
 

 

Peran Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Dunia 

Pendidikan 

Teknologi komunikasi dan informasi terus berkembang dengan begitu pesat.  

Secara umum perkembangan dalam era informasi memiliki cirri-ciri sebagai berikut:  

1. Meningkatnya daya muat untuk mengumpulkan, menyipan, memanipulasi, 

dan menyajikan informasi. 

2. Kecepatan penyajian informasi yang meningkat. 

3. Miniaturisasi perangkat keras yang disertai dengan ketersediaan yang 

melimpah. 

4. Keragaman pilihan informasi untuk melayani berbagai macam kebutuhan. 

5. Biaya perolehan informasi , terutama biaya untuk transmisi data yang cepat 

dalam jarak jauh, yang yang secara relatif semakin turun. 

6. Kemudahan penggunaan produk teknologi komunikasi dan informasi, baik 

yang berupa perangkat keras maupun peraangkat lunak. 

7. Kemudahan distribusi informasi yang semakin cepat dan luas, dan karena 

itu informasi lebih mudah diperoleh dengan menembus batas-batas 

geografis, politis, maupun kedaulatan. 

8. Meningkatnya kegunaan informasi dengan keanekaragaman pelayanan 

yang dapat di berikan, hingga memungkinkan pemecahan masalah yang 

ada secara lebih baik serta dibuatnya prediksi masa depan yang lebih cepat. 

Berbagai kecenderungan khusus dalam dalam teknologi komunikasi dan 

informasi yang erat kaitanya dengan dunia pendidikan dapat di gambarkan sebagai 

berikut: 

1. Teknologi siaran. Siaran radio dan televise yang telah diprogramkan untuk 

mengatasi masalah penyebaran mutu pendidikan;  

2. Satelit komunikasi;  

3. Komputer;  

4. Teknologi video. 



 

 

 Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, memberikan pengaruh 

yang sangat besar bagi dunia pendidikan. Dengan terus berkembangnya teknologi 

komunikasi dan informasi, kini komunikasi antara pengajar dan yang di ajar tidak 

hanya bertatap muka tetapi juga bisa menggunakan media-media yang telah 

berkembang seperti : telephon, komputer, internet,  e-mail, dan lain-lain. 

 Hal yang sedang berkembang saat ini yang berkaitan dengan perkembangan 

teknologi komunikasi dan informasi bagi dunia pendidikan adalah pengajaran maya. 

Pengajaran maya adalah proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan 

internet. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya di lakukan dengan bertatap muka 

saja tetapi bisa dilakukan dengan media-media yang telah berkembang. Guru dapat 

memberikan materi pembelajaran tidak hanya bertatap muka langsung dengan 

siswanya tetapi juga bisa melalui media internet dan lain-lain. Demikian pula siswa 

dapat memperoleh informasi dan materi pembelajaran tanpa harus bertemu langsung 

dengan gurunya. Siswa pun dapat memberikan tugas-tugasnya tanpa harus bertatap 

muka langsung dengan gurunya. 

 Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi juga dapat memberikan 

siswa dan guru informasi dan pengetahuan di luar sekolah misalnya: siswa dan guru 

dapat mengetahui kondisi dan situasi terupdate tentang kondisi dan situasi negara lain.  

 Menurut Rosenberg (2001), dengan berkembangnya penggunaan teknologi 

komunikasi dan informasi  ada 5 (lima) pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu :  

1. dari pelatihan ke penampilan;  

2. dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja;  

3. dari kertas ke “on line” atau saluran;  

4. fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja;  

5. dari waktu siklus ke waktu nyata. 

 

 



 

 

 Namun, untuk dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam 

memperbaiki kualitas pendidikan ada beberapa hal yang harus di wujudkan yaitu:  

1. siswa dan guru harus memiliki akses kepada teknologi digital dan internet 

di dalam kelas, sekolah, rumah, dan lembaga pendidikan lainnya. 

2. Harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan cultural 

bagi siswa dan guru. 

3. Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan 

alat-alat dan sumber-sumber digital untuk membantu siswa agar mencapai 

standar akademik. 

4. Siswa harus memiliki kemampuan untuk menggunakan alat-alat digital dan 

mampu mengakses data dengan internet.  

5. Guru harus memiliki kemampuan untuk menggunakan alat-alat digital dan 

mampu menggunakan internet dengan baik. 

6. Harus trsedianya alat-alat yang menunjang kegiatan belajar mengajar yang 

memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi tersebut seperti; 

computer, internet, dan lain-lain. 

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 

terjadi perubahan peran guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Peran guru  

telah berubah: 

1. Dari sebagai penyampai pengetahuan, ahli materi, sumber utama informai, 

sumber segala jawaba, dan sumber materi menjadi sebagai fasilitator 

pembelajaran,, pelatih, kolaborator dan mitra belajar. 

2. Dari mengendalikan dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar menjadi 

lebih banyak memberi alternative dan tanggung jawab kepada setiap siswa 

dalam proses  belajar mengajar. 

Sementara itu peran siswa pun ikut berubah dalam proses belajar mengajar 

yaitu: 

1. Dari penerima materi yang pasif menjadi pardi sipasi yang aktif dalam 

proses belajar mengajar. 



 

 

2. Dari penerima pengetahun menjadi menghasilkan dan menemukan 

pengetahuan baru. 

3. Dari belajar sendiri-sendiri menjadi belajar berkelompok. 

4. Dari belajar dengan hanya mendengarkan menjari belajar dan berpresentasi. 

Selain perana antara siswa dan guru yang berubah, gaya hidup siswa dan guru 

pun ikut berubah. Di masa-masa mendatang mungkin saja  guru dan murid bukan lagi 

membawa buku-buku dan alat tulis seperti sekarang ini, akan tetapi membawa: laptop 

dengan akses internet tanpa kabel yang ber isi materi-materi pelajaran yang berupan 

bahan bacaan, materi untuk dilihat dan di dengar yang dilengkapi dengan kamera 

digital dan alat perekam suara. Kalkulator, uang elektronik, hand phone dan lain-lain. 

Hal iini menunjukan bahwa dimasa mendatang perlengkapan guru dan murid bukan 

lagi buku-buku dan alat tulis tetapi perlengkapan yang bernuansa internet yang dapat 

menunjang kegiatan belajar mengajar. 

Meskipu teknologi komunikasi dan informasi telah banyak menujang dan 

membantu dalam proses belajar mengajar secara produktif dan efektif, namun masih 

banyak memiliki kelemaha dan kekurangannya antara lain: siswa lebih suka dengan 

internetnya itu sendiri dari pada materi yang sedang di pelajarinya. Terjadi proses 

belajar yang terlalu bersifat individualis sehingga mengurangi proses belajar yang 

bersifat social. Tidak adanya jaminan tentang tepat atau tidaknya  informasi yang 

didapatkan oleh siswa dari internet, sehingga sangat berbahaya jika siswa 

mendapatkan hal-hal atau informasi yang kurang baik. Penggunaan internet yang 

ditidak tepat dapat berbahanya bagi siswa. 

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam dunia pendidikan 

tidaklah mudah dan murah. Alat-alat digital yang harus dibeli dengan harga yang tidak 

murah, akses internet yang tidaj gratis. Hal itu lah yang menyebabkan kurangnya 

pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di daerah tertinggal dan tempat-

tempat terpencil. Dan karena hal itu pula kualitas pendidikan adtara kota dan desa 

tidak merata. 



 

 

Penggunaan  teknologi komunikasi dan informasi bagi dunia pendidikan pun  

harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik seperti guru-guru yang 

berkualitas dan mampu menggunakan alat-alat digital dan dapat mengakses dan 

menggunakan internet dengan baik. Dan di perlukan pula siswa siswi yang 

berkompeten untuk menggunakan alat-alat digital dan dapat mengakses internet 

dengan baik. Jika tidak adanya sumber daya manusia yang mendukung kemungkinan 

besar kegiatan belajar mengajar yang memanfaatkan  teknologi komunikasi dan 

informasi akan terhambat atau bahkan tidak berjalan. 

Peranan orang tua juga sangat penting dalam kegitan belajar mengajar yang 

memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi ini. Orang tua harus terus 

mengawasi anaknya dalam penggunaan internet. Jika tidak anak bisa menggunakan 

internet bukan hanya untuk kegiatan belajar mengajar tetapi juga untuk mencari, 

melihat, atau menonton ha-hal yang tidak baik. 
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