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Judul ini merupakan artikel yang disarikan dari Journal of Vocational and 

Technical Education, Volume 14, Number 12, Spring 1998 dengan judul The 

Influence of Technology on Vocational Teacher Education oleh Nelson A. Foell – 

The University of Georgia, Robert L. Fritz – University of Houston. 

Pendidikan guru saat ini mencoba format baru yang menggabungkan 

pembelajaran konvensional di dalam kelas dengan mengembangkan teknologi 

yang mampu menyampaikan pengetahuan kepada mahasiswa melalui 

pembelajaran jarak jauh (distance learning). Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan (1) mengidentifikasi gaya kognitif mahasiswa (cognitive styles), (2) 

mengetahui sikap mahasiswa terhadap pembelajaran dalam konteks pembelajaran 

jarak jauh, dan (3) mengetahui kecepatan pembelajaran (learning tempo) dalam 

konteks pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Studi 

Kependudukan (Departemen of Occupational Studies) pada The University of 

Georgia (UGA). 

Usaha pertama kali dengan pembelajaran jarak jauh telah dilakukan UGA 

pada tahun 1986. Teknologi pembelajaran jarak jauh yang digunakan saat itu 

menggunakan komputer dan modem yang memungkinkan mahasiswa dapat 

melakukan sistem majalah elektronik secara luas di lingkungan kampus untuk 

menerima dan menyampaikan tugas-tugas belajar. Mesin fax (faxcimile) 

digunakan untuk mengirimkan tugas-tugas jika sistem majalah elektronik sedang 

sibuk atau tidak beroperasi (off-line). Sistem e-mail terproteksi digunakan untuk 

menyediakan komunikasi dua-arah. Hasil penelitian ini dilaporkan bahwa 

interaksi dosen-mahasiswa terkesan lamban dan tidak-langsung, serta interaksi 

pada waktu yang bersamaan (real-time) tidak dapat dilakukan. Permasalahan yang 

terjadi dalam penelitian ini disebabkan interaksi dosen-mahasiswa yang kurang 

alami dan implikasinya untuk pembelajaran efektif. Selanjutnya, modifikasi 

pembelajaran jarak-jauh dilakukan UGA pada tahun 1993 dengan menggunakan 
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perangkat teknologi video yang diharapkan dapat memperbaiki interaksi real-time 

yang menjadi kendala dalam penelitian terdahulu. 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Teknologi di UGA 

sebanyak 27 orang, yang terdiri dari 14 orang jenjang S1 (undergraduate) dan 13 

orang jenjang S2 (graduate), atau 7 orang perempuan dan 20 laki-laki. Populasi 

tersebar di empat daerah, yaitu di tiga daerah yang berbeda di luar Georgia dan 

satu di kampus (on-campus). Sistem pembelajaran yang digunakan bervariasi, 

yaitu: perkuliahan, membaca, menggunakan slide, video, diskusi, presentasi 

mahasiswa, fax, dan video grafik. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa teknologi pembelajaran jarak-jauh 

membawa implikasi terhadap efektifitas pembelajaran yang ditunjukkan melalui 

gaya kognitif belajar mahasiswa yang bervariasi, dan sikap mahasiswa yang tidak 

memihak (netral) dalam sistem pembelajaran ini, serta memungkinkan dilakukan 

pembelajaran yang lebih cepat (learning tempo). Secara keseluruhan, data yang 

diperoleh membawa pesan penting kepada para dosen yang mengajar dengan 

sistem pembelajaran berbasis-teknologi, dimana rencana perkuliahan untuk 

mencapai tempo pembelajaran perlu memperoleh perhatian. Sikap yang netral dari 

beberapa mahasiswa tidak sepenuhnya mempengaruhi cara belajar mereka. Sistem 

pembelajaran berbasis-teknologi membawa pengaruh terhadap perilaku belajar. 

Dari uraian singkat di atas, beberapa kekuatan (strengths) yang dapat 

mempengaruhi guru (calon guru) dalam proses perkuliahan yang memanfaatkan 

teknologi. Namun dalam makalah ini akan diuraikan tiga kekuatan saja, yaitu : 

1. Pemanfaatan teknologi, terutama teknologi informasi, dalam proses 

pembelajaran merupakan bentuk media pembelajaran alternatif yang dapat 

meningkatkan mutu pendidikan kejuruan. 

2. Pembelajaran dengan teknologi memungkinkan proses pembelajaran yang 

tidak dibatasi ruang kelas dan waktu pembelajaran. 

3. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi merupakan pengalaman 

belajar yang sangat bermanfaat bagi calon guru kejuruan. 

Di samping itu, dalam makalah ini akan disampaikan tiga kelemahan 

(weaknesses) dari pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi ini, yaitu : 
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1. Kesuksesan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi sangat dipengaruhi 

kemampuann awal yang dimiliki oleh mahasiswa calon guru pendidikan 

kejuruan. 

2. Investasi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan 

teknologi ini sangat mahal. 

3. Waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan pembelajaran dengan teknologi 

lebih lama dibandingkan pembelajaran konvensional. 

 

KEKUATAN (STRENGTHS) 

1. Pemanfaatan teknologi, terutama teknologi informasi, dalam proses 

pembelajaran merupakan bentuk media pembelajaran alternatif yang dapat 

meningkatkan mutu pendidikan kejuruan. 

Teknologi merupakan dasar yang selalu bersentuhan dalam penyelenggaraan 

pendidikan vokasi. Teknologi selalu mengalami perkembangan dari waktu ke 

waktu. Teknologi dapat dikatakan selalu mengalami evolusi menuju ke arah 

kesempurnaan berdasarkan kecerdasan yang dimiliki manusia. Sebagai contoh, 

teknologi komputer yang pada awal memiiki kemampuan dalam orde byte dan 

saat ini memiliki kemampuan dalam orde Gigabyte. Pengembangan teknologi ini 

umumnya diikuti oleh kemudahan dan memiliki fasilitas operasi yang lebih baik 

dari teknologi sebelumnhya.  

Pendidikan vokasi yang dalam penyelenggaraan pendidikannya tidak lepas 

dari perkembangan teknologi ini harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi. 

Kualitas pendidikan vokasi sangat ditentukan dari kemampuan adaptasi terhadap 

perubahan teknologi yang terjadi sesuai dengan perkembangan jaman.  Teknologi 

informasi sebagai salah satu bentuk produk yang dihasilkan dari teknologi 

komputer dapat mempengaruhi metode pembelajaran dalam pendidikan vokasi. 

Melalui teknologi informasi dapat mengubah metode pembelajaran yang bersifat 

konvensional menjadi metode pembelajaran modern yang lebih atraktif. Dengan 

demikian, penyelenggaraan pendidikan vokasi yang tidak memanfaatkan 

kemajuan teknologi akan menghasilkan pendidikan yang kurang bermutu yang 

pada akhirnya akan ditinggalkan masyarakat. 
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2. Pembelajaran dengan teknologi memungkinkan proses pembelajaran yang tidak 

dibatasi ruang kelas dan waktu pembelajaran. 

Proses pembelajaran selama ini umumnya dilaksanakan dalam suatu ruangan 

yang dilengkapi media pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran 

berlangsung dengan kontak langsung dengan tatap muka antara peserta didik dan 

pengajar. Kualitas proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan 

pengajaran dalam mengelola strategi pembelajaran yang digunakan. Pelaksanaan 

proses pembelajaran dengan sistem ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Akibatnya, 

jumlah tatap muka antara peserta didik dan pengajar sangat terbatas.  

Perkembangan teknologi, terutama teknologi komputer, telekomunikasi, 

media, dan informatika, telah banyak dimanfaat berbagai kalangan masyarakat. 

Berbagai istilah baru muncul dengan teknologi ini, seperti e-bussines, e-

goverment, dan e-learning. E-learning merupakan produk teknologi yang telah 

banyak digunakan masyarakat pendidikan akhir-akhir ini. Dengan e-learning ini 

proses pembelajaran dapat dikemas dengan tidak terbatas di dalam kelas, tetapi 

pembelajaran dapat diselenggarakan dimana saja dan kapan saja sesuai 

kesepakatan antara peserta didik dan pengajar.  

 

3. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi merupakan pengalaman 

belajar yang sangat bermanfaat bagi calon guru kejuruan. 

Penggunaan metode baru dalam proses pembelajaran akan selalu menarik 

perhatian bagi peserta didik. Peserta didik akan memiliki kesan yang mendalam 

terhadap variasi metode yang dikembangkan pengajar. Pengembangan metode 

mengajar selalu diiringi oleh perkembangan teknologi. Perkembangan metode 

mengajar dengan menfaatkan berbagai media, seperti over head projector, audio-

video, televisi, dan internet merupakan bentuk media yang dihasilkan dari 

perkembangan teknologi. Dengan demikian, proses pembelajaran dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi akan memiliki dampak pengalaman 

belajar. Bagi mahasiswa calon guru, penggunaan media belajar dengan 

memanfaatkan teknologi mutakhir akan bermakna ketika mereka melaksanakan 

tugas di sekolah. 
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KELEMAHAN (WEAKNESSES) 

1. Kesuksesan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi sangat dipengaruhi 

kemampuann awal yang dimiliki oleh mahasiswa calon guru pendidikan 

kejuruan. 

Pemanfaatan teknologi baru dalam media pembelajaran selalu diikuti 

prosedur operasi yang baru pula. Semakin canggih teknologi yang digunakan 

dalam media pembelajaran semakin rumit prosedur operasi yang diperlukan. 

Untuk memahami perubahan prosedur operasi suatu peralatan baru memerlukan 

bekal pengetahuan yang mendasarinya. Kemampuan awal yang dimiliki seseorang 

akan menentukan kualitas produk dan cara operasinya. Hambatan mengoperasikan 

suatu peralatan umumnya disebabkan penguasaan kemampuan awal yang kurang 

memadai. Kemampuan awal yang mendasar penggunaan peralatan, terutama 

untuk keperluan proses pembelajaran, perlu dikuasai oleh mahasiswa calon guru 

pendidikan kejuruan agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang 

sedang dan akan terjadi. 

 

2. Investasi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan 

teknologi ini sangat mahal. 

Kelemahan yang dihadapi pemakaian teknologi dalam proses pembelajaran 

adalah mahalnya biaya investasi dan operasional yang diperlukan. Tingginya 

biaya ini selalu menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam 

pendidikan kejuruan, peralatan dengan teknologi baru sangat diperlukan dalam 

penyelenggaraan pendidikan agar mampu mengikuti perkembangan perubahan 

teknologi. Eronisnya, peralatan dengan teknologi baru tidak pernah diproduksi 

dari lembaga pendidikan tetapi umumnya dirancang dan diproduksi dari industri. 

Dengan demikian, kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri dalam 

rangka penyelenggaraan pendidikan kejuruan sangat diperlukan untuk menekan 

biaya dan peningkatan mutu pendidikan. 
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3. Waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan pembelajaran dengan teknologi 

lebih lama dibandingkan pembelajaran konvensional. 

Salah satu peningkatan kualitas proses pembelajaran dapat dilakukan dengan 

penggunaan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi terbaru. 

Umumnya, hasil media dengan teknologi ini menampilkan kinerja yang lebih 

menarik karena beberapa efek teks, gambar, suara, dan animasi dapat dipadukan 

secara langsung. Konsekuensi dari hal ini, proses penyiapan media pembelajaran 

memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan pembelajaran secara 

konvensional. Namun demikian, keunggulan daya serap belajar akan lebih baik 

jika menggunakan pembelajaran dengan teknologi ini. Lama waktu 

mempersiapkan dapat dikurangi jika rancangan dan proses telah disusun secara 

sistematis dan bertahap. 

 

KESIMPULAN 

Dari uraian di atas dapat ditarik simpulan bahwa peran teknologi sangat 

menentukan dalam proses pendidikan kejuruan. Kemajuan pendidikan kejuruan 

sebanding dengan kemajuan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam proses 

pembelajaran pendidikan kejuruan akan menentukan mutu penyelenggaraan 

pendidikannya. Salah satu indikator pemanfaatan teknologi ini dapat dilihat 

melalui penggunaan media pembelajaran yang digunakan pengajar yang mampu 

melaksanakan proses pembelajaran tidak terbatas di kelas tetapi dapat 

melaksanakan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Bagi peserta didik, penggunaan 

media pembelajaran dengan teknologi akan dapat meningkatkan pengalaman 

belajar peserta didik. Tetapi, penggunaan media pembelajaran dengan teknologi 

memerlukan biaya tinggi, kemampuan awal yang memadai, dan waktu yang lama 

untuk mempersiapkannya. 


