Karena perangkat yang akan digunakan 

siswa dalam belajar di abad 21 merupakan hasil dari perkembangan 

peradaban. Jadi perangkat belajar dalam ICT dapat dimaknai dengan 

perangkat teknologi mutakhir seperti teknologi digital, alat-alat komunikasi, 

sistem jaringan dalam menciptakan informasi untuk keperluan komunikasi.   

 Tugas dan tanggung jawab utama guru dalam paradigma baru 

pendidikan bukan lagi membuat siswa belajar, tetapi membuat siswa mau 

belajar, juga bukan lagi mengajarkan mata pelajaran, tetapi mengajar 

bagaimana cara mempelajari mata pelajaran.16 Metode-metode konvensioal 

seperti mendengar dan memperhatikan yang dipakai sebelumnya hanya akan 

membuat mereka ingat sebentar dan kemudian melupakannya. Tetapi, 

mengajar siswa untuk melakukan akan memberikan berbagai pengalaman 

yang melekat dalam diri mereka.  

Sepanjang pergeseran zaman, maka dipastikan teknologi informasi 

dan komunikasi selalu mengalami transformasi secara terus-menerus. Setiap 

saat, lahir penemuan baru sebagai hasil ekperimen dan penelitian manusia. 

Penemuan yang lama akan menjadi dialog, pembuktian, dan inovasi terus-

menerus tanpa henti. Oleh karena itu, dunia akan dihadapi dengan 

kemunculan bermacam-macam media dan perangkat teknologi. Dan akan 

menjadi bagian dalam kehidupan manusia dalam membantu aktivitas 

mereka. 

  Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan gerak 

manusia semakin mudah dan cepat. Sesuatu yang tadinya tidak mungkin 

menjadi mungkin dikerjakan. Dengan perangkat teknologi, kita mampu 

berhubungan dengan manusia diseluruh penjuru dunia. Berbagai macam 
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 Niken Ariani dan Dani Haryanto, Pembelajaran Multimedia di Sekolah, (Jakarta: Prestasi 
Pustaka, 2010), p. 80 



8 
 

budaya hidup, makanan, pakaian, musik dapat dengan mudah diakses. Dari 

informasi yang positif hingga negatif adalah konten yang harus siap untuk 

dipilah dan difilter oleh pelaku teknologi, agar terhindar dari dekadensi moral 

yang mengglobal pula. Dan inilah disebut dengan masa dimana semua 

manusia dapat dengan bebasnya berkreasi dan menjelajah dunia tanpa ada 

batas, ruang dan waktu.  

 Menurut Munir dalam Jamal Ma’mur Asmuni mengatakan bahwa “pada 

era TIK sekarang ini, paradigma pembelajaran telah bergeser dari 

pembelajaran tradisional menuju pembelajaran berbasis perkembangan 

teknologi.”17 Para pengajar masa kini tidak hanya menggunakan papan tulis 

untuk menyampaikan pelajaran dan tidak pula berceramah sementara murid 

mencatat dan mendengarnya. Akan tetapi, saluran informasi hasil teknologi 

seperti surat kabar, komputer, VCD, DVD, MP3, MP4, website, handphone, 

internet, faks, radio, televisi  telah menjadi kebutuhan penting dalam 

pembelajaran karena kemampuannya.  

Guru atau instruktur telah mengalami perubahan peran, yaitu sebagai 

fasilitator dan perancang proses belajar. Sebagai fasilitator, seorang guru 

atatu instruktur membantu peserta didik mengatasi kesulitan belajar, atau ia 

dapat menjadi mitra belajar untuk materi tertentu pada program tutorial. 

Tugas perancang proses belajar mengajar mengharuskan guru untuk 

mengolah materi ke dalam format sesuai dengan pola belajar mandiri.18 

Disamping itu pula, karena sifat perangkat teknologi yang fleksibel 

memungkinkan banyak peserta didik mengadopsi bahkan meniru berbagai 

budaya orang asing. Bahkan siaran-siaran TV-pun banyak yang mencoba 

mengakomodir dan mengimitasi siaran TV luar negeri, baik dalam bentuk 

permainan, gosip, entertainment, kontes musik, gaya hidup, dan lain 

sebagainya.  
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 Jamal Ma’mur Asmani, op. cit., p. 111 
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 Dewi Salma Prawiradilaga dan Eveline Siregar, op. cit., p. 193  
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 Kemudian, Muhammad Yaumi19 menyatakan bahwa tidak dapat 

dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak 

yang begitu besar dalam dunia pendidikan. Ada lima pergeseran yang dapat 

diidentifikasi dalam hubungannya dengan proses pembelajaran, yaitu: 

pergeseran dari pelatihan ke penampilan, pergeseran dari ruang kelas ke 

ruangan maya yang dapat berlangsung kapan dan di mana saja, pegeseran 

dari kertas ke “online”, pergeseran dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan, dan 

pergeseran dari waktu siklus ke waktu nyata. 

 Prediksi ini sesuai dengan ramalan Bishop G.20 (1989) dalam Miarso 

yang mengatakan bahwa pendidikan masa depan akan bersifat lebih luwes 

(flexible), terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukan tanpa 

memandang faktor jenis usia, maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. 

Selanjutnya Suparman & Zuhairi21 (2004) mengungkapkan pendidikan 

dewasa ini dan masa mendatang ditandai dengan berbagai kecenderungan 

yang terkait dengan globalisasi, internasionalisasi dan transnasionalisasi 

pendidikan. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan, pemerataan dan 

perluasan akses pendidikan, pengembangan akses ekonomi, upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka berkompetisi dengan 

negara-negara lainnya.  

 Di era globalisasi, kualitas manusia yang berilmu pengetahuan dan 

menguasai teknologi merupakan tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu 

Negara mampu bersaing di kancah internasional. Hal ini juga dikatakan oleh 

A. Malik Fadjar22 bahwa secara teoritis dan empiris, pendidikan diakui 

menjadi kekuatan institusional bagi suatu bangsa dalam meraih kemajuan. 

Pernyataan ini dilontarkan karena era globalisasi pasti akan diwarnai dengan 

persaingan ekonomi, peradaban, dan teknologi. Masing-masing Negara 

berusaha menunjukkan superioritas keunggulan di mata dunia. Oleh karena 
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 Jamal Ma’mur Asmani, op. cit., p. 115 
20

 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, Cetakan Kedua, (Jakarta: 
Prenada Media, 2005), p. 666 
21

 M. Atwi Suparman dan Aminudin Zuhairi, Pendidikan Jarak Jauh Teori dan Praktek, 
(Jakarta: Universitas Terbuka, 2004), p. 351 
22

 A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), p. 157 
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itu, tidak ada jalan lain kecuali tampil sebagai dinamisator dan kreator dalam 

menggerakkan kemajuan dan pencerahan pada semua elemen bangsa 

melalui pendidikan. Oleh karena itu, fokus perhatian pada perkembangan TIK 

tidak hanya pada perangkat lunak (software) /keras (hardware) yang canggih, 

melainkan optimalisasi kualitas sumber daya manusia (brainware) pengguna 

TIK. Peserta didiknya harus mampu menggunakan komputer secara optimal, 

mengetahui di mana memperolehnya, memahami bagaimana cara 

mengemas atau mengolah informasi, serta memahami cara 

mengkomunikasikannya.  

 Kemudian Bondan S. Prakoso dan Rakhmat Januardy23 (2005) 

mengatakan bahwa salah satu ciri dari abad 21 adalah berkembangnya 

teknologi informasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi tingkat 

kemajuan, kemakmuran, dan daya saing suatu bangsa. Tuntutan dalam 

rangka mencerdaskan bangsa merupakan faktor yang kuat dalam 

menumbuhkan inovasi dalam sistem pendidikan. Usaha-usaha pendidikan 

secara konvensional yang dilakukan sebelumnya tidak lagi dipandang efektif 

dalam menjalankan transformasi pendidikan. Pembaruan pendidikan tidak 

memungkinkan lagi untuk dilakukan dengan cara-cara yang lama. Dalam 

kondisi yang seperti ini mengharuskan sebuah Negara untuk 

mengembangkan sistem pendidikan yang lebih terbuka, luwes, dan dapat 

diakses oleh siapa saja.  

 Salah satu kebutuhan akan akses pendidikan yang luas adalah 

pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh secara konseptual memberikan 

kesempatan kepada siapa saja, pada usia berapa saja, dalam memperoleh 

pendidikan apa saja, dari apa dan siapa saja, kapan saja diperlukan, dimana 

saja, dengan cara apa saja yang memungkinkan, serta dengan berbagai pola 

yang saling melengkapi.24 Peserta didik dapat melakukan proses belajar di 

rumah dengan bimbingan dan arahan orang tua atau tutor atau dapat 

dilakukan di lingkungan belajar nonformal seperti kelompok bimbingan 
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 Jamal Ma’mur Asmani, op. cit., p. 19 
24

 Yusufhadi Miarso, op. cit., p. 304 
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belajar, kelompok bermain, ataupun kursus online, atau pada lembaga formal 

seperti sekolah.  

 Romiszowski & Lewis25 (1995) dalam Miarso memprediksikan 

penggunaan “Computer Mediated Communication (CMC)” atau komunikasi 

multimedia dengan komputer dengan kemampuannya mengintegrasikan 

sumber informasi secara online memiliki peluang untuk dimanfaatkan dalam 

pendidikan dan pelatihan mengingat bahwa CMC dapat menunjang 

penyampaian pendidikan baik yang bersifat sinkronis (dua arah) maupun 

asinkronis (searah). Ramalan ini talah menjadi kenyataan sekarang ini. 

Globalisasi telah memicu pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan 

tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka dan 

berjangkauan luas.   

E. Kecenderungan Global dalam Pemanfaatan Tekonologi Informasi dan 

Komunikasi untuk Pendidikan  

 Pemanfaatan TIK dalam pendidikan telah menjadi sebuah kebutuhan 

dunia dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang luas dan terbuka. 

Kecenderungan ini dilihat dari berbagai ketersediaan dan kemudahan yang 

ditawarkan TIK dalam memberikan sumber belajar melalui sistem jaringan. 

Berikut ini beberapa kecenderungan atau tren yang berkembang yang 

disarikan dari artikel Newer Technologies for The Learning Society (C. 

Villanueva) dalam Purwanto dkk26: 

a. Integrasi TIK dalam pendidikan masih terbatas. Internet dan intranet 

lebih dominan digunakan untuk keperluan komunikasi dari pada 

sarana pendidikan interaktif. 

b. Kombinasi berbagai media pembelajaran mulai muncul . 

c. Pendidikan jarak jauh disajikan secara synchronous (dua arah) dan 

asynchronous (searah). 
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 Ibid., p. 667 
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 Bambang Warsita, Jurnal Teknodik, p. 89-94 
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d. TIK telah menjadi suatu daya penggerak perubahan bidang pendidikan 

dan menjadi bagian integratif dari kebijakan dan rencana pendidikan 

nasional. 

e. Pengenalan TIK di sekolah mengalami tiga fase, yaitu: tahap 

penggantian di mana praktek tradisional masih terjadi tetapi teknologi 

baru digunakan, tahap transisi dimana praktek baru muncul dan 

praktek lama dipertanyakan, dan tahap transformasi di mana teknologi 

memungkinkan praktek baru dan praktek lama menjadi usang. 

f. TIK menawarkan keanekaragaman yang lebih besar dari tujuan, 

proyek, aktivitas, dan latihan dalam pembelajaran dibanding kelas 

tradisional.  

g. Para guru dan siswa terangsang karena pengajaran menjadi lebih 

dinamis yang memperluas visi mereka seperti halnya akses ke bahan 

belajar dan perangkat lunak bidang pendidikan yang bermutu tinggi.  

h. Internet mempromosikan suatu alternatif jenis belajar dengan 

melakukan (learning by doing) dimana para siswa diminta untuk 

melakukan proyek yang berhubungan dengan situasi hidup nyata. 

i. Para siswa dapat mengakses perpustakaan maya diseluruh dunia. 

j. Para guru dapat saling bertukar rancangan pembelajaran, teknis 

pedagogis, dan strategi yang berhubungan dengan isu-isu dan 

permasalahan umum. 

k. Pendidikan dan pelatihan guru sekarang meliputi pembelajaran 

kolaboratif dan just in time. 

l. Para guru dapat menerbitkan bahan belajar yang mereka kembangkan 

di internet dan berbagi pengalaman mengajar mereka dengan guru 

lainnya. 

m. Dengan menggunakan perangkat komunikasi berbasis komputer dan 

kelompok belajar berbasis web, siswa dapat menerapkan 

pengetahuan yang dimilikinya dengan mengkombinasikan usaha 

mereka untuk mengembangkan suatu aktivitas atau proyek.  

n. TIK meningkatkan fungsi perpustakaan dan mengubah peran 

pustakawan secara hakiki. 
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Kemudian Miarso dalam Bambang Warsita27 meramalkan bahwa 

pemanfaatan TIK untuk pendidikan mendatang secara umum akan memberi 

dampak terhadap beberapa arah kecenderungan pendidikan sebagai berikut: 

a. Pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh akan menjamah 

pendidikan yang berada di luar jangkauan pendidikan tatap muka 

konvensional yang bersifat klasikal. 

b. Lembaga pendidikan/pelatihan yang mempunyai satu kepentingan 

untuk memanfaatkan sumber-sumber secara bersama akan 

berkolaborasi dalam suatu jaringan pendidikan jarak jauh. 

c. Pendidikan profesi dan politeknik secara bertahap akan memenfaatkan 

kemampuan jaringan e-mail dan e-library untuk akses data atau 

informasi yang bersangkutan. 

d. Daerah-daerah pelosok yang jauh dan terpencil secara bertahap 

melalui kantong-kantong eksperimentasi akan diperkenalkan dengan 

penggunaan teknologi yang tepat guna dalam semangat kebersamaan 

antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat sehingga pendidikan 

dapat diakses dan terjangkau. 

e. Penggunaan CD-ROM multimedia dalam pendidikan secara bertahap 

akan dapat menggantikan TV dan video karena sifatnya yang luwes, 

interaktif, dan tahan rusak. 

Memasuki era perkembangan berikutnya diperkirakan pengembangan 

dan pemanfaatan TIK menjadi suatu trend setter baik secara nasional, 

regional, maupun global. Selanjutnya bagaimana menjadikan inovasi, 

networking, dan teknologi menjadi suatu model dalam menyelenggarakan 

pendidikan yang luas di masa depan. 

 

 

                                                           
27

 Bambang Warsita, “Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan 
Pendidikan Jarak Jauh”, Jurnal Teknodik, No.20, (Ciputat: Pusat Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Pendidikan Depdiknas, 2007), p. 32-33 
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F. Kesimpulan 

 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terdiri dari aspek teknologi 

informasi berupa perangkat teknologi informasi yang berkemampuan 

menstransformasikan pesan dengan cepat dan akurat. Kata berikutnya 

adalah teknologi komunikasi, yaitu perangkat yang menghubungkan interaksi 

antara dua atau lebih manusia dalam rentang jarak yang jauh. Dengan kedua 

aspek ini, manusia dapat menjelajah dunia dalam waktu yang relatif singkat 

dan murah. Oleh karena itu, TIK di era sekarang dan berikutnya akan menjadi 

perangkat pendidikan yang mengglobal.  

 Dengan kemampuannya itu, TIK telah menarik minat manusia untuk 

menggunakannya dalam pendidikan. TIK telah mempermudah interaksi 

manusia, sehingga mereka dengan bebasnya mengakses infomasi dari 

berbagai penjuru dunia. Sehingga di era globalisasi sekarang ini TIK menjadi 

sebuah keharusan yang mesti dicanangkan. Karena di era ini kompetisi antar 

Negara semakin intens. Negara yang tidak mampu berbuat banyak akan 

tersingkirkan dari persaingan dunia. 

 Globalisasi dengan adanya TIK telah menciptakan berbagai 

pergeseran-pergeseran yang signifikan dalam pendidikan, diantaranya 

adalah pergeseran paradigma belajar dari teacher oriented ke student 

oriented, pergeseran ruang dan waktu, dan pergeseran fasilitas fisik ke 

fasilitas jaringan. Disini tugas dan tanggung jawab utama guru dalam 

paradigma baru pendidikan bukan lagi membuat siswa belajar, tetapi 

membuat siswa mau belajar, juga bukan lagi mengajarkan mata pelajaran, 

tetapi mengajar bagaimana cara mempelajari mata pelajaran. Siswa 

diposisikan sebagai pencari informasi dan guru bertindak sebagai fasilitator. 

Cara konvensional yang dipakai sebelumnya akan dialihkan menjadi dengan 

pembelajaran berbasis ICT. Karena cara konvensional tidak lagi dipandang 

sebagai efektif dalam membelajarkan peserta didik.  

 Dengan hadirnya TIK, maka dunia pendidikan secara global berubah 

warna menjadi sesuatu yang sebelumnya dipandang tidak mungkin dan hal 
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tersebut terjadi sekarang. TIK juga telah mengubah dunia menjadi satu ruang 

yang kecil, dimana komunitas di dalamnya bebas berinteraksi dan berbagi 

informasi dalam memenuhi kebutuhan intelektual mereka. Akhirnya dengan 

pengembangan TIK sekarang dan yang akan datang diharapkan mampu 

menciptakan kualitas manusia yang memiliki kompetensi baik dari segi 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). 
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