
 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN TIK  

DI BIDANG PENDIDIKAN  

 

Pendahuluan 

Pendayagunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam pendidikan adalah suatu 

keharusan, karena suka atau tidak suka arus TIK telah mengalir pada setiap aspek 

kehidupan. Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma dalam pendidikan untuk 

mencapai efektivitas dan efisiensi pendidikan yang optimal. TIK memiliki potensi dan fungsi 

yang sangat besar dalam peningkatan kualitas pendidikan, untuk itu diperlukan suatu 

gerakan budaya pemanfaatan TIK untuk pendidikan. 

Peran penting integrasi TIK dalam proses pembelajaran adalah untuk membangun 

keterampilan masyarakat abad 21, yaitu 1) keterampilan melek TIK dan media (ICT 

and media literacy skills), (2) keterampilan berpikir kritis (critical thinking skills), (3) 

keterampilan memecahkan masalah (problem-solving skills), (4) keterampilan 

berkomunikasi efektif (effective communication skills); dan (5) keterampilan 

bekerjasama secara kolaboratif (collaborative skills). 

Pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran harus memungkinkan siswa menjadi 

partisipan aktif, menghasilkan dan berbagi (sharing) pengetahuan/keterampilan serta 

berpartisipasi sebanyak mungkin  serta belajar secara individu sebagai mana halnya juga 

kolaboratif dengan siswa lain. 

 

Perubahan Paradigma dalam Pendidikan 
 
Dalam buku Megatrend 2000 yang ditulis John Naisbit, dikatakan bahwa  saat ini kita 
telah memasuki gelombang ketiga, yakni perubahan teknologi informasi. TIK telah 
menjadi simbol gelombang. Bagaimana kita menghadapi perubahan ini? Kalau diibaratkan 
TIK adalah arus badai, maka sekurang-kurangnya ada tiga sikap dalam menghadapi 
perubahan teknologi informasi. Pilihan pertama membangun dinding yang kokoh agar tidak 
terkena badai tersebut, pilihan kedua berdiam diri dan membiarkan diri kita terbawa arus, 
pilihan ketiga memanfaatkan arus tersebut sebagai sumber energi.  
Pilihan manakah yang akan kita ambil? Tentu berpulang pada diri kita masing-masing, 
namun demikian, pasti kita  sepakat bahwa pilihan terbaik adalah memanfaatkan arus 
tersebut sebagai sumber energi. 

Perubahan ini melanda semua bagian kehidupan, termasuk di dalam pendidikan. Sebut 
saja misalnya ruang belajar, yang biasa kita sebut ruang kelas. Pada   masa kini, pengertian 
kelas telah jauh berubah dengan pengertian masa lalu. Dahulu mungkin yang disebut 
ruang belajar adalah ruang berbentuk kotak berisi sejumlah meja kursi murid, meja kursi 
guru, dan sebuah papan tulis di dinding. Sesederhana itu. Tapi sekarang yang disebut 
ruang belajar tidak lagi dibatasi dengan empat dinding dan satu orang guru. Guru bukan lagi 
satu-satunya sumber belajar. Media belajar bukan lagi sekedar papan tulis dan kapur. Buku 
tidak hanya kumpulan kertas yang tercetak, dsb.  
Pendidikan sedang mengalami perubahan paradigma. 
Paradigma, tentang guru.   



Dahulu guru dianggap sebagai satu-satunya sumber, sekarang …...  
Dahulu guru dianggap paling dan serba tahu, sekarang …...   
Dahulu guru dianggap sebagai yang harus digugu dan ditiru,sekarang …...  
Dahulu kegiatan belajar mengajar berpusat kepada guru, sekarang…... 
Dahulu metode mengajar guru cenderung monoton,sekarang …...  
Dahulu guru cenderung tidak mengembangkan materi ajar, sekarang …...  

 

 Sekarang mari kita lihat perubahan paradigma tentang kurikulum. Kurikulum pada masa 
lalu ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi saat ini, kita tengah mengalami perubahan 
dalam penentuan kurikulum, di mana satuan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan 
kurikulum sendiri. Sedangkan pemerintah hanyalah menetapkan standar kompetensi. 
Perubahan ini akan terus berlanjut. Sekolah masa depan akan mengembangkan kurikulum 
yang menjadi ciri khas masing-masing. Orang tua murid akan memilih sekolah mana yang 
cocok untuk anaknya sesuai dengan minat dan harapan mereka.  
 
Perubahan Paradigma pada proses pembelajaran 

 
DARI KE 

Teacher centered instruction Student centered instruction 
Single-sense Multisensory stimulation 
Single path-progresison Multipath progression 
Single media Multimedia 
Isolated work Collaborative work 
Information delivery Information exchange 
Passive learning Active/inquiry-based 

learn 
Factual thinking Critical thinking 
Knowledge-based 
Decision making 

Informed decision 
making 

Reactive respon Proacvtive and planned act 
Isolated Authentic 
Artificial context Real-world context 

 

Perubahan paradigma terjadi pula pada institusi pendidikan sebagaimana ditampilkan pada tabel 

berikut: 
DARI KE 

Studying once a life Life-long learning 

Ivory towers Competitive markets 

Single-mode institutions Multiple-mode institutions 

Broad scope institutions Profiled institutions 

Isolated institutions Cooperating institution 

Single-unit curricula Inter-unit curricula 

Broad basic studies Just-in-time basic studies 

Curricula-oriented degrees Knowledge certificates 

Term-oriented learning Learning on demand 

Linear curricula Learning spaces 

 

 

 



Jenis-jenis Perangkat TIK 
 

Pada umumnya kita telah mengetahui pengertian TIK, namun seringkali pengertian kita bermacam-

macam. Mungkin di antara kita ada yang mengartikan bahwa TIK adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan komputer. Sering pula di  jumpai guru yang menganggap TIK adalah urusan guru 

komputer semata-mata. Apakah kita sudah terbiasa memanfaatkan TIK dalam pembelajaran?..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIK selalu terdiri dari hardware dan software. Hardware atau perangkat keras adalah segala sesuatu 

peralatan teknologi yang berupa fisik. Cirinya terlihat dan bisa disentuh. Sedangkan software atau 

perangkat lunak adalah system yang dapat menjalankan atau yang berjalan dalam perangkat keras 

tersebut. Software dapat berupa operating system (OS), aplikasi, ataupun konten. 

 

Potensi TIK dalam pembelajaran 

 
TIK memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu peningkatan efektivitas pembelajaran. 

Salah satu hasil penelitian menyebutkan potensi TIK sebagai berikut: 10% membaca (teks), 20% 

mendengar (sound), 30 % melihat (grafis/foto), 50% melihat dan mendengar (video/animasi), 80% 

berbicara dan melakukan (interaktif). 

Bila kita gabungkan potensi TIK dalam pendidikan dapat kita lihat sebagai berikut: 

• Memperluas kesempatan belajar 

• Meningkatkan efisiensi 

• Meningkatkan kualitas belajar 

• Meningkatkan kualitas mengajar 

• Memfasilitasi pembentukan keterampilan 

• Mendorong belajar sepanjang hayat berkelanjutan 

• Meningkatkan perencanaan kebijakan dan manajemen 

• Mengurangi kesenjangan digital 

 

Potensi  TIK 

Multy-sensory delivery : visual, audio, kinestetik 

Belajar secara aktif    : interaktif, menarik minat (stimulating) 

Eksplorasi aktif 

Belajar kooperatif (cooperatif learning) 

TIK 

Intranet 

LCD 

Projector 

Printer 

PC 

Televisi 

Internet 

Radio 

Telepon 



Individualisasi 

Belajar mandiri (independent learning) 

Pengembangan keterampilan komunikasi (communication skills) 

Pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam era informasi 

 

Fungsi TIK dalam Pendidikan 
 

Dalam blue print TIK untuk pendidikan, fungsi-fungsi T I K digambarkan sebagai sebuah bangunan 

gedung. Terdiri dari pondasi, tiang dan atap, sebagaimana terlihat gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIK sebagai gudang ilmu pengetahuan, dapat berupa referensi berbagai ilmu pengetahuan yang 

tersedia dan dapat diakses melalui fasilitas TIK, pengelolaan pengetahuan, jaringan pakar, jaringan 

antara institusi pendidikan, dll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sedangkan TIK sebagai alat bantu pembelajaran dapat berupa alat bantu mengajar bagi guru, alat 

bantu belajar siswa, serta alat bantu interaksi antara guru dan siswa. 

Referensi lmu 
Pengetahuan 
Terkini-INTERNET 

BASED CONTENT 

Manajemen 
Pengetahuan-
KNOWLEDGE 

MANAGEMENT 

Jaringan pakar 
beragam bidang ilmu-
COMMUNITY OF 

INTEREST NETWORK 

Jaringan antar institusi 
pendidikan-
EDUCATION 
INSTITUTION 
NETWORK 

Pusat Pengembangan 
materi ajar-COURSE 
AND CONTENT 
RESOURCE 
DEVELOPMENT 

Wahana 
pengembangan 
kurikulum-
CURRICULUM 
DEV.INF.SYSTEM 

Komunitas 
Perbandingan standar-
INTERNATIONAL 
BENCMARKING AND 
STANDAR 

G 

A B C D 

F E 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai fasilitas pendidikan, TIK di sekolah dapat berupa pojok internet, perpustakaan digital, kelas 

virtual, lab multimedia, papan elektronik, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animasi/Peristi
wa-EVENT 

ANIMATION 

Alat uji siswa-
STUDENT 
EVALUATION 
SYSTEM 

Sumber referensi-
KNOWLEDGE 
SOURCE 

Evaluasi kinerja 
siswa-
STD.EV.PERFOR
MANCE 

Simulasi kasus-
CASE 
SIMULATION 

Alat peraga visual-
MULTIMEDIA 
VISUAL SYS. 

Komunikasi antar 
guru-INTER 
TEACH.COM. 

G 

A B C D 

F E 

Komunikasi guru-
siswa-TEACH-STD 

COM.SYSTEM 

Kolaborasi 
kel.studi-
WORKGROUP 
SYSTEM 

Manajemen kls 
terpadu-
INTEGRATED 
COURSE.MNGT 

H I J 

Buku Interaktif-
INTERACTIVE 

STORY BOOK 

Belajar mandiri-
SELF LEARNING 
SYSTEM 

Latihan soal-
COURSE 
PRACTICING 

Media ilustrasi-
MULTIMEDIA 
LEARNING 

N K 
M L 

Alat Bantu 
siswa 

Alat Bantu 
guru 

Alat Bantu 
interaksi  
guru-siswa 

Alat ajar 
multiintelejensia-
MULTIPLE 
INTELLEGENT  

G 

Perpustakaan 
Elektronik- 
ONLINE 
LIBRARY 

A 

Kelas Virtual-
VIRTUAL 

CLASS 
B 

Aplikasi 
Multimedia-
MULTIMEDIA 
APLICATION 

C 

Kelas teater 
Multimedia-
MULTIMEDIA  
THEATRE 

D 

Papan Ellektronik 
Sekolah-SCHOOL 
BULETIN BOARD F 

Kelas jarak 
jauh-VIDEO 
CONFRENCE 

E 

Pojok Internet-
INTERNET 

CORNER 
H 

Komunikasi,Kolabor
asi,Kooperasi 
SCHOOL 
INTRANET 

I 



Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan TIK di Sekolah 
 

Berdasarkan sejumlah survey yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang 

sering menjadi keluhan para guru, antara lain; tidak tersedianya peralatan, mahalnya akses internet, 

kurangnya pengetahuan dan kemampuan menggunakan TIK alias gaptek, kurangnya dukungan 

kebijakan, dll. 

Sekurang-kurangnya ada lima (5) faktor yang harus dipenuhi untuk terjadinya optimalisasi 

pendayagunaan TIK di sekolah. Kelima faktor tersebut adalah infrastruktur, SDM, konten, 

kebijakan dan budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guna mendukung optimalisasi pendayagunaan TIK untuk pendidikan, sejumlah program dan 

kebijakan pemerintah telah diluncurkan, antar lain: 

1. kebijakan: 

a. di bentuk dewan TIK Nasional yang di ketuai oleh presiden 

b. TIK menjadi bagian penting dari rencana strategis Depdiknas dalam mendukung tiga pilar 

kebijakan pemerataan dan perluasan akses; peningkatan kualitas dan daya saing; serta tata 

kelola dan pencitraan publik. 

c. Telah di keluarkan Permendiknas mengenai TIK untuk pendidikan (Permen No.38 tahun 

2008) 

2. Infrastruktur 

a. adanya bantuan blockgrant TIK untuk pendidikan 

b. tersedianya koneksi broadband jaringan pendidikan nasional (Jardiknas) 

3. Konten 

a. Penyediaan bahan ajar berbasis TIK dan aktivitas pembelajaran non konvensional seperti  

e-edukasi.net 

b. Stasiun televisi khusus yang berisi 100% pendidikan, TVE 

c. Penyediaan pusat data dan informasi pendidikan, padati web 

d. Sistem informasi manajemen, seperti sim keu, sim Peg. NUPTK,  Dapodik,dll 

4. SDM 

a. pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya dala pendayagunaan TIK 

 

5. Budaya 

a. sosialisasi 

b. lomba TIK 

c. e-learning award 

Infrastruktur SDM 

Konten 

Budaya 

Kebijakan 



Peran Penting Pembelajaran yang mengintegrasikan TIK 
 

 Mengapa pembelajaran yang mengintegrasikan TIK penting? Tantangan pendidikan abad 
21, menurut PBB adalah membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge-based society) 
yang memiliki (1) keterampilan melek TIK dan media (ICT and media literacy skills), (2) 
keterampilan berpikir kritis  (critical thinking skills),  (3) keterampilan memecahkan masalah 
(problem-solving skills),  (4) keterampilan berkomunikasi efektif (effective communication 
skills); dan (5) keterampilan bekerjasama secara kolaboratif (collaborative skills). 
Kelima karakteristik masyarakat abad 21 menurut PBB tersebut dapat dibangun melalui 
pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan,sesungguhnya 
peran TIK adalah sebagai “enabler” atau alat untuk memungkinkan terjadinya proses 
pembelajaran yang efektif dan efisien serta menyenangkan. Jadi, TIK dijadikan sebagai 
sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri.  

 
Jika Anda diberikan suatu pertanyaan, “Apakah TIK di sekolah telah dijadikan sebagai 
sarana untuk pembelajaran atau masih dijadikan sebagai obyek yang dipelajari?” atau 
“Apakah siswa sudah belajar dengan TIK atau siswa masih belajar tentang TIK?” Apa 
jawaban jujur Anda?  
 
Pasti,   Anda menjawab bahwa TIK di sekolah masih dijadikan sebagai obyek yang dipelajari 
atau siswa masih diposisikan sebagai orang yang sedang belajar TIK. Padahal, apa yang 
seharusnya terjadi adalah sambil belajar tentang TIK (learning about ICT), siswa juga 
belajar dengan menggunakan atau melalui TIK (learning with and or through ICT). 
Ingat, yang dimaksud dengan TIK tidak hanya komputer dan internet tapi segala jenis 
media iformasi dan komunikasi lain seperti telah dibahas sebelumnya.  
 

Bagaimanakah peran guru dan siswa dalam pembelajaran yang mengintegrasikan TIK?  
Bila dilihat dari sisi peran TIK bagi guru, maka pengintegrasian TIK dalam proses 
pembelajaran seharusnya memungkinkan dirinya untuk:  
•    menjadi fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, pengarah dan teman belajar.  
• dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada siswa untuk 
mengalami peristiwa belajar.  

 
Jika, pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran hanya bertujuan untuk 
mempermudah guru menyampaikan materi, dimana ia berperan sebagai satu-satunya 
sumber informasi dan sumber segala jawaban, maka lima keterampilan masyarakat abad 
21 yang dicanangkan PBB seperti dijelaskan di atas tidak akan berhasil. (adaptasi dari 
Division of Higher Education, UNESCO, 2002)  
 
Sementara itu, bila dilihat dari sisi peran TIK bagi siswa, maka pengintegrasian TIK dalam 
proses pembelajaran harus memungkinkan siswa:  
•   menjadi partisipan aktif;  
• menghasilkan dan berbagi (sharing) pengetahuan/keterampilan serta berpartisipasi 
sebanyak mungkin.  

•   belajar secara individu, sebagai mana halnya juga kolaboratif dengan siswa lain.  
 
Jika pemanfaatan TIK dalam pembelajaran masih membuat siswa tetap pasif, 
mereproduksi pengetahuan (sekedar menghafal), seperti guru mengajar dengan 



menggunakan slide presentasi dimana yang masih dominan adalah dirinya,   maka sia-sialah 
teknologi tersebut diintegrasikan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan.   Percayalah, 
jika itu yang terjadi, maka siswa-siswi kita nanti hanya akan memiliki “PENGETAHUAN 
TENTANG ... .” bukan KEMAMPUAN UNTUK ..”.  (adaptasi dari Division of 
Higher Education, UNESCO, 2002)  
 
Jadi, secara teoretis, integrasi TIK dalam pembelajaran yang sesungguhnya harus 
memungkinkan terjadinya proses belajar yang:  
•  Aktif;   memungkinkan siswa dapat terlibat aktif oleh adanya proses belajar yang 

menarik dan bermakna.  
• Konstruktif; memungkinkan siswa dapat menggabungkan ide-ide baru kedalam 

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keingintahuan 
dan keraguan yang selama ini ada dalam benaknya.  

•   Kolaboratif; memungkinkan siswa dalam suatu kelompok atau komunitas yang 
saling bekerjasama, berbagi ide, saran atau pengalaman, menasehati dan memberi 
masukan untuk sesama anggota kelompoknya.  

•  Antusiastik; memungkinkan siswa dapat secara aktif dan antusias berusaha untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan.  

•     Dialogis; memungkinkan proses belajar secara inherent merupakan suatu proses sosial 
dan dialogis dimana siswa memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut baik 
di dalam maupun luar sekolah.  

•  Kontekstual; memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang 
bermakna (real-world) melalui pendekatan “problem-based atau case-based learning”  

•  Reflektif; memungkinkan siswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari serta 
merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. 
(Jonassen (1995), dikutip oleh Norton et al (2001)).  

•  Multisensory; memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai 
modalitas belajar (multisensory), baik audio, visual, maupun kinestetik (dePorter et al, 
2000).  

•   High order thinking skills training; memungkinkan untuk melatih kemampuan 
berpikir tingkat tinggi (seperti problem solving, pengambilan keputusan, dll.) serta secara 
tidak langsung juga meningkatkan “ICT & media literacy” (Fryer, 2001).  

 
Penutup 
Perbedaan antara guru abad 21 dengan guru tradisional, adalah guru yang telah menggeser 
paradigma pembelajaran dari pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher-centered 
learning) menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered learning) 
dimana ia lebih berperan sebagai desainer pembelajaran, fasilitator, pelatih dan manajer 
pembelajaran. Bukan sebagai pencekok informasi dan satu-satunya sumber belajar, sang 
”maha” tahu 
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