
PERAN TEKNOLOGI DALAM INOVASI PENDIDIKAN 

A. Latar Belakang Topik Pembelajaran 

Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih dalam kualitas yang rendah. Untuk menciptakan 

kualitas pendidikan yang lebih baik maka perlu adanya berbagai tindakan yang mendukung 

dalam pembelajaran di kelas. Terlebih lagi sekarang banyak faktor yang menjadikan pelajar di 

Indonesia menjadi malas berlajar. Kemalasan inilah yang menyebabkan rendahnya mutu 

pendidikan di Indinesia. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran 

berarti suatu perubahan baru yang ada kaitannya dengan suatu pembelajaran untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

Perlu ditanyakan juga mengapa ada inovasi pembelajaran? pengertian inovasi? dan bagaimana 

konsep belajar dan pembelajaran? Dalam tulisan ini, saya akan membahas mengenai masalah 

tersebut. 

Dewasa ini jumlah masyarakat sangat banyak dan masyarakat banyak yang ingin mengenyam 

pendidikan. Selain itu banyak ilmu pengetahuan yang modern menghendaki dasar- dasar 

pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan terus- menerus yang kemudian menjadi 

konsep pendidikan seumur hidup. Inilah yang menjadi adanya inovasi pembelajaran. Inovasi 

pembelajaran dilakukan dengan tujuan agar perkembangan setiap anak( siswa) dapat 

berkembang lebih baik dan dalam proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efisien. 

Dalam pembelajaran tentunya selalu terkait (berhubungan) dengan otak. Pendekatan berbasis 

kemampun otak adalah sebuah pendekatan yang multidisipliner yang dibangun di atas sebuah 

pertanyaan fundamental. Otak manusia mampu melakukan banyak hal dalam jumlah yang sangat 

banyak. 

Otak anak antara yang satu dengan anak yang lain tentunya berbeda. Hal ini tergantung 

bagaimana si punya otak merawat otaknya. Otak layaknya seperti pisau yang jika diasah akan 

semakin tajam. Begitu juga otak manusia, jika sering diasah akan makin tajam(berkualitas). 



Di dalam otak terdapat sistem syaraf yang mengendalikan perilaku manusia. Otak juga 

mengalami penambahan,. Penambahan ukuran otak terjadi karena penambahan jumlah dan 

ukuran dari ujung- ujung syaraf yang terdapat dalam otak dan akan terus bertambah hingga masa 

remaja. Kematangan otak yang dikombinasikan dengan pengalaman berinteraksi dengan 

lingkungan sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kognisi anak. 

Dalam pembelajaran hendaknya guru mampu mengembangkan metode belajar yang lebih 

menggunakan otak, agar anak didik(siswa) mampu menggunakan otaknya dengan lebih baik. 

Dengan demikian otak anak akan lebih berkembang jika terbiasa dengan metode pembelajaran 

tersebut.. 

Anak merupakan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan dan seluruh aspek terdapat 

dalam dirinya. Anak bukan berarti robot yang dapat kita setting sedemikian baik. Anak 

merupakan pribadi dan merupakan pribadi yang unik. 

1. Individu anak sebagai pribadi 

Individu tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan, keberadaannya sebagai makhluk yang 

tunggal dan khas. Setiap individu mempunyai karakteristik sendiri- sendiri. Karakteristik bawaan 

merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak lahir, baik yang berkaitan dengan faktor 

biologis maupun sosial psikologis. 

Dalam pembelajaran hendaknya guru mampu mengetahui dan memahami apa yang ada dalam 

diri anak. Sehingga dalam pembelajran mampu berjalan dengan baik. 

2. Pembelajar sebagai pribadi yang unik 

Individu adalah makhluk unik yang artinya berbeda dengan individu yang satu dengan yang lain. 

Pernyataan tersebut maksudnya bahwa masing-masing individu berkembang dengan cara-cara 

tertentu, seperti semua individu yang lain, seperti beberapa individu yang lain, dan seperti tidak 

ada individu yang lain. Jadi di samping adanya kesamaan-kesamaan umum dalam pola-pola 

perkembangan yang dialami oleh setiap individu, terjadinya variasi individual dalam 

perkembangan anak bisa terjadi pada setiap saat. Hal ini terjadi karena perkembangan itu sendiri 



merupakan suatu proses perubahan yang kompleks, melibatkan berbagai unsur yang saling 

berpengaruh satu sama lain. 

Perbedaan- perbedaan itu antara lain perbedaan kognitif, perbedaan dalam kecakapan motorik, 

perbedaan latar belakang, perbedaan bakat, dan perbedaan dalam kesiapan belajar. 

Perbedaan dalam kesiapan belajar akan mempengaruhi hasil belajar pada anak. Dalam hal ini, 

faktor sosial ekonomi dan sosial budaya juga mempengaruhi belajr anak. Selain itu, dengan 

kondisi anak yang sehat tentunya akan membantu berkembangnya anak dalam belajar. Disini 

guru dapat mengetahui mana anak yang sudah siap belajar dan mana yang kurang siap dalam 

belajar. Guru dapat membimbing anak agar ia mau belajar dengan rajin. Tentunya dengan 

berbagai cara (trik- trik) tertentu tanpa membuat anak merasa jenuh atau bosan dalam belajar. 

Di era modernisasi seperti ini, rasanya hampir setiap orang telah mengenal yang namanya 

terknologi modern baik itu teknologi berupa handphone, televisi, komputer, internet dan lain 

sebagainya. Tetapi ada juga teknologi-teknologi yang belum menyentuh beberapa daerah yang 

ada di Indonesia khusunya daerah terpencil dan pedesaan.Sebenarnya teknologi yang kita 

gunakan sehari-hari ini berguna untuk mempermudah kegiatan kita seperti misalnya handphone 

yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan teman ataupun orang terdekat kita yang 

berada pada jarak puluhan kilometer, ada pula televisi mempermudah kita untuk mendapatkan 

informasi dan hiburan serta internet yang membuat kita dapat dengan mudah mencari tugas 

maupun untuk saling berinteraksi. Namun sebenarnya teknologi ini bisa juga kita gunakan 

sebagai media pembelajaran untuk mempermudah guru maupun siswa dalam belajar dan 

pembelajaran. 

Salah satu teknologi yang kita gunakan adalah INTERNET, “ada orang yang mengatakan 

bahwa semua bisa kita cari di internet” jadi kenapa tidak kita manfaatkan media ini sebagai 

salah satu cara memberikan ilmu kepada siswa selain melakukan pembelajaran di dalam kelas 

yang itu-itu saja. Metode ini disebut dengan e-Learning. Saya rasa belum banyak guru yang 

mengetahui dan paham dengan metode e-Learning ini. 

Metode e-Learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 

tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet atau media 



jaringan komputer lain [Hartley, 2001], namun menurut Jaya Kumar C. Koran (2002) dia 

mendefinisikan e-learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan 

rangkaian elektronik (LAN, WAN,atau internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, 

interaksi, atau bimbingan. Namun saya sendiri mempunyai pendapat yang berbeda dengan yang 

disebutkan tersebut, saya berpendapat bahawa metode e-learning adalah metode belajar yang 

menggunakan perantara berupa media elektronik dan internet untuk mempermudah proses 

pembelajaran. 

B. Tujuan Pembelajaran 

Adapun tujuan pembelajaran E- Learning adalah: 

1. Untuk merangsang pengetahuan, daya imajinasi, dan kreativitas siswa sehingga siswa 

tidak terpaku pada buku buku teks yang tersedia di sekolah 

2. Untuk menambah wawasan siswa dalam upaya menumbuhkan kepekaan terhadap 

tuntutan jaman menuju era globalisasi 

3. Untukmemperkuat model pembelajaran konvensional dan sebagai sarana sharing 

pembelajaran dan mendapatkan informasi yang dilakukan melalui media internet 

4. E-learning dapat menghemat persiapan dan proses belajar mengajar 

Misalkan saya adalah seorang guru ips yang akan mempersiapkan proses-proses dan 

bahan apa yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran nanti. Saya akan memberikan 

materi berupa kondisi geografis wilayah indonesia maka saya bisa menggunakan media 

berupa proyektor dan laptop untuk menampilkan materi dan contoh-contoh materinya 

kepada siswa. Apabila kita hanya akan menggunakan metode yang biasa-biasa saja 

seperti yang selama ini guru kita ajarkan berupa materi dan contoh di papan tulis rasanya 

kurang afdol untuk membuat siswa mengerti karena mereka hanya akan menghayal 

sedangkan materi kondisi geografis Indonesia berhubungan dengan peta, letak 

astronomis,garis bujur, garis lintang. 

Nah, dengan menggunakan metode e-learning maka saya dapat menggunakan power 

point dan pemutar video. Caranya power point untuk memberikan materi kepada siswa 



sehingga siswa lebih paham tentang konsep dasar dari materi kondisi geografis Indonesia 

lalu video akan memberikan pengetahuan lebih berupa pengaplikasian dari materinya. 

Seperti pada contoh tadi kita bisa menunjukkan gambar dari peta Indonesia atau  dengan 

memperlihatkan video kepada peserta didik, sehingga siswa pun bisa melihat dengan 

langsung prosesnya tanpa menghayalkannya. 

5. Siswa lebih mudah mendapatkan materi yang akan diajarkan oleh gurunya  

Salah satu pemanfaatan e-learning yaitu menggunakan internet, dmana siswa bisa dengan 

mudah mengunduh materi-materi yang akan diajarkan gurunya nanti pada saat 

pembelajaran. Namun tentunya sang guru pun harus mengupload file yang akan mereka 

ajarkan ke siswanya, tentu saja dengan menggunakan fasilitas internet. Guru bisa 

membuat website pribadinya ataupun blog pribadi tempat untuk mengupload materi-

materi yang akan diajarkan. Nah, cara ini sudah mulai saya terapkan semenjak saya 

kuliah sekarang ini, banyak materi-materi ekonomi yang saya dapatkan di kampus 

kemudian saya upload di blog saya ini dalam bentuk tulisan, sehingga nanti ketika saya 

telah menjadi seorang guru ekonomi, materi ini bisa saya pelajari kembali dan kemudian 

saya ajarkan kepada siswa, dan siswa pun bisa dengan mudah membacanya. Adapun blog 

ekonomi saya dapat diakses ke www.milamashuri.wordpress.com 

6. Siswa dapat dengan mudah mengetahui materi pembelajaran apa yang akan diajarkan. 

Karena gurunya telah mengupload materi-materi pelajaran yang akan diajarkannya maka 

siswa bisa membaca dan memahaminya dengan mudah sehingga materi-materi yang akan 

diajarkan pada hari pembelajaran sudah dipahami oleh siswa tentang titik-titik 

pentingnya, tinggal guru yang bersangkutan yang akan meluruskan pemahaman siswa 

jika ada yang keliru. Kurikulum 2013 menuntut siswa berperan aktif untuk belajar, 

sehingga dengan e-learning ini penerapan kurikulum 2013 pun bisa dengan mudah 

diterapkan oleh guru. 

7. Siswa bisa dengan mudah berinteraksi dengan guru 

Bukan hanya blog dan web saja yang bisa digunakan oleh guru sebagai media dalam 

pembelajaran e-learning ini, guru juga bisa menggunakan sosial media seperti twitter dan 



facebook. Apalagi di jaman ini hampir 100% siswa telah mempunyai akun twitter dan 

facebook. Nah gurunya jangan sampai kalah guru juga sebaiknya membuat akun sosial 

media ini, sehingga bisa berinteraksi dengan muridnya, jadi ketika muridnya mengalami 

kesulitan dalam pemahaman konsep ataupun tugas bisa langsung bertanya pada guru, 

tanpa perlu repot-repot bertemu dengan guru yang mungkin jarak rumahnya jauh. 

Tujuh poin penting yang telah saya ungkapkan diatas merupakan tujuan pemanfaatan 

metode belajar secara e-learning yang jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan 

membuat kualitas siswa menjadi lebih baik dan akan membuat siswa menjadi lebih sibuk 

dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan menghindarkan mereka dari berbagai macam 

kegiatan negatif. Ada dua masalah yang menjadi sorotan saya saat ini sebagai salah 

seorang calon guru adalah maraknya kegiatan negatif siswa berupa tawuran dan seks 

bebas. Namun semoga dengan adanya metode pembelajaran e-learning ini, siswa akan 

menjadi lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang postif dan menghindarkan mereka 

dari berbagai hal negatif. Sehingga generasi penerus bangsa ini akan membawa Indonesia 

ke era globalisasi yang lebih baik dari hari ini. 

 

C. Perangkat Teknologi Yang Digunakan 

Banyak para ahli yang mendefinisikan e-learning sesuai sudut pandangnya, karena e-learning  

Kepanjangan dari elektronic learning, dimana pembelajaran dilakukan dengan teknologi 

elektronik  yaitu komputer dan internet. 

Jaya Kumar (2002) mendefinisikan e-learning sebagai pengajaran yang menggunakan 

rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, 

interaksi, atau bimbingan. 

Ada pula yang menafsirkan e-learning sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang dilakukan 

melalui media internet. 



Sedangkan Dong (dalam Kamarga,2002) mendefinisikan e-learning sebagai kegiatan belajar 

menggunakan perangkat elektronik kompu ter yang memperoleh bahan belajar yang sesuai 

dengan kebutuhannya. 

Onno W.Purbo (2002) menjelaskan bahwa e atau singkatan dari elektronik dalam e-learning 

digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-

usaha pengajaran melalui teknologi elektronik internet. 

Pertimbangan memutuskan sistem pendidikan konvensional menjadi sistem e-learning tentu 

saja bukan didasarkan pada trend, ikut-ikutan teknologi internet, tetapi perlu ikaji 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 e-learning sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan, atau semua materi pelajaran perlu dimasukan. 

(3). Pengalihan dari konvensional 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 

mitrakerjasama. 

(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, kelas 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. 

D. Alat Yang Digunakan 

Alat yang digunakan dalam inovasi pendidikan e-learning adalah komputer yang tersambung 

secara on-line dengan jaringan internet. Hal ini memberikan berbagai kemudahan untuk 

menjawab setiap perubahan penting dari komunikasi manusia. 

Lebih dari itu, pemanfaatan komputer merupakan syarat untuk memasuki masyarakat 

informasi, saat ini hampir semua pergerakan informasi dilakukan dengan komputer, bahkan 

dapat digunakan untuk menerima siaran televisi, transaksi perbankan, transaksi perdagangan, 

ekspor impor, pekerjaan rumah, dan lain lain. 

Komputer sebagai perangkat kecerdasan buatan sangat membantu guru dan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar dewasa ini, selain itu guru dapat memanfaatkan in focus dalam 

pemaparan materi dan untuk menampilkan gambar yang ada di komputer tersebut, hal ini 

dapat menarik perhatian siswa dan menjadikan suasana kelas tidak monoton . 



E. Metode Pembelajaran 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran yang Saya lakukan  adalah  metode 

pembelajaran e-learning. 

Hakekat e-learning adalah bentuk pembelajaran konvensional yang dituangkan dalam format 

digital melalui teknologi internet. Sistem ini dapat digunakan dalam pendidikan jarak jauh 

atau pendidikan konvensional. 

Oleh karena itu mengembangkan model ini tidak sekedar menyajikan materi pelajaran ke 

dalam internet tetapi perlu dipertimbangkan secara logis dan memegang prinsip 

pembelajaran. Begitu pula desain pengembangan yang sederhana, personal, dan cepat, serta 

unsur hiburan akan menjadikan peserta didik betah belajar di depan internet seolah-seolah 

mereka belajar di dalam kelas. Ilmu dan teknologi terutama teknologi informasi berkembang 

sangat pesat. Pesatnya perkembangan teknologi ini berdampak pada berbagai perubahan 

sosial budaya. Misalnya e-commerce merupakan perubahan radikal dalam aspek ekonomi 

masyarakat modern saat ini. Di sektor pemerintahan ada e-government. 

Demikian pula di sektor pendidikan sudah berkembang apa yang disebut e-

learning.Pemanfaatan teknologi internet untuk pendidikan dipelopori oleh sekolah militer di 

Amerika Serikat (1983). Sejak itu tren teknologi internet untuk pendidikan berkembang pesat 

dan lebih dari 100 perguruan tinggi di Amerika Serikat telah memanfaatkannya. Begitu pula 

teknologi ini berkembang pesat di negara-negara lain. Hasil survai yang dilakukan James W. 

Michaels dan Dirk Smilie (dalam Andito M. Kodijat, 2002) saat ini provider di dunia ada 

sekitar 25% pendidikan tinggi yang menawarkan programnya melalui internet. Visi dari 



sekolah (universitas) ini adalah untuk mencapai dan memberikan layanan pada pasar tanpa 

dibatasi atau perlu memperluas fasilitas fisiknya. 

Di Indonesia pemanfaatan teknologi internet dimulai sekitar tahun 1995 ketika IndoInternet 

membuka jasa layanan internet. Kemudian tahun 1997-an mulai berkembang pesat. Namun 

harus diakui bahwa kini pemanfaatan teknologi ini masih didominasi oleh lembaga seperti 

perbankan, perdagangan, media massa, atau kalangan industri. Jika melihat potensinya, 

dalam waktu mendatang mungkin saja lembaga pendidikan akan mendominasinya. 

Pemanfatan teknologi internet untuk pendidikan di Indonesia secara resmi dimulai sejak 

dibentuknya telematika tahun 1996. 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. 

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 

http://syopian.net/blog/www.ai3.itb.ac.id/indonesia
http://syopian.net/blog/www.petra.ac.id


(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: 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. 

F. Hasil Yang Diperoleh Dari Pembelajaran 

Hasil yang diharapkan diperoleh dari pembelajaran dengan metode e-learning adalah peserta 

didik mampu: 

1. Mengoperasikan komputer dengan lebih baik 

2. Mendapatkan lebih banyak ilmu dari internet sehingga diharapkan wawasannya lebih 

terbuka 

3. Peserta didik dapat meng-update pergerakan informasi yang disediakan media internet 

http://syopian.net/blog/www.ut.ac.id/indonesia/tutorial.htm
http://syopian.net/blog/www.idln.itb.ac.id


4. Guru dan siswa mendapat lebih banyak manfaat yaitu pelajaran berharga dari informasi 

yang disediakan internet. 

G. Dokumentasi Pembelajaran 

 


