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PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN 

Oleh: I Gusti Nyoman Suardeyasa 

Prodi MIPAH Pascasarjana IHDN Denpasar 

 

A. Pendahuluan 

Dinamika zaman selalu berimplikasi pada perkembangan teknologi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat konsumen. Perkembangan 

teknologi yang melahirkan teknologi pendidikan merupakan “market demand” 

masyarakat pendidikan. Masyarakat pendidikan yang dimaksud adalah 

masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

proses pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai manivestasi dari 

cita-cita bangsa (bagi Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 

ke empat). Masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat itulah yang sering disebut 

dengan stakeholder (Syukur, 2005:11). 

Berbicara tentang stakeholder pendidikan akan melibatkan banyak 

komponen dan variabel yang menjadikan proses pendidikan itu sendiri akan dapat 

berlangsung sesuai dengan visi, misi dan karakteristik masing-masing instutisi 

yang menyelenggarakan pendidikan. Visi, misi dan karakteristik menjadi sangar 

urgen bagi identitas suatu lembaga atau institusi, apalagi institusi pendidikan 

yang, memiliki tanggung jawab tidak ringan bagi usaha human resources 

empowering. Pengembangan dan penguatan sumber daya manusia itulah yang 

sampai saat ini masih menjadi polemic tak berkesudahan bagi bangsa. Karenanya 

kerlibatan dunia pendidikan menjadi determinan yang mendominasi dalam usaha 
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tersebut. Maka agar akselerasi human resources empowering relevan dengan 

tuntutan masyarakat pendidikan, sikap kooperatif dengan perkembangan teknologi 

menjadi suatu keharusan. Karena teknologi yang dihasilkan dalam dunia 

pendidikan yang beragama itu menjadi terobosan penting bagi pengembangan 

pendidikan itu sendiri. Mulai dari teori-teori belajar yang ditawarkan para pakar 

pendidikan, proses belajar mengajar dengan berbagai metode, pendekatan, 

strategi, maupun media dan sistem komunikasi edukatif  yang dikembangkan 

(Syukur, 2005:12). 

Berangkat dari pentingnya teknologi bagi pendidikan, maka pendidikan 

pun menjadi tidak kalah pentingnya bagi pengembangan teknologi. Bagaimana 

tidak, ketika teknologi pendidikan akan dikembangkan, praktis dunia pendidikan 

menjadi objek sekaligus subjek bagi pengembangannya. Ketika seorang pakar 

pendidikan terlibat langsung dalam proses belajar-mengajar, maka kemudian ia 

akan memikirkan bagaimana agar proses itu dapat berlangsung dengan baik. 

Selanjutnya ia akan mencari variabel-variabel yang mempengaruhinya kemudian 

merumuskan hasilnya. Rumusan itulah yang kemudian bisa dijadikan teori. Yang 

menjadi persoalan kemudian adalah teori-teori dilahirkan oleh para pakar 

pendidikan itu sering kali berbeda setting dengan konteks yang berkembang. 

Paradoksal antara teks dan konteks menjadi dilematis ketika suatu teori belajar 

misalnya, sudah tidak lagi relevan dengan fenomena dan realita yang harus 

dihadapi (Syukur, 2005:13). 

Demikian pula pada proses belajar yang senantiasa menyisakan tanda 

besar. Proses yang kadang dinilai tidak humanis, tidak toleran dan tidak 
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kondisional, ini menjadi persoalan serius bagi peserta didik yang kritis, kreatif dan 

inovatif. Menyikap proses belajar yang demikian dengan pendekatan yang sesuai 

dengan proporsional. Persoalan selanjutnya adalah komunikasi, komunikasi 

menjadi hal terpenting dalam pendidikan. Tanpa itu, mustahil pendidikan tetap 

eksis dan survive. Tidak bisa memungkiri bahwa latar belakang menjalin dan 

mengembangkan sistem komunikasi yang sesuai dengan keadaan seperti itu. 

Komunikasi yang dimaksud lebih merupakan komunikasi yang mengedepankan 

nilai-nilai edukatif. Bukan usaha yang mudah memang, apalagi dengan 

perkembangan sistem komunikasi yang makin pesat. Bagaimana kemudian 

teknologi komunikasi menjadi lebih edukatif bagi masyarakat pendidikan. Inilah 

masalah yang hendak diskusikan bersama (Syukur, 2005:13). 

Masalah lainnya yang dihadapi adalah, perkembangan teknologi dan 

komunikasi pada era globalisasi tampaknya membawa perubahan pada setiap 

aspek kehidupan masyarakat. Perubahan itu telah membawa pergeseran nilai-nilai 

dalam masyarakat. Perubahan bersifat positif juga meningkatkan peradaban 

masyarakat. Di sisi lain  perubahan bersifat negatif  telah merusak sendi-sendi 

kehidupan masyarakat. Fenomena pada masyarakat dewasa ini, telah terjadinya 

proses perubahan sangat cepat, terkait dengan pekembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Karena perubahan sangat pesat pada masyarakat, akibatnya 

manusia akan berhadapan dengan suatu penyakit baru, ditandai oleh suatu krisis 

(Sudibya, 1994:70) penyakit baru dimaksud adalah merosotnya nilai-nilai 

keagamaan.  
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Terjadinya tindak kekerasan, pemerkosaan, pembakaran rumah, 

pembunuhan, bahkan perang yang mengatasnamakan agama dan Tuhan. Hal ini 

semua pada dasarnya  bertentangan dengan citra masyarakat Indonesia. Bangsa 

Indonesia selama ini dikenal oleh masyarakat Internasional sebagai masyarakat  

santun dan berbudaya. Nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan, dan kehalusan 

budi pekerti tampaknya sudah mulai bergeser jauh dari norma umum dalam 

masyarakat, semua bertentangan dengan citra bangsa indonesia dimana bangsa 

Indonesia dikenal dengan bangsa agamais dan menjunjung nilai-nilai spiritual  

sebagai mana diajarkan dalam agama.  Semua itu diakibatkan telah pudar bahkan 

hilangnya kasih sayang dalam setiap individu. Untuk mengubah dunia ke dalam 

kedamaian dan persaudaraan universal, diperlukan kasih sayang dan semua itu 

dimulai dari diri sendiri (Jumsai, 2001:8).  

Krisis moralitas mesti diakhiri dengan meningkatkan pendidikan agama 

dengan menekankan pada pendidikan budi pekerti. Pendidikan agama merupakan 

salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena melalui 

pendidikan agama nantinya akan dapat membentuk pribadi manusia berbudi 

pekerti yang luhur, dapat mengendalikan diri di tengah-tengah  arus modernisasi, 

serta dengan ilmu tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan ajaran agama. Pada 

akhirnya ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dapat bermanfaat 

untuk dirinya sendiri dan dapat disumbangkan untuk kemajuan bangsa serta 

negara (Titib, 2003:14).  

Pendidikan  moral dan mental  perlu dikembangkan dan diperkokoh 

karena pendidikan  tersebut  merupakan konsekuensi logis dari keberadaan 
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(eksistensi) manusia sebagai mahluk sosial dan mahluk berbudaya. dikatakan 

mahluk sosial dan berbudaya karena, manusia selalu ada dalam jaringan interaksi 

interdependensi dengan sesamanya. Diyakini pendidikan moral dan mental juga 

merupakan salah satu substansi pendidikan nasional yang penting dan dapat 

meningkatkan akhlak dan moral. Namun untuk saat ini belum sepenuhnya dapat 

memberikan dampak pembelajaran. Hal ini tercermin dalam fenomena perilaku 

tidak santun, pelecehan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Pendidikan moral 

dan mental harus diberikan sejak dini sebab, menurut Jumsai (2001:10): 

Untuk mengubah sebuah perilaku membutuhkan waktu. Diperlukan  waktu 
lebih untuk merubah seseorang. Lebih mudah merubah perilaku seorang anak 
daripada orang dewasa. Untuk mengubah kebiasaan atau perilaku seorang 
anak berusia 10 tahun hanya memerlukan waktu 2,5 bulan pelatihan, tetapi  
untuk usia 60 tahun memerlukan waktu 100 bulan latihan untuk berlatih dan 
melakukan disiplin diri. 

  
Membina seorang anak hendaknya ditekankan pada pembentukan nilai 

moralnya, agar kualitas anak menjadi lebih berharga dan mampu menghadapi 

tekanan serta rongrongan dari luar dan dari dalam, tidak cukup membina anak 

dengan kecukupan materi, apalagi kalau hal itu dilakukan berlebih-lebihan, 

berakibat bisa merusak jiwa anak (Katjasungkana, 1998 : 128). 

Semua komponen harus mengkonsentrasikan lebih banyak perhatian pada 

pendidikan  anak dalam hal ini, adalah guru dan orang tua. sehingga  dapat 

membentuk anak-anak  menjadi warga negara teladan, memiliki moral dan mental 

luhur bagi penduduk dunia masa depan serta dengan keutamaan atau sifat-sifat  

adiluhung.  
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Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah sebagai suatu 

usaha mengembangkan kepribadian utuh dan membangun sumber daya manusia 

berkualitas. Pelaksanaan Pendidikan berlangsung di sekolah maupun di luar 

sekolah dan berlangsung seumur hidup artinya individu belajar dan 

mengembangkan pengalaman tidak dibatasi oleh usia. Hal ini sesuai dengan UU 

RI  No. 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 4 Ayat (3) dan (6).  

UU RI No. 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 4 Ayat (3) menyatakan  

“Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat”. UU RI No. 20 

Tahun 2003 Bab III Pasal 4 Ayat (6) menyatakan bahwa “Pendidikan 

diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui 

peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”. 

Sedangkan pada UU RI No 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 dikemukakan tentang 

fungsi dan tujuan pendidikan itu sendiri yaitu “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara  demokratis serta bertanggung jawab’’ 

(Tim Penyusun, 2003: 7-8). Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan tersebut 

maka isi pendidikan mencakup: (1) mempertinggi mental-moral-budi pekerti dan 

memperkuat keyakinan beragama; (2) mempertinggi kecerdasan dan 
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keterampilan; (3) membina / mengembangkan fisik yang kuat dan sehat (Lestawi, 

2000:25). 

Kesibukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mengakibatkan 

terbengkalainya pendidikan dalam keluarga atau masyarakat, khususnya di bidang 

Agama Hindu. Pendidikan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada lembaga 

pendidikan atau sekolah. Seperti diungkapkan oleh Jalaludin “Orang tua 

merupakan pusat kehidupan rohani dan jasmani anak dan sebagai perantara 

pengenalan anak dengan alam sekitarnya, karena orang tua mempunyai pengaruh 

terhadap anak sesuai dengan prinsip eksplorasi. Dengan demikian ketaatan kepada 

ajaran agama merupakan kebiasaan. Ajaran agama hanya dipelajari dari para 

orang tua dan guru” (Jalaludin, 2001 : 70).  

Anak sebagai suatu individu, keluarga dan masyarakat memerlukan suatu 

perhatian dan tindak lanjut secara nyata. Dalam hal ini pendidikan dilaksanakan 

oleh berbagai pihak, seperti dalam lingkungan inti yaitu dalam keluarga, 

pendidikan diberikan sejak individu dalam kandungan sampai akhir hayatnya dan 

dalam lingkungan yang lebih luas, dimana individu hidup dalam lingkungan sosial 

dan mengabdikan diri di dalamnya. Pendidikan agama khususnya merupakan 

pendidikan dasar di sekolah, hal ini diperjelas dengan adanya Undang-Undang RI 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dijabarkan pada 

Bab X Pasal 37 Ayat (1) dalam kurikulum Pendidikan Dasar, sebagai berikut: 

“Isi kurikulum pendidikan dasar memuat mata pelajaran sebagai berikut yaitu 
Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, 
Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Kerajinan 
Tangan dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Bahasa Inggris dan 
Muatan Lokal”. 
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Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 4/U/SKB/1999, Nomor 570 tentang 

penyelenggaraan Pendidikan, pasal 2 ayat (2) disebutkan “Setiap siswa wajib 

mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluknya.” Dengan 

demikian tidak menutup kemungkinan pendidikan agama Hindu diberikan kepada 

siswa  Hindu dengan seorang pengajar agama Hindu. Pendidikan agama sangat 

menentukan seseorang untuk menjadi manusia berbudi pekerti luhur. Oleh karena 

itu, pendidikan agama  menekankan pada  perubahan (transformasi) perilaku dari 

tidak baik menjadi baik. Pendidikan berbasis ajaran agama akan mengubah sikap 

dan perilaku seseorang untuk menjadi manusia  berahlak mulia (Titib, 2003 : 37).  

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang muncul adalah kesinergian 

atau sinergitas antara moral dan teknologi terkadang terdapat miss kontrak, sering 

disebut dengan kontra posisi (position contra), akan tetapi maksud dari penulisan 

ini memberikan gambaran dari sudut pandang “pendidikan perspektif teknologi”, 

memang jika kaca mata yang berbeda misalkan “teknologi persfektif pendidikan” 

tentu akan berbeda alur pembahasan yang terjadi. “Pendidikan perspektif 

teknologi” tentu memberikan peluang terhadap pemanfaatan sejumlah teknologi  

untuk mendukung transformasi ilmu pengetahuan yang terdiri dari aspek kognitif, 

apektif, dan psikomotor, serta hal yang senada dengan spiritual. Sedangkan 

teknologi perspektif pendidikan cenderung memberikan interpretasi lain terhadap 

teknologi, terkadang memberikan peluang terhadap pemanfaatan secara berkala 

dan sinergi, akan tetapi terkadang teknologi dipandang memberikan gesekan 
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moral sehingga mengakibatkan munculnya kritik kalangan educate terhadap 

berbagai bidang teknologi yang tidak mendidik. 

 

B. Pendidikan dalam Perspektif Teknologi 

Suja (2000:35) mengungkapkan “kemampuan jnana yang dimiliki oleh 

manusia sebenarnya masih bersifat potensial dan netral. Sains tidak ada yang 

secara langsung bermanfaat bagi kehidupan, dan juga tidak ada yang berbahaya, 

sebelum diwujudkan dalam bentuk teknologi. Sebagai contoh, ilmu 

thermodinamika tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia sebelum 

diwujudkan dalam bentuk produk-produk teknologi. Teknologi merupakan aspek 

karma yang didukung oleh jnana (sains) mengingat karma dalam konsep Hindu 

dipandang sebagai keharusan hukum alam, maka Hindu sangat mendukung 

teknologi. 

Pandangan Gerlach & Ely (dalam Uno, 2007:2) teknik pembelajaran 

adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan 

kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai, lebih jau 

diungkapkannya sebagai cara yang digunakan yang bersifat implementatif. 

Menurut Everett Rogers (dalam Syukur, 2005:14-15), teknologi adalah suatu 

Rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai 

hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya ia 

mengatakan bahwa teknologi umumnya mempunyai dua komponen; aspek 

perangkat keras yang berupa peralatan dan aspek perangkat lunak yang berupa 

informasi. Berbeda dengan Ferdinand Braudel yang berpendapat bahwa segala 
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sesuatu itu teknologi. Ia juga mengingatkan bahwa teknologi bukannya sekedar 

aplikasi ilmu pengetahuan, melainkan juga perbaikan proses serta sarana yang 

memungkinkan suatu generasi menggunakan pengetahuan generasi sebelumnya 

sebagai dasar bertindak.  

Lain lagi pengertiannya ketika dikontekskan pada teknologi 

instruksional/pembelajaran. Karena pengertian pendidikan lebih luas dari pada 

pengertian instruksional pada konsepnya, maka teknologi instruksional sebagai 

bentuk gabungan komponen sistem instruksional yang memungkinkan 

berlangsungnya kegiatan belajar secara bertujuan. Sedangkan hakekat konsep 

teknologi instruksional yang pokok adalah perencanaan dan pengelolaan 

komponen instruksional secara sistematis di dalam merancang, mengembangkan, 

menilai, dan mengimplementasikan pengajaran, sehingga dapat ditingkatkan 

keefektifannya. Dari situ dapat dilihat sisi yang berbeda antara teknologi 

pendidikan dan teknologi instruksional. Jika teknologi pendidikan merupakan 

teori, maka teknologi instruksional lebih pada pengembangan teori teknologi 

pendidikan pada ranah aplikasi dan implementasi. Jika teknologi pendidikan 

beroperasi dalam konteks masyarakat yang lebih luas, maka teknologi 

instruksional lebih terfokus dalam masyarakat dimana proses pembelajaran 

berlangsung. 

Konsekwensi logisnya menurut Sudarwan Danim (2006:28-29) dalam 

buku “Agenda Pebaharuan Sistem Pendidikan” terutama dalam bidang 

pembelajaran berbasis teknologi, pertama kebijakan itu mendongkrak secara 

signifikan beban biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Kedua, kebijakan 
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itu digarikan dari atas ke bawah (top down), dalam akna tidak melibatkan dosen 

dan mahasiswa. Ketiga, aplikasi teknologi baru mereduksi sedemikian rupa 

interaksi pedagogis antara dosen dengan mahasiswa. Keempat, kebersamaan 

dengan itu lahir praktik ekonomi biaya tinggi. Kelima, dengan teknologi 

pembelajaran semacam itu, dosen dan mahasiswa mengalami alienasi. Sehingga 

muncullah anggapan sekolah yang berbasis teknologi akan menjadi mahal, dan 

dituding hanya kamuflase komersial dari pendidikan, semisalkan saja pada 

perguruan tinggi terjadi pasar, hak cipta video, perangkat lunak bahan ajar 

(courseware), CD-room (RW Resuse), dan web site. 

Menurut Zuriah (2007:10-11) yang menggagas pendidikan budi pekerti 

sebagai flatfom perspektif pembaruan, menguraikan beberapa hal yang melatar 

belakangi sehingga perlunya penanaman budi pekerti (moral), yakni: (1) 

melemahnya ikatan keluarga, secara tradisional orang tua adalah sentrum dari 

pendidikan anak dalam keluarga, akan tetapi jika tidak terisi (vacuum) akan terjadi 

ketimpangan pula; (2) kecendrungan negatif dalam kondisi remaja, yang 

diakibatkan oleh poor parenting, melemahnya tanggung jawab terhadap bangsa 

(civil responsibility), cenderung kepada tingkah laku self destructive dan kebutaan 

etika (ethical illiteracy); dan (3) kecendrungan kembali dari perlunya nilai-nilai 

etika hingga memunculkan masyarakat yang mulai menyadari adanya suatu 

kearifan yang kiranya dapat menanggulangi penyelewengan tersebut. 

Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada 

kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan 

pembangunan nasional Indonesia. Karena itu Sisdiknas merupakan satu 
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keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling 

berkaitan untuk menghusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam 

Pasal 1 UU Sisdiknas, No.20 Tahun 2003, pendidikan pada dasarnya adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Realitanya kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan 

yang konservatif sering tidak mampu mengimbangi arus dinamika, sehingga 

idealnya sering tidak tercapai sesuai dengan tujuan dan harapan. Dengan demikian 

antisipasi dilakukan sejak dini, untuk membentuk kecerdasan siswa interaksi 

sosialisasi menjadi pilihan masing-masing individu dengan masyarakatnya, 

sehingga terbentuklah mainkind. 

 

1. Teori Belajar 

Definisi yang diberikan oleh para pakar pendidikan tentang belajar, 

kiranya tidak berlebihan kemudian menemukan rumusan tentang belajar, bahwa 

belajar itu adalah aktivitas yang muaranya pada perubahan tingkah laku melalui 

proses dan respon terhadap rangsangan yang timbulkan. Belajar merupakan 

aktivitas pengembangan diri melalui pengalaman yang bertumpu pada 

kemampuan diri dengan atau tanpa pembimbing. Dalam perkembangannya, 

belajar tidak bisa dipisahkan dari aspek psikologis. Aspek inilah yang akan sangat 

mempengaruhi belajar didik secara intern, karena meskipun faktor ekstern juga 
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mempengaruhi, namun dominasinya akan kembali pada internal individu yang 

terlibat langsung proses tersebut.  

Pendidikan formal gagal memotivasi peserta didik karena tidak dilibatkan 

dalam pencarian aktivitas untuk menjadi sosok seseorang. Umumnya mereka 

hanya diminta menghafalkan jawaban siap pakai. Pengetahuan sering disajikan 

kepada mereka bagai seonggok informasi, bukan seperti sosok kehidupan yang 

bersentuhan dengan realita. Padahal Paulo Freire pernah menyatakan bahwa inti 

program pendidikan adalah penyadaran diri siswa kepada dirinya sendiri, orang 

lain dan masyarakat. Inilah yang diharapkan oleh semua pihak, bagaimana 

pembelajaran sebagai ejawantah pendidikan mampu membebaskan peserta didik 

dari keterkungkungan sehingga dapat mengakualisasikan kreativitas yang 

dimilikinya. Adalah melalui pembelajaran yang membebaskan, yang pada 

hakekatnya merupakan pembelajaran yang situasional, eksperimental, 

eksperensial dan kreatif. Di sini sekolah merupakan tempat di mana kepentingan 

setiap diri dihargai dan secara sadar diletakkan sebagai bagian integral 

kepentingan bersama. Dalam pembelajaran ini guru dan siswa adalah mitra yang 

ideal. Guru bukanlah orang yang serba dan paling mengerti dunia siswa. Ia 

merupakan seseorang yang mampu mendorong siswa menyadari diri dan 

kemampuannya sendiri (Syukur, 2005:16-17). 

Maka take and given merupakan konsep simbiosis mutualisme antara guru 

dan siswa. Sehingga apabila ada permasalahan brain stroming diusahakan untuk 

menemukan solusinya. Peter Kline (dalam Syukur, 2005:17) dalam The Everyday 

Genius menyatakan bahwa untuk menjadi orang yang mampu memecahkan 
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masalah secara kreatif dan pemikir konstruktif, harus mampu meraih sebebas-

bebasnya dan sebanyak-banyaknya Seluruh pengalaman, yang merupakan konteks 

memori. Dari berbagai problematika yang muncul dalam pembelajaran itulah 

maka kemudian beberapa pakar mengidentifikasikannya dalam teori-teori yang 

mendukung, mengcounter dan sounter balik bahkan menumbangkan teori lainnya. 

Terdapat tiga revolusi dalam psikologi yang mempengaruhi pemikiran 

psikologis modern. Revolusi pertama adalah psikoanalisis, yang menghadirkan 

manusia sebagai bentukan dari naluri-naluri dan konflik-konflik. Konsep manusia 

yang suram ini muncul dari kegiatan terapi dan studi atas individu-individu yang 

mengalami gangguan, dimana Freud menekankan bahwa tingkah laku manusia 

dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tak sadar dan irasional. Revolusi kedua, 

behaviorisme yang mencirikan manusia sebagai korban yang fleksibel, pasif dan 

penurut terhadap stimulus lingkungan. Sebagaimana yang diikhtisarkan Skinner, 

behaviorisme menekankan kesamaan esensial manusia dengan hewan, dan 

menitik beratkan belajar sebagai ikhtisar utama untuk menerangkan tingkah laku 

manusia. Kemudian muncul revolusi ketiga, humanisme Maslow, Rousseau, dan 

Roger yang menampilkan gambaran manusia yang berbeda, yakni sebagai 

makhluk yang bebas dan bermartabat serta selalu bergerak ke arah pengangkapan 

segenap potensi yang dimilikinya apabila lingkungan memungkinkan, teori ini 

mengakarkan diri pada filsafat eksistensislisme yang menolak bahwa manusia 

sebagai hasil bawaan dan pengaruh lingkungan, manusia dipercaya sebagai yang 

bebas memilih tindakan, menentukan sendiri nasib dan bertanggung jawab atas 

tindakannya itu (Syukur, 2005:18). 
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2. Quantum Learning 

Proses pembelajaran pada dasarnya mengantar para pelajar memulai 

belajar, jadi tidak menjadikan para pelajar pandai karena mereka harus 

menjadikan diri pandai sesuai dengan kemampuan intelektual yang ada pada 

mereka. Proses pembelajaran adalah proses yang amat pragmatis dan konkret, 

melihat dan mempergunakan keadaan nyata, terutama keadaan intelektual para 

pelajar merupakan pandangan sempit yang harus direkonstruksi. Demikian pula 

dengan proses kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Sudah saatnya 

sistem pembelajaran lebih memperlihatkan potensi dan kelemahan peserta didik. 

Dengan demikian pemasangan daya kreatif setiap siswa dapat dieleminir. Dari 

sinilah maka konsep pendidikan yang membebaskan menjadi pilihan bagi guru 

dan siswa. 

Pendidikan yang membebaskan adalah situasi dimana guru dan siswa 

sama-sama harus belajar, sama-sama harus belajat, sama-sama memiliki subjek 

kognitif, selain juga sama-sama memiliki perbedaan. Guru yang membebaskan 

tidak melakukan sesuatu kepada siswa, tetapi melakukan sesuatu bersama siswa. 

Kegiatan bersama itulah proses belajar yang optimal, karena melibatkan semua 

komponen dan perangkat. Dari proses yang berlangsung itulah masing-masing 

akan memiliki persepsi dan pengalaman belajar yang diharapkan inheren dalam 

dirinya.  

Proses atau means dalam belajar itu memang lebih penting dari pada end 

atau tujuan. Karena dalam proses lebih mementingkan fungsi, bukan output yang 

dipaksakan, juga bukan mengejar nilai sebagaimana yang terjadi di sekolah. 
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Dalam proses belajar, ada baiknya setiap siswa biasa mengidentifikasikan dirinya 

sendiri. Ini akan membantu mereka memilih metode atau cara, strategi dan gaya 

belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kelemahannya. Proses belajar itu 

sendiri meliputi: (1) signifikansi belajar; (2) teori-teori belajar; (3) hubungan 

belajar dengan memori dan pengetahuan; (4) fase-fase yang dilalui dalam 

peristiwa belajar. Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam 

pekerjaa, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Rita Dunn, seorang 

Pelopor di bidang gaya belajar, telah menemukan banyak variabel yang 

mempengaruhi cara belajar orang. Ini mencakup faktor-faktor fisik, emosional, 

sosiologis, dan lingkungan. Dua kategori utama tentang belajar; Pertama, 

menyerap informasi dengan mudah (modalitas), Kedua, cara mengatur dan 

mengolah informasi (dominasi otak). Maka ketika seseorang telah akrab dengan 

gaya belajarnya, ia akan dapat mengambil lagkah-langkah penting untuk 

membantu dirinya belajar lebih cepat dan lebih mudah. Dengan mempelajari 

bagaimana memahami cara belajar orang lain akan dapat membantu memperkuat 

relasi dengan mereka. Setidaknya ada tiga gaya belajar yang dikenalkan oleh 

Michael Grinder sebagai berikut: (1) visual: belajar dengan cara melihat; (2) 

auditorial: belajar dengan cara mendengar; (3) kinestetik: belajar dengan cara 

bergeraj, bekerja dan menyentuh (Syukur, 2005:21-22). 

Pengembangan teknologi pendidikan berdasarkan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan diberikan peluang yang 

besar, dengan demikian perlu dipahami karakteristik pembelajaran kontekstual 

seperti yang diungkapkan Muslich (2007:42) bahwa: (1) pembelajaran 
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dilaksanakan dalam konteks autentik yaitu pembelajaran yang diarahkan pada 

ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran 

yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah (learning in real life setting); 

(2) memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang 

bermakna (mainingful learning); (3) dilaksanakan dengan memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa (learning by doing); (4) dilaksanakan melalui 

kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antar teman (learning in a gruph); 

(5) memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, kerja sama, 

saling memahami satu dengan yang lainnya secara mendalam (learning to know 

each other deeply); (6) dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan 

mementingkan kerja sama (learn to ask, to inquiry, to work together); (7) 

dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan (learning as an enjoy activity). 

Lebih lanjut Muhlich (2007:43) pendekatan kontekstual melibatkan tujuh 

komponen utama yaitu: (1) contructivis (kontruktivisme, membangun 

membentuk); (2) questioning (bertanya); (3) inquiry (menyelidiki dan 

menemukan); (4) learning community (masyarakat belajar); (5) modelling 

(pemodelan); (6) reflection (refleksi atau umpan balik); dan (7) authentic 

assessment (penilaian yang sebenarnya). 

Bagi guru sendiri, sebelum kegiatan PBM dimulai maka segala kebutuhan 

dan kemungkinan yang akan terjadi dalam proses itu harus dipersiapkan terlebih 

dahulu secara matang. Mulai dari persiapan, metode (media), pendekatan, maupun 

materi yang akan di sampaikan. Berkaitan dengan metode (media), maka 

pemakaian metode (media) haruslah selalu diikuti dengan penelitian dan evaluasi 
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yang dilaksanakan secara continue. Beberapa hal sebagai bahan pertimbangan dan 

dasar pemilihan media atau teknologi pendidikan, yaitu: (a) relevan dengan tujuan 

pendidikan; (b) persesuaiannya dengan waktu, tempat, alat-alat yang tersedia dan 

tugas pendidik; (c) persesuaiannya dengan juenis kegiatan yang tercakup dalam 

pendidikan; (d) menarik perhatian peserta didik; (e) maksudnya harus dapat 

dipahami oleh peserta didik; (f) sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidikan 

yang bersangkutan. Namun dari kesemuanya itu yang paling penting adalah 

seorang pendidik bisa menjalin interaksi yang baik dengan peserta didik. Pendidik 

dapat memahami kondisi dan situasi di mana proses PBM berlangsung, dan pesan 

pendidikan dapat diserap dan dipahami peserta didik (Syukur, 2005:22). 

 

C. Penutup 

Orang memahami dunia dengan peranyaran bahasa. Orang harus 

mendapatkan kesempatan untuk belajar menggunakan bahasa secara kritis 

sedemikian rupa sehingga mencerminkan hal yang dibicarakan dan juga memantul 

pada bahasa yang digunakan dalam pembicaraan itu. Kepandaian bahasa sangat 

minimal pun adalah perlu untuk melindungi kepentingan seseorang di dunia dan 

untuk memahami situasi dirinya sebaik-baiknya, sehingga ia dapat bertindak 

dengan tepat atas situasi itu. Namun budaya diam (culture of silence) yang sudah 

berlangsung sejak beberapa abad lamanya sampai sekarang pun belum bisa hilang. 

Anak-anak di perbolehkan mengetahui atau membicarakan persoalan orang 

dewasa. 
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Begitu pula ketika seorang siswa tidak diperbolehkan menanyakan suatu 

hal pada guru karena dianggap lancang, tabu, tidak sopan dan sebagainya. Ini 

adalah bentuk ketidak seimbangan komunikasi horizontal antara guru dan siswa. 

Sehingga terkadang berdampak pada timbulnya image bahwa guru itu tidak bisa 

mengetahui kemauan siswa. Maka jalan lain yang ditempuh adalah mencari. 
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