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A. Pengertian TIK  
 

Menurut ensiklopedia wikipedia,  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup dua 

aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi 

segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan 

pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari 

perangkat yang satu ke lainnya. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung 

pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, 

pengelolaan, pemindahan informasi antar media.  

 

TIK  adalah  semua  teknologi  yang  berhubungan  dengan  pengambilan, pengumpulan 

(akuisisi),  pengolahan,  penyimpanan, penyebaran,  dan  penyajian  informasi. (UNESCO, 

2003: 7). Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Libbele (2004,1) yang menyatakan 

bahwa “ICT” means all equipment, process, procedure and system used to provide and 

support information system (both computerized and manual)  within  in  organization. TIK  

adalah  teknologi  untuk  menangkap,  menginterpretasi, menyimpan, dan menyampaikan 

atau mentransmisikan informasi. 

 

TIK merupakan teknologi yang diperlukan untuk memproses informasi, terutama penggunaan 

komputer elektronik dan piranti lunak komputer, yang ditujukan untuk mengolah, 

menyimpan, melindungi, mentransmisikan, dan mencari informasi dari mana saja dan kapan 

saja. Walaupun penggunaan komputer ditekankan, namun TIK bukan berarti hanya terbatas 

pada penggunaan alat-alat elektronik yang canggih (sophisticated), seperti pemanfaatan 

komputer dan internet, melainkan juga mencakup alat-alat yang konvensional, seperti: bahan 

tercetak, kaset audio, Overhead Transparancy (OHT)/Overhead Projector (OHP), bingkai 

suara (sound slides), radio, dan Televisi (Siahaan, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Jenis perangkat TIK (Siahaan: 2010) 
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“Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata “Aku akan membawa singgasana itu kepadamu 

sebelum matamu berkedip.” Maka ketika dia (Sulaiman) melihat singgasana itu terletak di 

hadapannya, dia pun berkata “Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur 

atau mengingkari (nikmat-Nya)”  (27 Qs An Naml : 40) 

  

Ayat yang mengilhami inovasi teknologi informasi yang terus berkembang hingga sekarang. Mulai 

dari jaman dahulu adanya SMS yang mampu mengirim pesan dalam hitungan detik, kemudian foto, 

akhirnya kini banyak sekali hal dari berbagai penjuru dunia yang dapat diakses via internet dalam 

hitungan detik saja. 
 

 

B. Fungsi dan Manfaat TIK dalam Pendidikan 

 

Dalam blue print TIK untuk pendidikan, fungsi-fungsi TIK digambar sebagai sebuah 

bangunan gedung. Terdiri dari pondasi, tiang, dan atap, sebagaimana dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2. Fungsi  TIK dalam Pendidikan  

1. 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. 
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2. TIK sebagai alat bantu pembelajaran dapat berupa alat bantu mengajar bagi guru, alat 

bantu belajar bagi siswa, serta alat bantu interkasi antara guru dengan siswa. 

 

 
 

3. TIK Sebagai fasilitas pendidikan, TIK di sekolah dapat berupa pojok internet, 

perpustakaan digital, kelas virtual, lab multimedia, papan elektronik, dll. 
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Menurut penelusuran UNESCO (2013), ada lima manfaat yang dapat diraih melalui 

menerapan ICT dalam sistem pendidikan: (1) mempermudah dan memperluas akses terhadap 

pendidikan; (2) meningkatkan kesetaraan pendidikan (equity in education); (3)meningkatkan 

mutu pembelajaran (the delivery of quality learning and teaching); meningkatkan 

profesionalisme guru (teachers’ professional development); dan (4) meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan. 

 

 

C. Model Pengembangan TIK dalam Pendidikan 

 

Sejarah pemanfaatan TIK dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan prangkat keras TIK, khususnya komputer. Teemu Leinonen 

(2005) membagi perkembangan tersebut kedalam 5 fase:  

1. Fase pertama (akhir 1970an – awal 1980an) adalah fase programming, drill and 

practice. Fase ini ditandai dengan penggunaan perangkat lunak komputer yang 

menyajikan latiha-latihan praktis dan singkat, khususnya untuk mata pelajaran 

matematika dan bahasa. Latihan-latihan ini hanya dapat menstimulasi memori jangka 

pendek.  

2. Fase kedua (akhir 1980an – awal 1990an) adalah fase computer based training (CBT) 

with multimedia (latihan berbasis komputer  dengan multimedia). Fase ini adalah era 

keemasan CD-ROM dan komputer multimedia. Penggunaan CD-ROM dan komputer 

multimedia ini diharapkan  memberikan dampak signifikan terhadap proses 

pembelajaran, karena kemampuannya menyajikan kombinasi teks, gambar, animasi, 

dan video. 

3. Konsep pedagogis yang mendasari kombinasi kemampuan ini adalah bahwa manusia 

memiliki perbedaan. Sebagian bias belajar dengan baik kalau mempergunakan indra 

penglihatan, seperti menonton film/animasi, sebagian lainnya mungkin lebih baik 

kalau mendengarkan atau membaca.  

4. Fase ketiga (awal 1990an) adalah fase Internet-based training (IBT) (latihan berbasis 

internet. Pada fase ini, internet digunakan sebagai media pembelajaran. Hanya saja, 
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pada saat itu, masih terbatas pada  penyajian teks dan gambar. Penggunaan animasi, 

video dan audio masih sebatas ujicoba, sehingga  dirasakan pemanfaatannya belum 

maksimal untuk dapat menfasilitasi pembelajaran.  

5. Fase keempat (akhir 1990an – awal 2000an) adalah fase e-learning yang merupakan 

fase kematangan pembelajaran berbasis internet. Sejak itu situs web yang 

menawarkan e-learning semakin bertambah, baik berupa tawaran kursus dalam bentuk 

e-learning maupun paket LMS (learning management system). Bahkan saat ini sudah 

cukup banyak paket seperti itu ditawarkan secara gratis dalam bentuk open source. 

Konsep pedagogik yang mendasari adalah bahwa pembelajaran membutuhkan 

interaksi sosial antara siswa dan siswa dan antara siswa dan guru. Dengan perangkat 

lunak LMS, siswa dapat bertanya kepada temannya atau kepada guru apabila dia tidak 

memahami materi yang telah dibacanya.  

6. Fase kelima (akhir 2000) adalah fase  social software + free and open content. Fase ini 

ditandai dengan banyaknya bermunculan perangkat lunak pembelajaran dan konten 

pembelajaran gratis yang mudah diakses baik oleh guru maupun siswa, yang 

selanjutnya dapat diedit dan dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan. Konsep 

pedagogik yang mendasari fase ini adalah teori kontstruktivis sosial. Dalam konteks 

ini, pembelajaran melalui komputer terjadi tidak hanya menerima materi dari internet 

saja misalnya, tapi dimungkinkan dengan membagi gagasan dan pendapat. 

 

Pengembangan TIK di Sekolah (UNESCO) dibagi menjadi 4 yaitu : 

 

1. Pendekatan Emerging dicirikan dengan pemanfaatan TIK oleh sekolah pada tahap 

permulaan. Pada pendekatan ini, sekolah baru memulai membeli atau membiayai 

infrastruktur TIK, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Kemampuan 

TIK guru-guru dan staf administrasi sekolah masih berada pada tahap memulai 

eksplorasi penggunaan TIK untuk tujuan manajemen dan menambahkan TIK pada 

kurikulum. Pada tahap ini sekolah masih menerapkan sistem pembelajaran 

konvensional, akan tetapi sudah ada kepedulian tentang bagaimana pentingnya 

penggunaan TIK tersebut dalam konteks pendidikan. 

2. Pendekatan Applying  dicirikan dengan sudah adanya pemahaman tentang kontribusi 

dan upaya  menerapkan TIK dalam konteks manajemen sekolah dan pembelajaran. 

Para tenaga pendidik dan kependidikan telah menggunakan TIK untuk tugastugas 

yang berkaitan dengan manajemen sekolah dan tugas-tugas berdasarkan kurikulum. 

Sekolah juga sudah mencoba mengadaptasi kurikulum agar dapat lebih banyak 

menggunakan TIK dalam berbagai mata pelajaran dengan piranti lunak yang tertentu.  

3. Pendekatan Infusing menuntut adanya upaya untuk mengintegrasikan dan 

memasukkan TIK ke dalam kurikulum. Pada pendekatan ini, sekolah telah 

menerapkan teknologi berbasis komputer di laboratorium, kelas, dan bagian 

administrasi. Guru berada pada tahap mengeksplorasi cara atau metode baru di mana 

TIK mengubah produktivitas  dan pekerjaan profesional mereka. 

4. Pendekatan Transforming dicirikan dengan adanya upaya sekolah untuk 

merencanakan dan memperbaharui organisasinya dengan cara yang lebih kreatif. TIK 

menjadi bagian integral dengan kegiatan pribadi dan kegiatan profesional sehari-hari. 

 

Dalam kaitan dengan keempat pendekatan di atas, terdapat pula 4 tahap yang berkaitan 

dengan bagaimana guru dan siswa mempelajari dan menemukan percaya diri mereka dalam 

menggunakan TIK. Keempat tahap tersebut adalah menemukan/mengenali (discovering), 

belajar bagaimana (learning how), mengerti bagaimana dan kapan (understanding how and 

when), dan menjadi ahli (specializing) dalam penggunaan perangkat TIK.  
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Dalam dunia belajar mengajar penggunaan internet dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran 

bersama atau biasa disebut Collaborative Learning adalah belajar yang dilakukan oleh dua 

kelompok atau lebih dilakukan secara bersama sehingga dapat memanfaatkan berbagai 

sumber belajar di dalamnya. Masing kelompok dapat menjadi sumber belajar bagi kelompok 

lain dan sumber belajar dapat diakses secara langsung melalui fasilitas internet yang telah 

dipersiapkan sedemikian rupa.  

 

Collaborative learning memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain 

(meminta informasi satu sama lain, mengevaluasi ide-ide satu sama lain, memantau pekerjaan 

satu sama lain dan lain-lain). Collaborative learning didasarkan pada model di mana 

pengetahuan dapat dibuat dalam suatu populasi di mana anggotanya secara aktif berinteraksi 

dengan berbagi pengalaman dan mengambil peran asimetri (berbeda). Dengan kata lain, 

collaborative learning mengacu pada lingkungan dan metodologi kegiatan peserta didik 

melakukan tugas umum di mana setiap individu tergantung dan bertanggung jawab satu sama 

lain. Hal ini juga termasuk percakapan dengan tatap muka  dan diskusi dengan komputer 

(forum online, chat rooms, dll.).  

 

 

Tugas : 

Studi Kasus (20 menit) 

 

Studi Kasus ini dikerjakan oleh perorangan waktu 10 menit, kemudian diambil sampel 4 

orang untuk mempresentasikan dengan waktu masing-masing 10 menit.  

 

Saudara ditempatkan pada suatu sekolah yang akan meningkatkan pengembangan 

pembelajaran berbasis TIK: 

1. Fasilitas TIK apa saja yang Saudara kembangkan untuk pembelajaran berbasis TIK? 

2. Apa yang yang akan Saudara lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berbasis IT 

agar dapat dilaksanakan oleh para guru? 

3. Berikan keputusan apakah fasilitas TIK yang akan Saudara lakukan itu layak atau 

tidak layak dilaksanakan? 

4. Asumsi yang mendukung simpulan Saudara? 
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