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A. PENDAHULUAN  

Tidak dapat dipungkiri lagi murid-murid dewasa ini tumbuh di dunia 

yang jauh berbeda dengan di masa ketika guru, orang tua dan kakek mereka masih 

menjadi murid. Anak-anak  sekarang terlahir diera digital dan ditengah-tengah 

perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya, menuntut adanya kesiapan 

mental dan finansial baik bagi orang tua maupun sekolah untuk mengakomodasi 

setiap kebutuhan anak-anak yang semakin kompleks khususnya dalam 

pembelajaran. 

Teknologi merupakan bagian dari masyarakat informasi di mana kita kini 

hidup, orang sudah menggunakan internet, e-mail dan hand phone dalam 

berkomunikasi, kompetensi seseorang semakin ditantang dan diperluas dengan 

cepat. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat, teknologi hendaknya harus 

menjadi bagian integral dari sekolah dan pembelajaran di kelas. Berdasarkan fakta 

yang ada pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan dari segi 

pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, teristimewa bagi sekolah-sekolah 

yang ada di pelosok dan jauh dari kota besar, namun sudah cukup banyak pula 

sekolah yang bertaraf nasional plus atau bertaraf internasional yang menjadikan 

teknologi sebagai bagian dari sekolah dan memanfaatkannya dalam kegiatan 

pemebelajaran. 

Pembelajaran dengan menggunakan media IT merupakan salah satu 

startegi pembelajaran yang sangat disenangi dan ditunggu oleh anak-anak, karena 

tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ketertarikan anak untuk menguasai teknologi 

sangat besar, ini dapat kita lihat begitu banyak anak baik di usia non sekolah (usia 

dini) maupun usia sekolah yang kehilangan waktu belajar karena asyik dengan 

dunia teknologi seperti bermain game, bermain hand phone dan bermain 

komputer. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang memperhatikan dunia 

anak yaitu berkaitan dengan dunia IT merupakan keharusan yang tidak dapat 



2 
 

Makalah Pendamping 
Seminar Nasional Pendidikan UNM-2010  

ditawar-tawar lagi untuk menciptakan antusias dan motivasi belajar, apabila hal 

ini tidak dapat dipenuhi, tentunya pembelajaran sudah tidak menjadi perhatian 

utama murid. 

Guru sebagai salah satu fasilitator dalam pembelajaran tentunya sudah 

tidak dapat berpangku tangan melihat tantangan ini, guru harus “melek teknologi” 

agar dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Begitu banyak 

penelitian telah dilakukan bahwa penggunaan teknologi komputer dalam 

pembelajaran sangat berpotensi meningkatkan kemampuan murid dalam 

memahami, dan mengkonstruksi ilmu pengetahuan, oleh karena itu  guru 

hendaknya mampu menciptakan teknologi pembelajaran yang inteaktif dan 

konstruktif yaitu menggunakan media komputer. 

Pembelajaran matematika yang menggunakan media komputer 

perkembangannya sangat pesat, begitu banyak pembelajaran matematika dewasa 

ini disajikan dengan media interaktif berupa CD pembelajaran dan media internet 

(e-learning), namun media yang tersedia dipasaran kadangkala tidak sesuai 

dengan kebutuhan kurikulum dan kebutuhan siswa, dengan demikian guru sebagai 

subjek pendidikan yang memahami kurikulum dan kebutuhan siswanya 

hendaknya mampu menciptakan sendiri media interaktif bagi siswanya. 

Pembelajaran dengan media interaktif terbukti dapat meningkatkan antusias dan 

hasil belajar siswa, ini telah diteliti oleh beberapa pakar pendidikan dan penulis 

sendiri, sehingga menggunakan media IT dalam pembelajaran matematika harus 

dapat dilakukan guru untuk menghilangkan kesan matematika itu sulit dan 

menjadi momok bagi siswa menuju pembelajaran yang aktif, kreatif, konstruktif 

dan menyenangkan. 

Dalam makalah ini, akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan 

penggunaan IT dalam pembelajaran matematika seperti bagaimana pengguaan 

media interaktif dan internet dalam pembelajaran matematika dikelas serta 

bagaimana membuat media pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa dan 

kurikulum. 

 

B.  PEMBAHASAN 
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1. Teknologi dan Pendidikan 

 Teknologi adalah bagian penting dari dunia pendidikan, karena teknologi 

sangat membantu tercapainya tujuan pendidikan. Teknologi memberikan nuansa 

baru dalam penyajian informasi, khususnya informasi dalam pembelajaran. 

Penggunaan teknologi dilingkungan pendidikan khususnya lingkungan kelas 

dapat digunakan untuk mendobrak isolasi kelas tradisional, murid didorong untuk 

berkomunikasi  secara elektronik dengan komunitas pembelajaran diluar dinding 

kelas.  

 Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat mengubah iklim 

pembelajaran di kelas tradisional, yaitu murid umumnya hanya mendengar, 

melihat, menirukan apa yang dikatakan guru dan teks dalam buku, dengan 

teknologi murid dapat menerima informasi yang bukan saja dari guru, dan buku 

teks, tetapi juga media lain yang interaktif sehingga murid dapat mengkontruksi 

pengetahuan dan pemahamannya secara sosial, dengan demikian murid dapat 

mengubah alur pemikirannya, merevisi dan mengkomunikasikannya lebih lanjut 

bukan hanya dengan guru tetapi dengan pakar dan para ahli lainnya dengan 

menggunakan media teknologi seperti e-mail dan chating. 

 Teknologi dan pendidikan merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan 

selama beberapa dekade terakhir, komputer tidak hanya digunakan sebagai media 

pengajaran tetapi juga digunakan sebagai media penilaian, dalam hal ini 

komputer bisa dipakai untuk menyusun, mencetak, mengelola dan menilai tes, 

menjadi media untuk fortofolio dan menyimpan catatan murid (Groulund 2003, 

dalam psikologi pendidikan John W.S 2007).  

 Teknologi itu sendiri tidak selalu meningkatkan kemampuan murid. 

Dibutuhkan syarat atau kondisi lain untuk menciptakan lingkugan belajar yang 

mendukung proses belajar murid. Kondisi-kondisi ini antara lain visi dan 

dukungan dari tokoh pendidikan; guru yang menguasai teknologi untuk 

pengajaran;  standard dan isi kurikulum;  penilaian dan efektivitas teknologi 

untuk pembelajaran dan menantang anak sebagai pembelajar yang aktif dan 
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konstruktif. Guru yang efektif mengembangkan keahlian teknologi dan 

mengintegrasikan komputer kedalam proses belajar mengajar dikelas (Male, 

2003. Dalam John W. S, 2007). Guru yang efektif tahu cara menggunakan 

komputer dan cara mengajar murid untuk menggunakan komputer untuk menulis 

dan berkreasi. Guru yang efektif bisa mengevaluasi efektivitas game 

instruksional dan simulasi komputer, tahu cara menggunakan dan mengajari 

murid untuk menggunakan alat komunikasi melalui komputer seperti internet. 

Dan guru yang efektif memahami dengan baik berbagai perangkat penting 

lainnya untuk mendukung pembelajaran murid yang cacat.  

 Komputer sangat efektif digunakan sebagai media pembelajaran karena 

komputer dapat menggabungkan beberapa aspek sehingga dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran interaktif, beberapa aspek tersebut seperti warna, 

suara dan gerak. Demikian pula halnya dalam pembelajaran matematika, 

komputer sangat membantu kita untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak 

dalam matematika, sehingga anak dapat lebih memahami konsep yang kita 

jelaskan, sebagai contoh pada pembelajaran pecahan, kita dapat membuat model 

nilai pecahan (diagram) yang digunakan untuk menjelaskan operasi pada pecahan 

dengan bantuan animasi. Dalam pembelajaran geometri kita dapat menunjukkan 

model bangun ruang dengan kenampakannya dari beberapa sisi. 

2. Pembelajaran Matematika Dengan Multimedia 

Dari pengertiannya, multimedia merupakan berbagai media yang 

dikombinasikan dalam satu kesatuan media. Adapun berbagai media yang dapat 

digambungkan dalam multimedia adalah gambar, suara, animasi, film, teks, 

pewarnaan, dan lain sebaginya. Dalam pembelajaran, penggunaan multimedia 

sangat mendukung terciptanya penmbelajaran aktif, dan konstruktif karena 

dengan bantuan media ini seorang siswa dapat mengkontruksi sendiri 

pengetahuannya. Dalam pembelajaran matematika, penggunaan multimedia 

sangat membantu guru untuk mentransper konsep-konsep matematika yang 

abstrak menjadi semi konkret dengan memvisualisasikan dalam bentuk diagram. 
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Penggunaan media dalam pembelajaran matematika juga dapat meningkatkan 

motivasi dan antusias belajar siswa (hasil penelitian Sigit Suryono, 2008, Nuryadi 

2008).  

 Mengapa harus multimedia? Pertanyaan ini sering muncul dari berbagai 

kalangan  para pendidik (guru), dari hasil penelitian (Romi Satria Wahono, 

Ilmukomputer.com) beberapa perbandingan metode pengajaran yang ditinjau dari 

berbagai aspek  yang ditunjukkan pada tabel  berikut: 

Metode Pengajaran  Pengungkapan kembali 

setelah 3 jam. 

Pengungkapan kembali 

setelah 3 hari 

Mendengarkan  70% 10% 

Mempertunjukkan 72% 20% 

Memperdengarkan dan 

mempertunjukkan 

85% 65% 

  

Pembelajaran dengan menggunakan multimedia dapat memenuhi metode 

pengajaran dengan memperdengarkan dan mempertunjukkan sehingga 

berdasarkan pada fakta diatas pembelajaran dengan multimedia sangat efektif dan 

bermakna karena mampu bertahan lama di benak siswa. 

Disamping itu pula, ada beberapa kelebihan dari pembelajaran matematika 

menggunakan multimedia pembelajaran adalah sebagai berikut: 

• Menarik dan menyenangkan bagi siswa  

• Efektif dan Efisien  

• Materi telah terstruktur sesuai Lesson Plan yang kita Buat. 

• File yang dibuat mudah di-share-kan dan bisa menjadi rangkuman bahan 

belajar dirumah bagi siswa. 

• Mempermudah mengkomunikasikan bahan pelajaran ke orang tua 

sehingga dapat membantu orang tua dalam mendampingi anak belajar di 

rumah.  
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 Bagaimana cara membuat Multimedia? Pertanyaan ini sering menjadi 

bahan diskusi darai kalangan guru dan para ahli pembuatan software media 

pembelajaran. Media pembelajaran yang baik adalah media yang dapat memenuhi 

setiap kebutuhan murid dalam pembelajaran, tentunya untuk mencapai target ini 

guru yang memahami kurikulum dan mengetahui kebutuhan siswanya seharusnya 

dapat menyediakan media ini. Pembuatan media tidak harus menggunakan 

software yang canggih, tetapi bisa saja dengan software yang relative mudah, 

sederhana dan umum seperti Microsoft Office Power Point. Dalam beberapa hasil  

penelitian (Bakrowi, 2007; Nuryadi 2008; Priyono, 2008) penggunaan software 

Microsoft Office Power Point ternyata sangat efektif dan mudah digunakan untuk 

membuat multimedia pembelajaran khususnya matematika.  

 Beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan jenis multimedia pembelajaran yang akan dibuat 

Berdasarkan jenisnya multimedia dibedakan atas dua macam yaitu 

1). Multimedia Presentasi Pembelajaran  

- Merupakan alat bantu guru dalam proses pembelajaran di kelas 

(presentasi) 

- Berupa pointer-pointer materi yang disajikan (explicit knowledge) plus 

multimedia linear untuk memperkuat impact ke siswa 

2). Multimedia Pembelajaran Mandiri  

- Merupakan bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh siswa secara 

mandiri  

- Perpaduan antara explicit dan tacit knowledge. Ada fitur untuk 

latihan/ujian/simulasi  

 

b) Menentukan tema bahan ajar  

Tidak semua topic/tema dalam matematika harus dibuatkan 

multimedia, seorang guru hendaknya pandai memilih  tema bahan ajar yang 
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sangat membantu  meningkatkan pemahaman ke siswa dan menarik bila kita 

gunakan multimedia. Pemilihan tema sangatlah penting, karena banyak 

materi dalam matematika dapat dapat diajarkan dengan metode pengajaran 

langsung dan metode lainnya yang lebih baik, begitupula pembuatan 

multimedia pembelajaran menyita banyak waktu dan tenaga, apabila hasilnya 

tidak dapat mengefisienkan pembelajaran dikelas sudah barang tentu menjadi 

pekerjaan yang mubasir dan tidak bermakna. Beberapa tema, yang dapat 

dibuat multimedianya diantaranya materi pecahan dan geometri. Dalam 

materi pecahan multimedia digunakan menjelaskan konsep-konsep operasi 

pecahan dengan bantuan pemodelan dan animasi gerak, sangat membantu 

guru mempercepat pemahaman siswa, misalnya dijenjang SD dan SMP. 

Untuk menghitung nilai 
 

 
 
 

 
 dengan menggunakan konsep penjumlahan 

pecahan umumnya sangat abstrak, sedangkan apabila kita jelaskan dengan 

bantuan animasi dan pemodelan  tentunya dapat lebih menghantarkan 

pemahaman siswa seperti berikut: 

 

Dengan membuat model dari nilai pecahan seperti gambar diatas tentunya 

akan memudahkan pemahaman siswa, terlebih lagi dengan menggunakan 

animasi lewat program komputer. 

c) Menentukan alur cerita (story board) 

1

3
 
4

9
=
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9
 
4

9
=
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- Ubahlah kepenyebut 

yang sama pecahan 

berikut. 

- Apabila penyebut 

sudah sama, 

jumlahkan kedua 

pembilangnya. 
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Dalam pembuatan media pembelajaran dengan komputer, membuat story 

board merupakan suatu keharusan, karena dengan adanya alur cerita media 

yang akan kita buat akan lebih terarah dan lebih mudah dipahami pengguna 

(user) 

d) Memilih software yang mudah dan memulailah membuatnya. 

Awali dengan software yang paling mudah dipelajari. Eksplorasi dan 

kuasai MS Power Point dan OpenOffice Impress terutama di animasi dan 

efeknya. Setelah kita menguasai dengan software yang mudah, lalu dukung 

dengan software lain seperti Macromedia Flash, Corel Draw dan foto shop. 

e) Gunakan tehnik ATM 

Kadangkala seseorang kehabisan ide dalam membuat multimedia 

pembelajaran baik dari segi content, maupun tampilan oleh karena itu melihat 

contoh-contoh yang sudah ada untuk membangkitkan ide merupakan suatu 

hal yang sangat penting. Dalam hal ini gunakan tehnik ATM (Amati, Tiru, 

dan Modifikasi) 

f) Menetapkan Target Pencapaian  

Untuk menjaga keseriusan proses belajar, seseorang yang mau 

menciptakan multimedia hendaknya harus memiliki target yang jelas 

misalnya multimedia yang diciptakan bisa digunakan oleh banyak orang 

terutama guru dalam pembelajaran, dapat dilombakan dan diterbitkan atau 

dipublikasikan. Beberapa event penting yang dapat diikuti dalam rangka 

menguji target dalam pembuatan multimedia ditingkat nasional yaitu  

 Teacher Innovation (Microsoft): April 

 ICT Award – INAICTA (Depkominfo): Juni 

 Lomba Pembuatan Multimedia Pembelajaran (Dikmenum): Oktober 

 Lomba Pembuatan Multimedia Pembelajaran (BPM Pustekkom) 

 eLearning Award (Pustekkom): September 

 Game Technology Competition (BPKLN) 

 

g) Belajar dari The best practice 
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 Berani mencoba dan giat berlatih merupakan dua hal yang sangat penting 

dalam proses belajar membuat multimedia pembelajaran, banyak orang dapat 

berbuat bukan karena bidang dan jurusannya tetapi karena ia mau belajar 

secara otodidak baik lewat CD tutorial maupun dengan buku-buku. Sikap 

pantang menyerah juga merupakan bagian terpenting dalam mencipta suatu 

produk, karena kadangkala seseorang menyerah karena keterbatasan sarana 

dan prasarana dan tidak dapat memaksimalkan sarana dan prasarana yang 

ada. 

3. Pembelajaran Matematika yang berbasis Internet  

Seiring dengan kebutuhan akan metode dan konsep pembelajaran yang 

lebih efektif dan efisien, pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan 

menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep yang kemudian terkenal dengan sebutan e-

Learning ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan 

konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi (contents) maupun 

sistemnya. Darin E. Hartley [Hartley, 2001, dalam Romi 2007] mengatakan 

bahwa e-Learning adalah suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 

tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media Internet, 

Intranet atau media jaringan komputer lain. Saat ini konsep e-Learning sudah 

banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti dengan maraknya implementasi 

e-Learning di lembaga pendidikan (sekolah, training dan universitas) maupun 

industri (Cisco Systems, IBM, HP, Oracle, dsb).  John Chambers yang 

merupakan CEO dari perusahaan Cisco Systems mengatakan bahwa aplikasi 

dalam dunia pendidikan termasuk e-Learning didalamnya akan menjadi “killer 

application” yang sangat berpengaruh di era-era ke depan. Departemen 

perdagangan dan departemen pendidikan Amerika Serikat bahkan bersama-sama 

mencanangkan Visi 2020 berhubungan dengan konsep pendidikan berbasis 

teknologi informasi (e-Learning) [U.S. Department of Commerce, 2002, dalam 

Romi 2006]. Konsep e-Learning semakin berkembang karena memiliki banyak 

keuntungan dibandingkan sistem konvensional. 
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Internet adalah inti dari komunikasi melalui komputer. Sistem internet 

berisi ribuan jaringan komputer yang terhubung diseluruh dunia, menyediakan 

informasi yang tak terhingga yang dapat diakses murid. World Wide Web 

(WWW) adalah sistem pengambilan informasi hypermedia yang menghubungkan 

berbagai materi Internet, materi ini mencakup teks, dan grafis. Web memri 

struktur yang dibutuhkan internet. Website adalah lokasi individu atau organisasi 

di internet . Website menampilkan informasi yang dimasukkan oleh individu atau 

organisasi. E-Mail adalah singkatan dari electronic mail dan merupakan bagaian 

penting lain dari internet. Pesan dapat dikirim dan diterima dari banyak individu 

atau dari banyak individu sekaligus. (Santrock, Jonh W. 2007). 

Pembelajaran Matematika dengan menggunakan internet memberikan 

kesempatan kepada murid untuk lebih aktif dan konstruktif. Pembelajaran dengan 

internet membantu murid memahami bagaimana pengetahuan dan pemahaman 

dikontruksi secara social dan memberikan kesempatan kepada murid untuk 

memikirkan, merevisi dan mengubah pemikiran mereka sendiri. Murid belajar 

bahwa berpikir bukanlah latihan singkat. Berpikir membutuhkan banyak waktu 

dan seringkali dimodivikasi berdasarkan tanggapan dan komunitas pembelajar. 

Beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam melakukan 

pembelajaran dengan media internet adalah sebagai berikut 

a) Menentukan situs (web) yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

Sebelum melakukan pembelajaran dikelas/diruangan komputer bersama 

siswa, seorang guru haruslah terlebih dahulu menginvestigasi situs-situs 

atau alamat web yang akan dikunjungi siswa, berikut ini  beberapa alamat 

web yang baik digunakan dalam pembelajaran matematika yaitu 

http://www.mathgoodies.com/lessons/vol4/meaning_percent.html 

http://regentsprep.org/Regents/math/math-topic.cfm?TopicCode=fsolid 

http://www.mathsisfun.com/number_algebra.html 

http://www.bbc.co.uk/skillwise 

http://www.mathcats.com/contents.html 

http://www.mathgoodies.com/lessons/vol4/meaning_percent.html
http://regentsprep.org/Regents/math/math-topic.cfm?TopicCode=fsolid
http://www.mathsisfun.com/number_algebra.html
http://www.bbc.co.uk/skillwise
http://www.mathcats.com/contents.html
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http://www.atozteacherstuff.com 

b) Menentukan Tujuan Pembelajaran. 

Seorang guru harus menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran 

sebelum anak mengekspolari pengetahuannya lewat media internet agar 

siswa lebih terarah dan memiliki target pembelajaran.  

c) Menentukan Jenis Penilaian yang digunakan 

Menentukan jenis penilaian yang akan digunakan merupakan hal 

penting yang tidak boleh dilupakan guru, karena proses kerja anak akan 

lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Banyak alat penilaian 

yang telah tersedia dalam internet, seperti soal latihan on-line dan games 

yang mampu mengantarkan siswa untuk mengkontruksi pengetahuannya. 

Dalam hal ini guru hanya sebagai fasilitator dan observer, guru tidak harus 

ceramah dan banyak mendikte siswa karena siswa akan menemukan dan 

mengexplorasi sendiri pengetahuannya. 

d) Menjelaskan target dan kesimpulan dari pembelajaran 

 Di akhir awal pembelajaran guru sebaiknya menjelaskan target yang 

harus dicapai, begitu juga diakhir pembelajaran memberikan kesimpulan 

terhadap kegiatan pemebelajaran secara keseluruhan merupakan bagian 

yang tidak boleh dilupakan guru demi mempertahankan makna 

pembelajaran tersebut. 

 Beberapa cara efektif untuk menggunakan internet di dalam kelas adalah 

sebagai berikut: 

 Untuk membantu menavigasi dan mengintegrasikan pengetahuan. Internet 

punya data base informasi besar tentang berbagai topic yang 

diorganisasikan dalam banyak cara yang berbeda. Saat murid 

mengeksplorasi sumber-sumber internet, mereka dapat menempatkan 

sendiri karya mereka dalam riset dan menyusun proyek yang 

menintegrasikan informasi dari beragam sumber. 

 Mendorong belajar bersama. Salah satu cara yang paling efektif untuk 

menggunakan internet dikelas adalah melalui aktivitas proyek atau tugas 

http://www.atozteacherstuff.com/
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dalam kelompok kecil. Internet mempunyai banyak informasi yang 

berbeda-beda yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki tugas atau 

penelitian mereka.  Salah satu tipe proyek belajar individual maupun 

kelompok kecil menggunakan internet dalam pembelajaran bersama 

adalah berburu skor dalam games matematika dan memecahkan masalah 

atau solusi altenatif  lain terhadap masalah yang diberikan. 

 Menggunakan e-mail. Penggunaan e-mail dalam pengiriman tugas-tugas 

oleh peserta didik akan mendorong peserta didik untuk lebih “melek 

teknologi”. Pengiriman tugas dengan e-mail sangat mengefesienkan waktu 

dan mempermudah guru memberikan feedback kepada murid, disamping 

itu pula fortofolio dapat tertata rapid dan mudah di sharing kan bersama 

siswa. 

Internet adalah alat pembelajaran penting dalam proyek kaya teknologi yang 

disebut Cooperative Networked Educational Community of Tomorrow (Co-

NECT). Pembelajaran menggunakan internet salah satu metode pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (learner-center) yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk lebih aktif, konstruktif dan mengeksplorasi sendiri pengetahuannya. 
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C. KESIMPULAN 

Pembelajaran matematika yang menggunakan media IT masih sangat 

kurang diimplementasikan di sekolah – sekolah di Indonesia  hal ini disebabkan 

karena keterbatasan sarana dan prasarana komputer yang ada di sekolah. Berapa 

sekolah-sekolah yang bertaraf nasional plus dan internasional (International 

School) yang telah menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran 

seperti Sekolah Pelita Harapan (SPH), Gandy School,  Sekolah Madaniah, dll. 

telah menunjukkan bahwa begitu pentingnya teknologi dalam pembelajaran. 

Pembelajaran dengan berbasis komputer akan mendobrak pembelajaran yang  

menggunakan metode konvensional,  yang berpusat pada guru (Teacher Center) 

menuju ke pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student Center).  

Penggunaan multimedia dan internet dalam pembelajaran sangat 

membantu siswa membangun dan mengkontruksi sendiri pemahamannya. 

Pembelajaran dengan media ini juga dapat meningkatkan antusia belajar siswa 

karena multimedia dan internet memberi sentuhan yang menarik, menantang dan 

menyenangkan. Seorang guru harus berusaha keras untuk memfasilitasi 

kebutuhan anak dan membawa pembelajaran ke dunia mereka. Guru harus 

“melek teknologi” karena anak terlahir sekarang ini didunia digital dan canggih 

teknologi. 
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