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TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEBANGUNAN
PENDIDIKAN ISLAMI

Oleh: Juhiyanryah Dafk?

Ab6Eak

Perkembangair Teknologi Infomasi dan Komunikasi (flK) atau
lnhmation CDrnnunication Teduologrl oCT) di dunia sangat cepat,
dari wa}tu ke waktu. Perke&bangan TIK tersebut Ethurya
merupatan potensi untuk meningkatkan kualitas perdidilon.
Karena, btnologi inlormasi henyimpan informasi t€ntang segala
hal yang tak terbatar, yang dapat diFli untuk kep€ntingan
p€ngeubaryan pendidikan yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan
wakhl Daladr kontels pendidikan, penggunalan tekmlogi dalam
pros€s p€mbelaiaran mempunyai kelebihan, yalad s€lain dapat
mempermudah dan memper.epat keria anak didik, .iuga

. m€nymang*an kaEna anak didik berinteraftsi dengan wartla-
wama, galrbar, saara, video, dan sesuatu ysng instan Situasi dall
kondisi yang menyenrngkan ini sebenanya m€xradi faktor yang
sanAat penting dan e6eiBial untuk dlencapai efuktivitas betaiar dan

pro6€s Fndidikan ke arah yang lebih baik. Di sini
teloologi noampu membargkitkan emosi positif dalam pros€6
pstdidikan. Bahkan, selain memtanh menciptalan kondisi betrajar
yang kondirsif bagi mental aIlak didik, peran penring lainnya &Ii
teknologi informasi dan komunikasi dalam Foses pendi&Lan dan
peolelajaran adalah menyedialan seperangkat media dan alat
(tools) untuk mempemudah drn mempercepat peke4aan anal.
didik, serta bntu sara memberi keerampilan Fnggunsan te*nologi
n^gqi (adoan@d stirls). Karena itu, seiring dengan Frkembangan
zama& kehadilan TIK mudak diperlukan ftlam rangka m€ldorong
Frkembangan dan k€bangunan dunia pendidikan

Kata-kaia kunci
TelcDlogi lnformasi dan Komunikasi, kebangunan pendidikn.

'Dianbil dari bahai Or6i ilniah yaf,9 tElab disampailan pado wisuda ke-12
STIT Darul Ulum ltutabaru, 9 Marct 201 L

zDosen tetq Fakutta, Tabiyoh UN Afiasai Banjamatin, PhD dalan bidary
Td"ologi ltfomosi dlyi Universitos Utaru Maklsi.I (IruM).
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PENDAIIULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususly:

kemajuan t"Lnoi"gi i.tf;na;i dan kosrunikasi GIK) telah

menciptakun ttudiil durr budaya baru dalam peradaban umat

.orooiir- P"*b"hr., yang diakibatkan oleh TIK ini lebih dahsyat

dibandingkan dengan p.*Uf,"t ar"iu aari era pedanian menjadi

era induJtri yang dlawali oleh Revolusi Peancis pada 1789'

Di antara peruirahan itu adalah bahwa TIK daPat nrcniadikarr

dunia maya menladi nyata betada di lradapan kita' Misalrya

walaupun-hanya termenung di depan kmrguter Pada temPai ylltg
*pi rir, "e*pit, 

namun dilam kesePian dan kesemPitan tersebut

UL a.pat mernUuta cakrawala dunia yang sangat t:1= I lnil'jefie
eists i6rut tfu compuler 6creen). D\lrlia|idak dibatasi lagi oleh ruang

dan waktu (borfuriess torl\' dan kejauhan yang beribu-ribu kilo

iauhnva kita tisa menqungkapkan pedotaa& menyampaikan

;*y;- dan dapat men"ghJwkan sertuhan lewat tom-bol-tombol

yari6 ada daiam kompu ler (oe cffi chst l,idsut speaktug, smib without
"griining; lug witholtt touching), at,l1a g:ula tombol dart fasilitas yang

ada dihatdphone $1P).

Perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan

inlormasi membuit dunia terasa makin sempit dan nyaris tak ada

lagi ruang kosong yang tak tertanah oleh Es€lriuh oleh teroPong

#o.-""it"t<rt"tJgl Dimpaknya segala aktiYitas ekonomi, politik'

kebudayaar! hiburarL penusararV Fomosi dan s1lrat 
-menyurat 

Pun

alan teUih mudah dan cePat dilakukan, trmasul( Pula dunia

pendidikan. Wajar apabila abad sekarang dinamakan sebagai'abad

inforrnasi digital'.

Oleh itu, perubahan lingkungan luar dunia Pt4id*": .yTq
disebabkan oleh perkemballgan Teknologi Infornrasi @), mulai dari

ii"gk""guo so6ia1, ekoionu, telcrologi, ry"!1 politik

r""i'tgh;*t* dunia pendidikan memikirkan kembali bagairnana

p".rr"Uuf,utt tersebut mempengaruhinya sebagai sebuah institusi

tunat rhrbfi aaftIl)[u!,t Qotln, 6, Norsor 12 1a1&d; ' l tti 2011
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m&I dan bagaimam pula harus berinteraksi secara cerdas dengan
p€tubahan tersebut Ivfalcunya dmgan nasulnya materi Teknologi
Inforyusi dan Komunikasi ,lalaurr kurikulurn baru, maka peranan
fmputer sebagai salah satu komponen utama dalam TIK

posiei yang sangat penting sebagai salah satu media
pcobelaiaran (Dadan Wahidi4 m09).

II DAN PARADIGMA PENDIDIKAN
Dengan segala perangfutnya, TI telah urenghadirkan nuansa

dan media baru dalam penyebaran inforurasi, yaitu media dig'tal.
Infomusi yang tidak la8i disusun atas atom-atom, t€tapi dalam bit-
bit (Ne$oponte, 1!)98), telaft mempercepat dan mempermudah
proees penyebarannya. Media ini pun telah mengubah pola pikir
nanusia yang merupakan respon Ehadap kemasan informasi.
C-ontoh perubahan pola pikir tersebut adalah lahunya e-mail yang
mengubah cara berkirim atital, e+usiness alau e-@mfiere yang tr"lah

cara berbisnb dengan segala tuunanny4 terstasu.k e-
cl,sh ahu,e-rnonsy. Bahkan memasuki pula bidang pernerintalun,
dergan istilah e-gdeflficnt, sehingga telah membuka babak baru
dalam pengelolaan pemerintahan dan mekanisme hubungan antara
pemerintab dunia bisnis, dan masyarakat. Sementara, dalam duia
pendidikan dikenal istilah e-baming yar:Lg menawarkan cakrawala
baru dalam proses belaiar mengaiar.

Perubahan-perubahan tersebut terus berlangsung dan dalam
beberapa bidang sudah mulai mapa4 terutama di negara-negara
uuju.

Data Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa
sebanyak 90% SMU dan 95% SMK telah memiliki komputer. Namurr
demikian, kuang dari 25% SMU dan 10% SMK yang telah
efiubung dengan Int€rnet (Mohandas, 2t)08). Di tingkat perguruan
tinggi, data Drektorat Jenderal Pendidikan Tinggi menunjukkan
bahwa kesadaran dalam pemanlaatan TI dalam proses

JntatlbriatoatvI' 6r Vo6n, 6, Noaol 12, lawdi - ltt ri m1I
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ryTry+-" maEih sangat rendah (pannerg 2005). Anafi6is
terhadap propeal tzaching grant, bru 29,69% yang memanlatkan
media berbasis telmologi komputer. I(etersedfan -"aa U""U""is

Fktol(lgi informa:i iuga masih terbatas; hanya 15,54% perguruan
UnSq.l5qU (Pn dan 16,09% perguuan tinggi swasta @) yang
m€Griliki ketersediaan media berbaeir t tnot"gi i"I".m;i. Se;i.id
15,65% mahagiswa dar 14F9% dooen yang memprmyai akses
terhadap teknologi informasi. tlasil 

- 
suiwei yang' melihat

pemanfaatan TI pada tahun 2004 mmunjukkan Uafrwa taru lZ,m X
PIN, 1144% PIS, 9,55% dosery dan 15,17% mahasiswa vane
memanfaatkan TI dengan baik. Secara keeelunhan statistik #
ITun *kan bahwa adopsi TI dalam dunia pendidikan di
Indonesia masih rendah.

Realitas di ata8 menarik untuk dikaji, bagaimana sebenarnya
peran TI dalam rangka usaha untul memodernisasi ataupun
mereformasi dunia pendidikan?

,. ., . Y*"T, Resnick (2002) ada tiga hal penting yarrg harus
orpuerkan ulang bkait dmgan mod€rdsasi pendidikan: (1)

kita belaiar (rau pcoplc teqmli (A aga yane kita pehi;
(wlut peoplc 

_bam); dan (3) kapan dan dimana ia *tiiu 1ri"o *a
what peopb bam).

, . Pe{anyaan pcrtama, bagaimana kita belaiar (horo people
leam), tu*ait dmgan metode atau model p.-kf";i"o ' C"r"
berinEraksi anfara guru dengan siswa sangat 

-rrenentukan 
model

PTflaiaran Terkait dengan ini, mmu t-pannen (2005), saat ini
terjadi perubahan paradigma pembelaiann terkait dengan
keterBantungan t€rhadap guru dan peran guru dalarn pries
gembelajaran Proses pembelalaran 

- 
sehanirnya tidak 100%

Fgq*rlg kepada guru lagl (instructu *p"i^t1 rerapi lebih
banyak te4rusat kepada siswa (studefl,-e ercll leamig aau
ins.tructot inrbpadcar). Guru Fga tidak lagi diiadikan satu-itunva
nt ukan semua pengetaluan betapi lebih sebagai lasilitator atau

ltona{fkidielntufin,t/o6fr. 6 f{ofiot 12 lawdi _ juri mll
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hltan (Resnicl Zn2).

Intervensi yang bisa dilakukan TI dalam model pembelalaran
sangat jelas- Ifadimya eJemning dengat semua variasi

B-t'mya telah meu{asilitasi perubahan ini Secara umurrr, e-
blira dapat didefiaisikan sebagai peraftelaiaran yang
ft-'|Eaftart srblalui seunra media elektronik termasuk, Internet,
fuaraEt e(laarret, sateli! audio/video tape, Tv intemktif, dan CD
IO*l (C,ovindasamy, 2fiI2). Menurut Kirkpatrick (?sol\, e-banting
Hah mendorong demokratisasi p€ndidikan/pengajaran dan proses
mbdaiuan dengan sreurberikan kendali yang lebih besar dalam

kepada siswa. Hal ini sangat sesuai dengan priruip
Fryelenggataan pe&liaukan rnsional seperti termaktub dalam
kl 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20ffi tentang Sistem
kodidikan Nasional dinyafakan bahwa: "Pendidikan
di*lenggarakan secara demolcatis dan berkeadilan serta tidak
dislsimiiafif dengan nrer{rmiulrg ti.tggr }tk asari manusia, nilai
L*tamaa'L nilai kultural, dan kemajemukan bangsa".

Secara umurry interv€osi e-bamiftE dalatrl. prows
pembelalaran dapat dikelompokkan me{adi dua bagiarl
kourplementer dan substifusi- Pertama mengandaikan bahwa cara
pembelajaran dengan tabp mu&a masih berialan tetapi
ditar$ah dengan model interaksi berbantuan T1, sedang yang
Ledua sebagian besar proees pembelajaran dilakukan dengan
berbantuan (berbasis) 1'I.

Saat ini, regulasi yang dikelua*an oleh pemerintah iuga
dah memfasilitasi pemanfaaran e-fuarniz8 sebagai suktitusi proses
peuibelajaraa konvensional. Surat Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional No. 1O7/U/ml dengan ielas mernbuka koridor untuk
merryelmggaratan pendidikan jarak jauh dl l::,ana e-bflntiflg dapat
mernainlan peran di dalarrmya

Pertanyaan kedsa, apa yang kita pelaian (whrt Woplz bamr?

1@to[ Ifnirt adatutt , /o{w A No@t 12, tatfitdi -11*ii Nll



lvb@) ilh I Tlpdq; ftl,,,,'i bn k&w@ Pennfui :uJ*t

Pertan\raan-Dertanyaan seperti apakah kurikulum telah sesuai

;;;; k"f";# siswa dan apatarr kuritulum telah dirancang

".i,?t -*"irpL* sis'wa untuk hiclup dan bekeria pada masa yang

,trtr a.t".s o"Uu ".f* hgi dilontarkan- Perkernban8ar I I yang

;g.ip*"i it"t"t diPertimbangkan dalam meniawab pertanyaan-

;;."; ini. Menurut Resnick (2002)' selain Tl akar 
.sangat

il"*"ir.i -""" a.p-, 'I1 iuga rnengubah tidak hanya terhadaP aP-a

,r"r'o *"trr-"nv" &p.t"i*i ot"t, siswa, tetapi iuga aPa yang oaPat

iip5"i"rr. s"^g"t -lt"gc" banyak hal yang seharusnyt 
", ::,:-1.Y1

.U'p"fri-i S"*-, tetaPi ddak bisa dimasulkan ke dalam kufll<urum

G""i -r.""* y*i terbatas atau kouple*sita.s yang tinggi dalam

mer\Eaiarkannya.

Pe any{an ketiga, kapan dan di mana yjttatr7aiat (ulore and

nhm oeooLe Larn)Z reitalt dengan ini' paradigrn pembelaiaran

;;;; ;;h;;;;gandaikan bahwa sumbcrdava pembelaiaran

ffi;";;#;; "-"t"ti ai ketas dan buku harus diubah

Hadirnva TL te!'utarrra tnternet, telah sumberdaya'""-t 
ilUra" Yang tidak terbatas' Sebai cfitotL survei .yang

ailakuk; obllpenulis pada siswa SMU di Yog/akarta t'antLu'.oan

,;t-r". fiai menenu.lon bahwa lebih dad 10% siswa

#;":"il k"*P"J ,,r'*t ao"i' g.ar" vTs Tq+ 
d'.11}11l

""to"tuiu 
eertuny""n sederhana ydr8 mqrul .t*t'i YqlT:

mereka belaiar? iawabannya sangat lugas: alc€s t"t$dlP *oTP:Y
dan internet sangat memunglinkan hal itu Eiadr' ('nton laln'

;;;-&ttk aerigan t lmololai inlorrusi tetapi tidak memPunyai

iJ""xl;;* ur,t,i duduk di bangku sekotah atau kuliah. bisa

mengunimgi website www.ilmukomDuter'com yang menyedaxan

sumberdaYa Pembelaiaran gratis'

PENGUASAAN TI DAN PANDANGAN ISLAM
' -'- -;;;br" masa kini biasa disebut sebagai Peradaban

*ruy-i-, ir,f"i*i karena informasi mmiadi suatu komoditas

lsnat lttniat adi')frd, 066.6 Notut 12,lat'uri-1dti 2011
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EiE yaug diperlulan oleh setiap orang yang ingin maju dan
dr* Bal*a& infornasi juga meniadi sumber kekuasaa4 karena
r .r*an alat untut merrbentuk pendapat ptbhk (public opinion')

I-8 dapat mempengaruhi, mengendalikan, dan membentuk
p&iras sikap dan perilaku masyarakat. Itulah sebabnya walar iika& yang bahwa informasi di tangan banyal orang
&trah sumber baru kekuasaaa saat sekaran& sehingga siapa saja
y.D* menguasai media massa, maka dialah pengendali atau
penguasa dunia. Realitas inilah yang sekarang teriadi dimana pers
Btat (yang didominasi oleh orang-orang YahudiZionis) menjadi
pcnguasa dan pengendali media serta arus informasi, Mereka
rcqguasai link media flvusa yang utana, mencakup kantor-kantor
baita terkemuka dunia (misalnya Reuter yang didirikan oleh
Fdius Paul Reuter di Jerrnan), surat kabar, (misalnya Associated
hEs darl United f'rcss International yang berpusat di AS), iaringa!
TVlRadio internasional (misalny4 ABC, Cm, NBS), industri
pdltrran dan program TV (misalnya Fox Company, Golden
Cmrpany, Meko Company, Wamer & Broos Company, dan
kamount Company), dertsa induEtri percetakar! pene*ita4 dan
distribusi, yang semua itu sudai masuk ke rumah bahkan kamar-
kamar kita, walau terkadang tanpa kita sadad. -

Dominasi Barat te.hadap hegemoni inJormasi ird mereka
gunalan sebagai alat rmtuk mencapai tujuan mereka. Misalnya,
Barat sengaia melempar izu-isu global seperti isu tentang hak asasi
tunusia, demokrasi pluralisme, toleransl terorisme, gender,
nuklir, seniata biologis, lingkungan hidup, dan sebagainya demi
kepentingan mereka sendiri. Media massa menjadi sarana penaing
ba$ Barat untuk membuat citla buiuk Islam dan umat lslam
seba8ai agama dan umat yang suka kekerasan, fundarrrentalis,
intoleraIl, anti demokrasi, dan sebagainya, sehingga orang men adi
plnliz dengan Islam (Majalah Al-Wa'ie 2002).

luaa.t ltniafr tDanI'dfrm loh!1ne 6 Nonrol 12, ldtuei - llt$i 2011
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Kunci dad keberhasilan datr dominasi Barat terhadap media
informasi tetsebut tidak lain adalah keurauqruan mereka dalam
menguasai dan mengembangkan teleologi informasi se*a
menjadinya sebagai basis bagi kehidupan mereka,

Padahaf aiararr Islam dan seiarah peadaban Isiam
betapa berat atensi (perlutian) Islam terhadap

ilmu pengetahuan, teknotogi, dan inforEEsi. Islam membedkan
apresiasi yang Eangat tinggi terhadap mereka yang berilmu
pengetahuan dan bahkan mengatut secara khusus bagaimana etita
urnat terhadap berita atau informasi yang mereka dapatkan, antara
lain:

Pertama, khusus berkenaan dengan informasi, misalnya
kita dapat lacak dalam Al-Huiurat ayat 6.3 H<enaan dengan ayat
iai, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hasrrrad (2m4),

ada bebenpa pearalraman yang dapat kih ambil dari
ayat ini, yaloi: (1) Konudtas Muslim sudah berabad-abad yang
lalu diperkemlkan dengan nulan informasi" bahkan sama tuanya
dengan agama Islam itu sendiri, lihat malcra kata'nafu (l,f,|jta atao,
informasi besar). (2) Mengingat keberlakukan firman Afhh
tefsebut sepanjang kehidupan alam raya ini, maka umat Glam akan
selalu berhubrmgan dengan persoalan inforrnasi, artinya informasi
akan senantiasa mewamai kehidupan unat Islam. (3) Al-Hujurat
termasuk kelompok suah madaniyalf ini berarti turun ketika Nabi
sedan8 giat€iatnya Istam di MadinalU di
mana saat itu inlorgrasi memiliki peran yang sangat penting (4)
Untuk rnenjadi lcedibilitas dan validifas berita atau inbrmasi yang
didapat, Islam memerintahkan kryada umatnya rmtuk melakutan
tabaygan l&ec* anil rc&eck).

3'tIai or*g-cn'aag yrng berinaq j ra de[g k€pfuu orang Asik membawa
surtu betita" 4aka periksalah deryatr teliti agf,. kmu ti&k n&ihJBkar suatu musibah
kepada surtu lare hrpa mogerdui k€.,lmnya yErg m€tryenab&r t€mu nl€ry€sal ataE
peduataDnu itu".

lBn"I r hnidi a@.t bE I!* 6 Nonor t Z ld,zii - tu.i at 1
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Kedu4 seiarah mengajarkan kepada kita, betapa pada masa
selarah lslam, ilmu pengetahuan dan teknologi

i{rrrasi kuil riset dan kaiian ilmuwan Muslim mempunyai peran

Iq urgen di segala lini kehidupan dar ikut mewamai

F"cerahan pola pikir uma! dalam rangka pembangunan dan

Fgerr$angan kehidupan umat di berbagai bidang kehidupan,
Sdringga dengan pentuasaan dan akses telhadap ilmu
FBetahuan dan teknologi yang luas telah menghantarkan urnat
lCan pada kemajuan hidup dan peradaban modem yang dilandasi
dr ilmu dan nilai-nilai aiaran agama. Sejumlah tokoh ilmuwaIl
drn htelektual Muslim yang mencurahkan hidupnya untuk
batagai bidang ilmu pengetahuan yang meniadi minatnyq
trrrudian lahir, seperti lbnu Sina (ahli kedokteran), al-Farabi (ahli
fkaIat dan kenegaraan), al-Khawarizmi, Omar Khayyam, al-Biruni
(d i ilrnu aljabar/matemati.ka), atau Jabir bin Sinan al-Battani
qhma pionir Trigonomefi dan penemu hukum Sinus dan Cosinus,
Itgrudian al4hazali, Ibnu Rusyd, al-Kindi, Ibnu Thufail (aHi
6bafat), Ibnu ilayyun (ahli fisika) dan sederet nama cendikiawan
Muslim lainnya, Mereka menghasilkan karya-karya monumental
yang menentukan perkembangan ilmu pengetahuan (baildizg
hlrlrdedge} Karenanya selama berabad-abad yang lalu. urnat Islam
berhasil meniadi single Wu,et dan panutan masyarakat dunia
diberbagai belahan dunia. Hasil kreasi dan aktivitas keilmuan yang
luar biasa telah menjadikan perkembangan kehidupan luar biasa
bagi masyaralat lslam, sebagaimana yang terlihat di Baghdad,
Sparyol, Mesir, Tunisia (Alrika) Ini merupakan bukti betapa ilmu
dan teknotogi memegiurg peranan penting dalam rangka
pengembangan masyarakat.

Demikianlalr, kalau umat Islam ingin maju dan
mgembalikan dominasi mereka terhadap dunia sekarang, mau
tidak mau upaya transformaai, inovasi, elaborasl riset dan

Frgkaiian terhadap ilmu pengetahuan melalui sistem dan

Fogram pendidikan yang baik mudak diperlukan.
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PENUTT'P'-'- o-*r, kiba sePakat bahwa .penguasaan .*F!iP-YI
Densetahuan dan tekrologi merupakan Prasyarat utarla. untux

L"rt-"ca"ui kernaiuan dan keseiahteraan hidup yang lebrn DarK'

;;;t;fiil;-^"-Pata'' ;alan dan dan keupayaal untuk

;ffi#;ttd"k "J. i,lt''"'t"irr 
basi kita selah melakukan

ffiffi# ;Jk"b""d-; bagi pen-aidikan dengan berbas'ts

;;'"d" Tt- oot t -"tiu""t't kaet' generasi P€tTru: 9i masa

*"5ra"""L.-"i""egrh Allah akan deraiat- 
-oralq-

;;*r-,t -ffi* a"" berilmu por'getahuan" (a6' at-

Muiaadilah 11).
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