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KATA PENGANTAR 

 

 

 
Puji syukur kepada Tuhan yang maha pengasih lagi 

maha penyayang atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga 

penyusunan buku ini dapat di selesaikan yang berjudul 

“Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar Di Era Revolusi 

Industri 4.0”. Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, 

akhirnya buku ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh 

sebuah tuntutan dari sebuah tuntutan dari sebuah 

implementasi akademik. 

Digitalisasi pendidikan menjadi topik hangat yang 

banyak dibahas oleh publik pada beberapa bulan terakhir. 

Bukan tanpa sebab karena terjadi perubahan pelayanan 

pendidikan yang bisa dibilang sangat drastis. Sayangnya, 

masih banyak pihak yang merasa kesulitan untuk 

menjalankan kegiatan pembelajaran secara online. Akan 

tetapi, siap atau tidak, digitalisasi pendidikan harus segera 

direalisasikan demi terlaksananya pendidikan 4.0.  

Menghadapi tantangan tersebut, maka pendidikan 

dituntut untuk berubah. Pendidikan yang dimaksud adalah 

pendidikan yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital 

serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu 

teknologi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat 

adalah perkembangan teknologi komputer yang telah 

mengalami evolusi yang sangat cepat.  
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Hal inilah yang akan diterapkan di dunia pendidikan 

yang melibatkan guru sebagai garda terdepan yang harus 

selalu mengupgrade kompetensinya dalam menghadapi era 

pendidikan 4.0. selain itu, guru bukan hanya dituntut untuk 

memberikan pembelajaran kepada siswa melainkan guru juga 

harus mengikuti perkembangan era revolusi industri 4.0 guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Desain peningkatan kualitas pembelajaran ini 

merupakan upaya peningkatan kualitas peserta didik yang 

pada akhirnya meningkatkan kualitas Pendidikan di 

Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, maka diperlukan 

sebuah buku pegangan guru yang memberikan keterampilan 

mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tujuannya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya 

akan meningkatkan kualitas lulusan peserta didik. 

Atas rahmat, berkah dan petunjuknya pulalah sehingga 

berbagi pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan 

dorongan dalam penyelesaian penulisan buku ini dan dalam 

masa studi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa 

Makassar.  

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada 

kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik 

yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah 

memberikan bantuan dalam penyelesaian buku ini. 
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Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar 

harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca semoga Tuhan yang maha pengasih memberikan 

rahmat kepada kita semua. Amin... 

 

Makassar, Juli 2022 

 

   

        Penulis 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
Di era revolusi industri 4.0 muncul teknologi baru 

sehingga mengakibatkan perubahan luar biasa di semua 

bidang. Keberadaannya menawarkan banyak potensi dan 

manfaat. Hadirnya era revolusi ini sangat berpengaruh pada 

bidang pekerjaan yang mayoritas akan dikendalikan oleh 

kemajuan teknologi. Dan ini merupakan satu tantangan bagi 

kita, dimana revolusi ini menyebabkan terjadinya 

perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek 

kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri adalah 

masa dimana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai 

digantikan oleh mesin. Wikipedia, Media Kompas Cyber, 

2021. 

 Industri 4.0 adalah nama tren dari sistem otomatisasi 

industri, dimana terdapat pertukaran data terkini dalam 

teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber fisik, 

internet untuk segala aktifitas, komputasi kognitif dan 

aktifitas lain berbasis jaringan. Revolusi industri 4.0 sering 

pula disebut revolusi industri generasi keempat yang ditandai 

dengan kemunculan super komputer, robot pintar, kendaraan 

tanpa awak, editing genetik dan perkembangan 

neuroteknologi yang memungkinkan manusia dapat 

mengoptimalkan fungsi otak. 
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Menurut Rannisa Genki, 2021 Revolusi industri 

merupakan perubahan besar terhadap cara manusia dalam 

mengelolah sumber daya manusia dan memproduksi barang, 

dimana awal revolusi industri merupakan fenomena yang 

terjadi antara 1750 sampai 1850 dimana pada saat itu terjadi 

perubahan besar-besaran dibidang pertanian, manufaktur, 

pertambangan, transportasi dan teknologi. Semua perubahan 

tersebut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi dan gaya 

hidup di dunia. Kemudian, Angela Merkel (2014) 

mengungkapkan bahwa Revolusi Industri 4.0  merupakan 

transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi 

di industri melalui penggabungan teknologi digital dan 

internet dengan industri konvensional. Sehingga, revolusi 

industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitas yang 

ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi kapan saja 

dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet guna 

mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru. 

Sejak tahun 2011 kita telah memasuki industri 4.0 yang 

ditandai meningkatnya konektivitas, interaksi dan batas 

antara manusia, mesin dan sumber daya lainnya yang 

semakin konvergen melalui teknologi informasi dan 

komunikasi. Pada revolusi industri keempat terjadi lompatan 

besar teknologi bagi sektor industri dimana teknologi 

informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya secara 

optimal. Tidak hanya dalam proses produksi saja melainkan 

juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan 

model bisnis yang baru berbasis digital guna mencapai 

efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel


~ 3 ~ 

 Beberapa pihak mengungkapkan bahwa dunia 

pendidikan di Indonesia perlu juga mempersiapkan diri 

memasuki revolusi 4.0 ini dengan melakukan beberapa 

perubahan dalam menerapkan metode pembelajaran di 

sekolah, pertama yang fundamental adalah merubah sifat dan 

pola pikir anak didik, kedua bisa mengasah dan 

mengembangkan bakat anak dan yang ketiga lembaga 

pendidikan harus mampu mengubah model belajar 

disesuaikan dengan kebutuhan jaman. Era seperti inilah yang 

dikenal dengan istilah digitalisasi pendidikan. 

Digitalisasi pendidikan menjadi topik hangat yang 

banyak dibahas oleh publik pada beberapa bulan terakhir. 

Bukan tanpa sebab karena terjadi perubahan pelayanan 

pendidikan yang bisa dibilang sangat drastis. Tak bisa 

dipungkiri kalau pandemi Covid-19 telah memaksa siswa, 

guru, dan sekolah harus melakukan aktivitas belajar mengajar 

dengan mengandalkan teknologi digital. Sayangnya, masih 

banyak pihak yang merasa kesulitan untuk menjalankan 

kegiatan pembelajaran secara online. 

Akan tetapi, siap atau tidak, digitalisasi pendidikan 

harus segera direalisasikan demi terlaksananya pendidikan 

4.0. 

Menghadapi tantangan tersebut, maka pendidikan 

dituntut untuk berubah. Pendidikan yang dimaksud adalah 

pendidikan yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital 

serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu 

teknologi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat 

adalah perkembangan teknologi komputer yang telah 

mengalami evolusi yang sangat cepat. 
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Hal inilah yang akan diterapkan di dunia pendidikan 

yang melibatkan guru sebagai garda terdepan yang harus 

selalu mengupgrade kompetensinya dalam menghadapi era 

pendidikan 4.0. selain itu, guru bukan hanya dituntut untuk 

memberikan pembelajaran kepada siswa melainkan guru juga 

harus mengikuti perkembangan era revolusi industri 4.0 guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti pada penelitian 

yang dilakukan oleh Sukartono dimana judul penelitiannya 

adalah Revolusi Industri 4.0 dan Dampaknya terhadap 

Pendidikan di Indonesia, dimana hasil penelitiannya 

mengatakan bahwa peningkatan kualitas peserta didik salah 

satunya dilakukan oleh guru yang berfokus pada 

peningkatan kualitas pembelajaran di kelas dengan 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Desain 

peningkatan kualitas pembelajaran ini merupakan upaya 

peningkatan kualitas peserta didik yang pada akhirnya 

meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia. Sejalan 

dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah buku pegangan 

guru yang memberikan keterampilan mengembangkan 

pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir 

tingkat tinggi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kualitas lulusan peserta didik. 

 Semakin meningkatnya kecanggihan teknologi 

tersebut, maka semakin berat pula tuntutan guru ke dalam 

ranah penguasaan system IT sehingga menjadi guru yang 

kompetensi terhadap perkembangan teknologi. Untuk saat ini 

dibutuhkan guru-guru terbaik yang memahami dinamika 

kelas dan memanfaatkan teknologi guna mengedukasi siswa. 
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Teknologi akan membuat guru lebih percaya diri dan lebih 

mudah dalam mengajar siswanya sehingga mampu 

mengubah ruang kelas menjadi ruang belajar yang kreatif, 

inovatif dan menyenangkan.Untuk itulah guru harus terus 

belajar sehingga mampu menghadapi peserta didik sebagai 

generasi milenial serta dituntut memiliki tugas 

keprofesionalan mengembangkan kompetensi pengajaran 

dengan perkembangan IPTEK terkini dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas sesuai dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen. Selain itu terdapat Permendiknas 

No. 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Pendidik bahwasanya standar kompetensi 

pedagogik guru kelas SD/MI adalah mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran 

 Guru kelas dapat menjadi contoh langsung ataupun 

role model untuk penggunaan perangkat TIK di sekolah. 

Penggunaan media pembelajaran berbasis internet atau moda 

daring di sekolah dasar merupakan salah satu solusi untuk 

menghadapi tantangan perkembangan zaman sekaligus 

menjalankan fungsi kompetensi literasi digital dan teknologi 

sejak dini. Dengan memanfaatkan media pembelajaran daring 

diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang 

inovatif, menyenangkan, efektif dan efisien serta membuat 

pembelajaran lebih kontekstual. 

 Guru diharapkan mampu menjadi agen transformasi 

penguatan  sumber daya manusia dalam membangun talenta 

peserta didik, mengelola 3 pembelajaran secara lebih kreatif, 

dan membentuk karakter anak bangsa. Untuk itu guru 
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dituntut terus meningkatkan profesionalitas menuju 

pendidikan abad ke-21 (kompas, 2 Desember 2018) serta 

membekali peserta didik dengan keterampilan abad-21. 

Keterampilan yang dikembangkan adalah keterampilan 

peserta didik yang mampu berpikir kritis dan memecahkan 

masalah, kreatif dan inovatif, keterampilan berkomunikasi 

dan kolaborasi. Selain itu mereka juga diharapkan dapat 

terampil menggunakan teknologi dan informasi. 

 Tantangan seorang guru tidak berhenti pada 

kemampuan menerapkan teknologi informasi pada proses 

belajar mengajar akan tetapi ada 6 kompetensi yang 

diharapkan dimiliki guru 4.0 yaitu : Pertama Critical Thinking 

and Problem solving (keterampilan berpikir kritis dan 

pemecahan masalah). Yaitu kemampuan untuk memahami 

sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu 

dengan informasi lain, sehingga akhirnya muncul berbagai 

perspektif, dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. 

Kompetensi ini dimaknai kemampuan menalar, memahami 

dan membuat pilihan yang rumit; memahami interkoneksi 

antara sistem, menyusun, mengungkapkan, menganalisis, 

dan menyelesaikan masalah. ini sangat penting dimiliki 

peserta didik dalam pembelajaran abad ke 21. Guru era 4.0 

harus mampu meramu pembelajaran sehingga dapat 

mengekspor kompetensi ini kepada peserta didik. Kedua 

Communication and collaborative skill (keterampilan komunikasi 

dan kolaborasi). kemampuan berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi yang harus diterapkan guru dalam 

pembelajaran guna mengkonstruksi kompetensi komunikasi 

dan kolaborasi. Ketiga Creativity and innovative skill 
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(keterampilan berpikir kreatif dan inovasi). Revolusi 

mengkehendaki peserta didik untuk selalu berpikir kreatif 

dan inovatif, ini perlu agar mampu bersaing dan menciptakan 

lapangan kerja berbasisi revolusi industri 4.0. Tentu seorang 

guru harus terlebih dahulu dapat kreatif dan inovasi agar bisa 

menularkan kepada peserta didiknya.  

 Keempat Information and communication technology 

literacy (Literasi teknologi informasi dan kominikasi). Literasi 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi kewajiban 

guru 4.0, ini harus dilakukan agar tidak ketinggalan dengan 

peserta didik. Literasi Teknologi infomasi dan komunikasi 

merupakan dasar yang harus dikuasai agar mampu 

menghasilkan peserta didik yang siap bersaing dalam 

menghadapi revolusi industri 4.0. Kelima Contextual learning 

skill. Pembelajaran ini yang sangat sesuai diterapkan guru 4.0 

ketika sudah menguasai TIK, maka pembelajaran kontekstual 

lebih mudah diterapkan. Saat ini TIK salah satu konsep 

kontekstual yang harus diketahui oleh guru, materi 

pembelajaran berbasis TIK sehingga guru sangat tidak siap 

jika tidak memiliki literasi TIK. Materi yang bersifat abstrak 

mampu disajikan lebih riil dan kontekstual menggunakan 

TIK. Keenam Information and media literacy (literasi informasi 

dan media). Banyak media informasi bersifat sosial yang 

digeluti peserta didik. Media sosial seolah menjadi media 

komunikasi yang ampuh digunakan peserta didik dan salah 

satu media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan guru 4.0. 

Kehadiran kelas digital bersifat media sosial dapat 

dimanfaatkan guru, agar pembelajaran berlangsung tanpa 

batas ruang dan tanpa waktu, Kompasiana, (2019). Selain hal 
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di atas , kualitas guru itu sendiri harus sesuai dengan 

performa guru yang dibutuhkan dalam era industri 4.0. 

 SD Negeri 228 Lagaroang yang berlokasi di Jalan Jeruk 

Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur 

Provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri dan diresmikan pada 

tahun 1980 dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 40310043 

serta berstatus negeri  terakreditasi A telah memiliki jumlah 

peserta didik hingga tahun ajaran 2021-2022 berjumlah 270 

Orang. Dimana peserta didik kelas I (satu) berjumlah 56 

orang, kelas II (dua) berjumlah 45 orang, kelas III (tiga) 

berjumlah 37 orang, kelas IV (empat) berjumlah 49 Orang, 

kelas V (lima) berjumlah 27 orang, dan kelas VI (enam) 

berjumlah 56 Orang dan didukung oleh tenaga-tenaga 

pengajar yang sesuai dengan kualifikasi dibidangnya masing-

masing. Tenaga pengajar merupakan komponen terpenting 

dalam sebuah pendidikan. Untuk memperoleh pendidikan 

yang berkelas maka dibutuhkan guru yang professional 

dibidangnya masing-masing. Jumlah guru dan tenaga 

kependidikan di SD Negeri 228 Lagaroang pada tahun ajaran 

2021-2022 yang adalah  berjumlah 17 orang. Selain itu, SD 

Negeri 228 Lagaroang telah menggunakan berbagai metode 

pembelajaran dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 

Dalam perkembangan era revolusi industri 4.0, guru di SD 

Negeri 228 Lagaroang dituntut untuk membuat terobosan 

yang luar biasa untuk peserta didik yang dimana agar peserta 

didik mampu mengimbangi dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan serta gagasan yang baru. Banyak dijumpai di 

Era Revolusi Industri 4.0 berkembang aplikasi baru yang 

menyajikan penawaran pembelajaran yang lebih menarik dan 
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secara tidak langsung sedikit mengganti peran guru dalam 

pemberian ilmu pengetahuan. Disamping itu, fasilitas siswa 

juga mendukung untuk mengakses aplikasi penunjang 

kegiatan pembelajaran seperti handphone misalnya. Hanya 

dengan fasilitas handphone, peserta didik  mampu 

mendapatkan banyak pengetahuan secara singkat dan lebih 

murah. Peserta didik lebih mudah belajar dan dalam segi 

waktu lebih fleksibel karena peserta didik mampu 

menentukan waktu dan tempat seperti yang dia inginkan. 

Namun, Hal ini tidak didapatkan di dalam pembelajaran di 

SD Negeri 228 Lagaroang. Banyak dijumpai, di sekolah 

pembelajaran menggunakan banyak buku, pelaksanaan 

pembelajaran terbatas tempat dan waktu, serta penyajian 

materi kurang menarik. Oleh karena itu, SD Negeri 228 

Lagaroang juga harus mengalami perubahan ke arah yang 

lebih baik untuk mengimbangi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Perbaikan mutu dan kualitas 

guru diharapkan mampu mempersiapkan siswa dalam 

menghadapi Era Revolusi Industri dan tidak menggeser 

peran guru sebagai mana mestinya dengan hadirnya Google 

Asistence. 
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BAB II 

PEMBELAJARAN  

DI ERA DIGITAL 4.0 

 

 

 
A. Konsep Era Digital 4.0 

Era digital merupakan suatu masa di mana sebagian 

besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem 

digital dalam kehidupan sehari-harinya. Sistem digital 

mengacu pada bentuk bahasa binari, di mana ‘kata’ dalam 

sistem tersebut disebut bits, yang terdiri dari urutan angka 0 

dan 1. Sistem digital ini terbukti lebih mutakhir dari sistem 

yang dikembangkan sebelumnya, yaitu sistem analog.  

Kerja sistem analog berbeda dengan sistem digital. 

Sistem analog menghasilkan sinyal tiruan dari suara/ sinyal 

asli yang didapat secara utuh dari alam, sehingga kualitas 

sinyal tiruan yang didapat terkadang kurang jelas 

dikarenakan adanya faktor degradasi sinyal dan noise (suara 

latar yang mengganggu) Sebaliknya, sistem digital dapat 

menghilangkan faktor pengganggu saat mentransmisi sinyal 

asli dengan cara encoding (mengubah sinyal asli menjadi bits) 

dan sampling dan quantizing (membuat sampel gelombang 

suara dan mengaturnya dalam interval yand disesuaikan 

berdasarkan kecepatan tertentu)sehingga hasilnya lebih 

jernih, akurat dan tidak mengalami delayed sinyal(sinyal 

tunda) Carlin, 2010.  
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Teknologi komunikasi dari media elektronik pada 

awalnya masih menggunakan sistem analog, dan baru beralih 

ke sistem digital dengan ditandai hadirnya transformasi 

produk media seperti e-book, internet, koran digital, e-library, 

e-shop dsb. Masa ini juga sering disebut sebagai revolusi 

industri. Menurut wartawan Suara Merdeka, Muhamad 

Irsyam dalam artikelnya “Revolusi Digital dan Perilaku 

Konsumen” pada bulan 11 November 2013, revolusi digital 

ini telah dimulai pada awal tahun 1990-an di dunia. Dengan 

mengingat prinsip-prinsip sistem digital tadi, maka era digital 

merupakan era di mana aliran informasi melalui media-media 

komunikasi bersifat jelas, akurat dan cepat. 
 

B. Pendidikan Di Era Digital atau Revolusi Industri 4.0 

Merujuk beberapa literatur kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI) Revolusi industri terdiri dari dua kata yaitu 

revolusi dan industri. Revolusi berarti perubahan yang sangat 

cepat, sedangkan pengertian industri merupakan usaha 

pelaksanaan proses produksi. Apa bila ditarik benang merah 

maka revolusi industri merupakan suatu perubahan yang 

berlangsung sangat cepat dalam pelaksanaan proses produksi 

dimana yang semula pekerjaan proses produksi itu 

digunakan oleh manusia digantikan oleh mesin, sedangkan 

barang yang diproduksi  mempunyai nilai tambah yang 

komersial.  

Era digital sebagai nama lain dari perkembangan 

Revolusi Industri 4.0 menjadi pendorong kemajuan teknologi, 

termasuk kemajuan dibidang pendidikan. Kemajuan tersebut 

semakin memudahkan siswa dalam memenuhi kebutuhan 
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pengetahuannya dengan mencari, mengevaluasi, mengatur, 

dan mengkomunikasikan informasi yang diperoleh untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi. Menurut 

Budiman, 2017, Keberadaan teknologi yang semakin canggih 

pula memudahkan berlangsungnya proses pembelajaran. 

Keberadaan teknologi menjadikan pendidikan bergeser dari 

model konvensional yang mengharuskan guru melakukan 

tatap muka dengan siswa menjadi pembelajaran yang lebih 

fleksibel. Anggraeni, 2018 mengungkapkan bahwa Guru 

dapat menggunakan media pembelajaran secara online dalam 

menyampaikan pembelajaran maupun memberi tugas 

kepada siswa. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan 

kecanggihan teknologi dengan melakukan pembelajaran 

daring atau yang terkenal dengan sebutan e-learning. 

Menurut hanum, 2013 sistem tersebut merupakan model 

pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Untuk  menghadapi  era  revolusi  industri 4.0, 

diperlukan pendidikan yang dapat membentuk    generasi    

kreatif,    inovatif,    serta kompetitif.   Hal   tersebut   dapat   

dicapai salah satunya dengan cara mengoptimalisasi 

penggunaan    teknologi    sebagai    alat    bantu pendidikan 

yang diharapkan mampu menghasilkan   output   yang   dapat   

mengikuti atau   mengubah   zaman   menjadi   lebih   baik. 

Tanpa terkecuali, Indonesia pun perlu meningkatkan   

kualitas   lulusan   sesuai   dunia kerja dan tuntutan teknologi 

digital. 

Keberhasilan program digitalisasi pendidikan 

Indonesia sangat bergantung pada kesiapan dari setiap aspek, 
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baik lembaga maupun sumber daya manusianya. Khususnya 

dalam aspek infrastruktur pendidikan. 

Secara umum, sudah ada tiga aspek yang setidaknya dapat 

dikatakan cukup baik dalam merespon pendidikan berbasis 

digital yakni, regulator, pengajar atau guru, dan siswa. 

Digitalisasi Pendidikan  4.0  adalah  respons  terhadap 

kebutuhan revolusi industri    4.0    di    mana manusia    dan    

teknologi    diselaraskan    untuk menciptakan    peluang-

peluang    baru    dengan kreatif   dan   inovatif. Menurut Fisk 

sebagaimana   dikutip   oleh Delipiter Lase, 2019 ada sembilan    

tren    atau    kecenderungan    terkait dengan pendidikan 4.0, 

yakni sebagai berikut : 

1. belajar  pada  waktu  dan  tempat yang    berbeda.    Siswa    

akan    memiliki    lebih banyak  kesempatan  untuk  belajar  

pada  waktu dan tempat yang berbeda. E-learning 

memfasilitasi  kesempatan  untuk  pembelajaran jarak 

jauh dan mandiri. 

2. pembelajaran    individual.    Siswa akan   belajar   dengan   

peralatan   belajar   yang adaptif dengan kemampuannya. 

Ini menunjukkan   bahwa   siswa   pada   level   yang lebih    

tinggi    ditantang    dengan    tugas    dan pertanyaan    

yang    lebih    sulit    ketika    setelah melewati   derajat   

kompetensi   tertentu. 

3. siswa    memiliki    pilihan    dalam menentukan 

bagaimana mereka belajar. Meskipun  setiap  mata  

pelajaran  yang  diajarkan bertujuan untuk tujuan yang 

sama, cara menuju tujuan  itu  dapat  bervariasi  bagi  

setiap  siswa. 
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4. pembelajaran    berbasis    proyek. Siswa  saat  ini  harus  

sudah  dapat  beradaptasi dengan pembelajaran berbasis 

proyek, demikian juga dalam hal bekerja. Ini 

menunjukkan bahwa mereka  harus  belajar  bagaimana  

menerapkan keterampilan  mereka  dalam  jangka  

pendek  ke berbagai  situasi. 

5. pengalaman   lapangan.   Kemajuan teknologi 

memungkinkan pembelajaran domain tertentu  secara  

efektif,  sehingga  memberi  lebih banyak  ruang  untuk  

memperoleh  keterampilan yang    melibatkan    

pengetahuan    siswa    dan interaksi     tatap     muka. 

6. interpretasi   data.   Perkembangan teknologi  komputer  

pada  akhirnya  mengambil alih  tugas-tugas  analisis  

yang  dilakukan  secara manual   (matematik),   dan   

segera   menangani setiap   analisis   statistik,   

mendeskripsikan   dan  menganalisis  data  serta  

memprediksi  tren  masa depan.  

7. penilaian     beragam.     Mengukur kemampuan   siswa   

melalui   teknik   penilaian konvensional  seperti  tanya  

jawab  akan  menjadi tidak  relevan  lagi  atau  tidak  

cukup.  

8. keterlibatan  siswa.  Keterlibatan siswa  dalam  

menentukan  materi  pembelajaran atau     kurikulum     

menjadi     sangat     penting. 

9. mentoring.  Pendampingan  atau pemberian   bimbingan   

kepada   peserta   didik menjadi   sangat   penting   untuk   

membangun kemandiran     belajar siswa.  

 

 



~ 16 ~ 

C. Inovasi Pembelajaran Di Era Digital 4.0 

Pendidik atau guru adalah profesi yang mulia. 

Ditangan seorang guru, kemudaian lahirlah berbagai profesi 

lainnya. Dari tangan seorang guru pula, berbagai pekerjaan 

muncul. Melalui kreatifitas dan keahlian guru, berbagai 

capaian diraih oleh seseorang. 

Perkembangan informasi dan teknologi yang semakin 

pesat tak dapat dihindari dan menjadi bagian penting dari 

pendidikan dan pembelajaran guru. Guru sebagai garda 

terdepan dunia pendidikan dalam hal mencerdaskan 

kehidupan bangsa harus mengetahui teknologi, mengikuti 

perkembangan zaman serta menyesuaikan dan 

memanfaatkannya dalam dalam melakukan proses 

pembelajaran. Hal ini sangatlah penting mengingat 

pembelajaran yang berkembang saat ini hampir dipastikan 

manfaat-manfaat yang terkandung dalam teknologi. Hingga 

sampai detik ini dalam perkembangan era digital, proses 

pembelajaran dikatakan sangatlah mudah dan sudah tak 

terbatasi oleh ruang dan waktu. Proses pembelajaran dapat 

dilakukan dimanapun, kapanpun, serta tidak mengenal jarak. 

Oleh karena itu, era digital atau sama halnya revolusi industri 

merupakan suatu keuntungan. 

Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada disekolah 

bukan lai menjadi halangan apalagi menghambat kreatifitas 

dan inovasi dalam pembelajaran. Semua masalah yang 

berkaitan dengan sarana pembelajaran dapat diselesaikan 

dengan penguasaan metode dan media. Oleh karena itu, 

belajar dan menguasai teknologi serta perkembangan yang 

ada didalamnya menjadi keharusan bagi pendidik dalam 
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mencerdaskan bangsa. Akan tetapi untuk mewujudkan 

semua itu, inovasi pembelajaran adalah alternative yang 

dapat menjadikan guru mampu mengetahui perkembangan 

teknologi di era 4.0 dan bahkan harus mampu menguasainya 

kemudian dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.  

 Abdul Muis Joenaidy, (2009) mengatakan bahwa 

Inovasi pembelajaran 4.0 dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Pendidik tentunya menguasai metode pembelajaran 

yang selama ini diterapkan. Adapun mengadopsi dan 

mengembangkan metode pembelajaran yang sudah ada 

dengan berbagai kreatifitas sendiri adalah langkah awal yag 

dapat dilakukan dalam rangka pembelajaran 4.0. 

Inovasi dalam pembelajaran yang dapat dijadikan 

sumber inspirasi oleh seorang pendidik bisa dilakukan 

melalui berbagai metode, cara, dan trik sebagaimana 

diterangkan sebagai berikut : 

1. Multimetode  

Penguasaan terhadap lebih dari satu metode 

pembelajaran akan menjadi modal penting bagi seorang 

pendidik dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. 

Kombinasi multimetode akan melahirkan metode baru. 

Boleh jadi, metode dimaksud adalah bagian dari inovasi 

pembelajaran yang dilakukan. 

2. Internet 

Penguasaan teknologi di era digital 4.0 tidak dapat 

dipandang sebelah mata. Internet yang merupakan lading 

informasi dapat menjadi bagian penting pengembangan 

inovasi dalam pembelajaran. Telah banyak dan tak 

terhitung situs dan laman dalam jaringan yang 
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menyediakan ribuan hingga jutaan referensiyang 

berkaitan dengan pengembangan pembelajaran.  

3. Pengalaman 

Lahirnya sebuah inovasi baru tak dapat dilepaskan 

dari pengalaman pendidik itu sendiri. Semakin banyak 

pengalaman yang dimiliki, hal itu sangat memudahkan 

pendidik mengembangkan model dan metode 

pembelajaran. Melalui pengalaman, seorang pendidik 

akan dengan mudah memodifikasi pembelajaran. Bahkan 

tidak jarang inspirasi lahir di saat pembelajaran sedang 

berlangsung. Inilah yang kemudian disebut dengan 

inovasi. 

4. Eksperimen 

Sebuah inovasi baru dilahirkan, dikenal, dan 

kemudian digunakan oleh banyak orang tentu tak lepas 

dari berbagai uji coba ketika pertama kali diluncurkan. 

Maka, mencoba adalah salah satu langkah nyata yang 

dapat dilakukan pendidik dalam rangka melahirkan 

inovasi pembelajaran. Kegagalan dalam mencoba ini 

tentu akan ditemui. Justru melalui kegagalan inilah 

dilakukan evaluasi terhadap setiap titik yang menjadi 

penyebab berbagai kegagalan itu untuk kemudian 

diperbaiki. Dari situ, inovasi yang dimaksud benar-benar 

dapat diterapkan dalam pembelajaran. 

5. Kreativitas 

Sebenarnya, inovasi dalam pembelajaran dapat 

ditemukan dengan kreativitas pendidik itu sendiri. 

Sebagai contoh, memunculkan metode baru, kemudian 

member nama yang unik, mudah diingat, bahkan 
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familiar. Pemberian nama ini merujuk pada akronim 

metode baru atau dapat pula diambil dari syntax yang 

disingkat maka jadilah nama metode baru. 
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BAB III 

KOMPETENSI & TANTANGAN 

PEMBELAJARANA DI ERA DIGITAL 4.0 

 

 

 
A. Media Pembelajaran Era Digital 4.0 

Menurut Djamarah (2010: 120) “kata media berasal dari 

bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium” yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar”. Dengan demikian,Media adalah segala alat yang 

di gunakan oleh guru dalam proses belaja. Jadi, media dapat 

memudahkan seorang guru dalam mengajar, selain itu 

penggunaan media dapat membangkitkan motivasi belajar 

siswa. Sadiman, dalam Haling (2007: 93) mengemukakan 

bahwa “kata “media” berasal dari bahasa latin yang secara 

harfiah berarti “perantara” atau pengantar”. 

Peranan media pembelajaran tidak dapat dipisahkan 

dengan proses pembelajaran. Menurut AECT (Association of 

Education and Communication Technology) yang dikutip 

oleh Basyaruddin (2002) “media adalah segala bentuk yang 

dipergunakan untuk proses penyaluran informasi”. 

Sedangkan menurut Steffi Adam dan Muhammad Taufik 

Syastra (2015) bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses 

pembelajaran yang dapat membantu guru untuk 

mempermudah dalam menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa sehingga memudahkan pencapaian tujuan 
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pembelajaran yang telah dirumuskan. Selanjutnya (Joni 

Purwono, dkk, 2014) menjelaskan bahwa media pembelajaran 

memiliki peranan penting dalam menunjang kualitas proses 

belajar mengajar. Media juga dapat membuat pembelajaran 

lebih menarik dan menyenangkan.  

Salah satu media pembelajaran yang sedang 

berkembang saat ini adalah media audio visual. Gagne dan 

Briggs dalam Arsyad (2014) mengemukakan secara implisit 

mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang 

secara fisik di gunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran, yang terdidri dari antara lain buku, tape recorder, 

film, slide, (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan 

komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber 

belajar atau wahan fisik yang mengandung materi 

intruksional di lingkungan siswa untuk belajar.  

Gerlach dan P.Ely dalam Haling (2007) juga 

mengemukakan media dalam arti luas dan dalam arti sempit, 

dalam arti luas media yaitu orang, material, atau kejadian 

yang dapat menciptakan kondisi sehingga memungkinkan 

pebelajar memperoleh pengetahuna, keterampilan, atau sikap 

yang baru. Dalam pengertian ini pembelajar, buku, dan 

lingkungan sekolah termasuk media. Sedangkan dalam arti 

sempit yang dimaksud dengan media ialah grafik, potret, 

gambar, alat-alat mekanik dan elektronik yang di pergunakan 

untuk menangkap, memproses, serta menyampaikan 

informasi visual atau verbal, setiap medium adalah alat untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Beberapa pendapat ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa media adalah salah satu alternatif yang 
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di gunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan sebuah 

materi di depan kelas. Dengan menggunakan media seorang 

guru diharapakan bisa lebih mudah dalam menyampaikan 

materi dan siswa juga dapat menerima pelajaran dengan baik 

dan menyenangkan sehingga menimbulkan motivasi siswa 

untuk belajar. 

 

B. Peran Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Media Pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan 

untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip atau prosedur 

tertentu agar tampak lebih nyata/konkrit. Alat -alat bantu itu 

dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkrit, 

memotivasi serta meningkatkan daya serap dan daya ingat 

siswa dalam balajar. Media dapat menumbuhkan sikap positif 

siswa terhadap materi dan proses belajar.  

Proses pembelajaran menjadi lebih menarik apabila 

menggunakan media yang tepat sehingga siswa termotifasi 

untuk mencintai ilmu pengetahuan yang sedang 

dipelajarinya. Seorang guru dapat efektif dan efisien dalam 

menyajikankan materi pelajaran apabila dapat memanfaatkan 

media secara baik dan tepat. (Nursamsu, 2017). Menurut 

Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto (2013: 8), media 

pendidikan adalah alat yang dapat membantu proses belajar 

mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan 

yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna.  

Penggunaan media pembelajaran yang tepat 

diperlukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dasar 

dan dapat menarik perhatian siswa. Hal ini dimaksudkan 
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untuk memberikan visualisasi dan pemahaman materi 

menjadi lebih mudah dari pengajar kepada siswa. Media 

pembelajaran adalah salah satu alat bantu mengajar bagi 

pengajar untuk menyampaikan materi pengajaran, 

meningkatkan kreatifitas peserta didik dan meningkatkan 

perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Dengan media 

peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar, 

mendorong peserta didik menulis, berbicara dan berimajinasi 

semakin terangsang.  

Dengan demikian, melalui media pembelajaran dapat 

membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efesien 

serta terjalin hubungan baik antara pengajar dengan peserta 

didik. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ristwawati (2017), penggunaan media pembelajaran 

memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan 

motivasi peserta didik, karena media pembelajaran 

menawarkan sesuatu yang inovatif dan beragam dalam 

penyajian materi. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Pratomo Aji Susilo (2014), media pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. manfaat media 

dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi 

antara pengajar dengan peserta didik sehingga pembelajaran 

akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada 

beberapa manfaat media yang lebih rinci Kemp dan Dayton 

(1985) misalnya, mengidentifikasi beberapa manfaat media 

dalam pembelajaran yaitu: 

1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan.  

2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 

3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif.  
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4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga.  

5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.  

6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan 

dimana saja dan kapan saja. 

7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa 

terhadap materi dan proses belajar. 

8. Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan 

produktif. 
 

Selain beberapa manfaat media seperti yang 

dikemukakan oleh Kemp dan Dayton tersebut, tentu saja kita 

masih dapat menemukan banyak manfaat-manfaat praktis 

yang lain. Manfaat praktis media pembelajaran di dalam 

proses belajar mengajar sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan 

dan informasi sehingga dapat memperlancar dan 

meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antara siswa dan lingkungannya, dan 

kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya.  

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan 

indera, ruang dan waktu.  

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan 

pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan 
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lingkungannya misalnya melalui karya wisata. 

Kunjungankunjungan ke museum atau kebun binatang 

(Azhar Arsyad, 2007: 4). 

5. Media pembelajaran merupakan salah satu alternatif 

yang banyak digunakan untuk meningkatkan minat 

belajar peserta didik (Arsyad, 2003:4). 
 

C. Bentuk Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Seiring dengan kemajuan teknologi, maka 

perkembangan media pembelajaran begitu cepat, di mana 

masing-masing media yang ada punya ciri-ciri dan 

kemampuan sendiri. Dari hal ini, kemudian timbul usaha-

usaha penataannya yaitu pengelompokkan atau klasifikasi 

menurut kesamaan ciri-ciri atau karakteristiknya. Ciri-ciri 

umum dari media pembelajaran menurut (Oemar Hamalik, 

1994), adalah: Pertama, Media pembelajaran identik dengan 

pengertian peragaan yang berasal dari kata “raga”, artinya 

suatu benda yang dapat diraba, dilihat dan didengar dan 

yang dapat diamati melalui panca indera. Kedua, Tekanan 

utama terletak pada benda atau hal-hal yang dapat dilihat dan 

didengar. Ketiga, Media pembelajaran digunakan dalam 

rangka hubungan (komunikasi) dalam pengajaran antara 

guru dan siswa. Keempat, Media pembelajaran adalah 

semacam alat bantu belajar mengajar, baik di dalam maupun 

di luar kelas. Kelima, Media pembelajaran merupakan suatu 

“perantara” (medium, media) dan digunakan dalam rangka 

belajar.Keenam, Media pembelajaran mengandung aspek, 

sebagai alat dan sebagi teknik yang erat pertaliannya dengan 

metode belajar. 
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Menurut Hamdani (2011, 248) media dapat di 

kelompokkan menjadi tiga jenis yaitu: 

1. Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat 

dengan menggunakan indra pengelihatan. Jenis media inilah 

yang sering di gunakan oleh para guru untuk membantu 

menyampaikan isi materi pelajaran. Media visual terdiri atas 

media yang tidak dapatkan diproyeksikan (non projected 

visual) dan media yang dapat di proyeksikan (project visual). 

2. Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan 

dalam bentuk auditif (hanya dapat di dengar) yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan 

para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset 

suara dan program radio adalah bentuk media audio. 

Penggunaan media audio dalam pembelajaran pada 

umumnya untuk menyampaiakn materi pelajaran tentang 

mendengarkan. 

3. Media Audio Visual 

Sesuai dengan namanya media ini merupakan 

kombinasi audio dan visual atau biasa di sebut media 

pandang-dengar. Audio visual akan menjadikan penjayajian 

bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain 

itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga 

menggantikan peran guru. Sebab, penyajian materi bisa 

diganti oleh media, dab guru bisa beralih menjadi fasiltatator 

belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa untuk 

belajar. Contoh media audio visual, diantaranya program 
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video atau televisi, video atau televisi intruksional, dan 

program slide suara (sound slide). 

Selanjutnya, Sanjaya (2010, 172) mengemukakan bahwa 

media pembelajaran dapat di klasifikasikan menjadi beberapa 

klasifikasi, yaitu: 

1. Dilihat dari sifatnya, media dapat di bagi kedalam: 

a. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat di dengar 

saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara, 

seperti radio dan rekaman suara.  

b. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat 

saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk 

kedalam media ini adalah film slide, foto, transparansi, 

lukisan, gambar dan berbagai bentuk bahan yang di 

cetak seperti media grafis, dsb.  

c. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain 

mengandung unsur suara juga mengandung unsur 

gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, 

berbagai ukuran film, slide suara dan sebagainya. 

2. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat di 

bagi kedalam:  

a. Media yang memiliki daya liput yang luas dan 

serentak seperti radio dan televisi. 

b. Media yang memliki daya liput yang terbatas oleh 

ruang dan waktu, seperti film slide, film, video, dan 

lain sebagainya. 

3. Dilihat dari teknik atau cara pemakaiannya, media dapat 

di bagi kedalam:  

a. Media yang di proyeksikan seperti film slide, film strip, 

transparansi dan lain sebagainya. 
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b. Media yang tidak di proyeksikan seperti gambar, foto, 

lukisan, radio, dan lain sebagainya. Berdasarka uraian 

di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis media 

sangatlah beragam, maka seorang guru harus terampil 

dalam memilih media. Pemilihan Media yang tepat 

dan benar dalam proses belajar akan membuat peserta 

didik termotivasi mengikuti pembelajaran, tetapi jika 

media yang digunakan tidak menarik maka materi 

yang di ajarkan pengajar tidak akan diperhatikan oleh 

peserta didik. 
 

D. Peran Guru di Era Digital 4.0 

Guru menghadapi klien yang jauh lebih beragam, 

materi pembelajaran yang lebih kompleks dan sulit, standart 

proses pembelajaran dan juga tuntutan capaian kemampuan 

berfikir siswa yang lebih tinggi.  Hal ini disebabkan karena 

terjadinya perubahan yang sangat besar dalam aspek sosial, 

ekonomi, politik, maupun budaya yang membuat ilmu 

pengetahuan dan teknologi dituntut untuk berkembang 

dengan pesat sehingga mempunya dampak yang besar pada 

dunia pendidikan.  

Peran guru dalam pembelajaran tentunya sangatlah 

besar. Bisa dibilang guru adalah seorang yang menyuarakan 

pendidikan kepada masyarakat. Guru mesti memiliki inisiatif 

yang tinggi dalam mengarahkan dan menilai pendidikan. 

Bukan hanya itu, guru juga bertanggung jawab agar 

pendidikan berlangsung dengan lancar dan baik. Pada era 

serba digital ini, tantangan guru pun ada berbagai macam 

dalam dunia pendidikan. Mereka harus menyesuaikan cara 
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mengajar dengan kebutuhan generasi muda dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan kominikasi. 
 

E. Tantangan Guru di Era Digital 4.0 

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pendidikan 

nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, 

kemendinas mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan 

insane Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena, 

diterapkanlah kurikulum 2013 yang dapat menghasilkan 

insane Indonesia yang produktif, kreatif, inivatif, dan efektif 

melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

yang terintegrasi yaitu penguatan pendidikan karakter (PPK), 

keteampilan literasi, kompetensi pembelajaran abad XXI 

yakni 4C ( Communication, Collaboration, Critical thinking and 

problem solving, dan Creativity and Innovation), dan  higher Order 

Thinking Skill. 

Menurut Meisanti, Era Industri 4.0 merupakan istilah 

yang digunakan untuk merujuk pada era dimana terjadi 

perpaduan teknologi yang mengakibatkan dimensi fisik, 

biologis, dan digital membentuk suatu perpaduan yang sulit 

untuk dibedakan”. Laju perkembangan teknologi yang terjadi 

pada era revolusi industri mempengaruhi pola gaya hidup 

masyarakat global, salah satunya di bidang pendidikan. 

Artinya kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami 

perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda 

dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Dikatakan 

abad ke-21 adalah abad yang meminta kualitas dalam segala 

usaha dan hasil kerja manusia. Dengan sendirinya abad ke-21 

meminta sumber daya manusia yang berkualitas yang 
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dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang dikelola secara 

profesional sehingga membuahkan hasil unggulan. 

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pendidikan 

nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, 

Kemendiknas mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan 

insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Kementerian dan 

Kebudayaan menyebutkan ada lima kompetensi yang harus 

dipersiapkan guru memasuki era Revolusi Industri 4.0, yaitu: 

a. Educational Competence  

Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar 

menjadi tren tersendiri dalam dunia pendidikan dan 

pembelajaran di dunia. Telah banyak kegiatan pendidikan 

dan pelatihan, serta pembelajaran yang memanfaatkan 

keunggulan model pembelajaran berbasis internet, atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan online learning Surani, 

(2019). Pemanfaatan teknologi media pembelajaran juga 

mulai dikembangkan dengan mengadakan pembaharuan 

media pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Salah 

satunya adalah media pembelajaran yang bersifat 

elektronik, dalam hal ini dapat menggunakan komputer 

sebagai pelengkap media pembelajaran yang lebih 

interaktif, Alsakrisna, 2014 

b. Competence For Technological Commecialization 

Menurut Muhammad Lukman Syafii, Dalam sistem 

pendidikan dan pembelajaran, kedudukan guru dalam 

proses pembelajaran di sekolah belum dapat digantikan 

oleh alat atau mesin secanggih apapun. Keahlian khusus 

itu pula yang membedakan profesi guru dengan profesi 

yang lainnya. Dimana “perbedaan pokok antara profesi 
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guru dengan profesi yang lainnya terletak dalam tugas 

dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab 

tersebut erat kaitannya dengan kemampuan-kemampuan 

yang disyaratkan untuk memangku profesi tersebut. 

National Educational Technology Standards (NETS) 

dalam buku Instruktional Technology and Media for Learning 

menyatakan guru yang efektif adalah guru yang mampu 

mendesain, mengimplementasikan dan menciptkan 

lingkungan belajar serta meningkatkan kemampuan 

siswa. Guru memiliki kemampuan standar seperti 

memfasilitasi dan menginspirasi siswa belajar secara 

kreatif, mendesain dan mengembangkan media digital 

untuk pengalaman belajar dan mengevaluasi, 

memanfaatkan media digital dalam bekerja dan belajar, 

memiliki jiwa nasionalisme dan rasa tanggungjawab 

tinggi di era digital, dan  mampu menumbuhkan 

profesionalisme dan kepemimpinan. 

c. Competence in Globalization 

Menurut Nurkholis, 2019,  Dunia tanpa sekat, 

artinya guru tidak gagap terhadap berbagai budaya, 

kompetensi hybrid dan keunggulan memecahkan 

masalah. Kemampuan lifeskill siswa harus dibina dengan 

baik. Tentunya pembinaan tersebut dalam berbagai 

bidang seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Inilah 

tugas guru yang harus dipenuhi di era revolusi 4.0 saat ini. 

d. Competence IN future Strategies 

Maksudnya guru harus memiliki kompetensi 

dalam memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di 

masa depan berikut strateginya. Guru harus tajam dalam 
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beranalisa. Memprediksi ke depan yang akan terjadi dan 

menyiapkan bagaimana caranya agar siswa didiknya 

nanti dapat menghadapi tuntutan moderennya zaman 

atau revolusi 4.0 yang sudah dimulai saat ini Imania, 2019 

e. Conselor Competence 

Peran guru di era revolusi industri 4.0 tidak hanya 

menjadi guru yang mendidik siswanya. Akan tetapi guru 

juga harus menjadi konselor bagi murid yang 

membutuhkannya, karena kehidupan mereka juga ada di 

sekolah dan mereka membutuhkan wadah untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mengingat ke 

depan masalah anak bukan pada kesulitan memahami 

materi ajar, tapi lebih terkait masalah psikologis, stres 

akibat tekanan keadaan yang makin kompleks dan berat, 

dibutuhkan guru yang mampu berperan sebagai 

konselor/psikolog. Kenapa dibilang guru karena 

anggapan beberapa orang semua bidang guru harus 

kuasai walaupun terkadang kita tidak dapat membohongi 

diri sendiri, jika semua bidang harus kita kuasai 

kemungkinan kita tidak akan mampu, namun tidak ada 

salahnya apabila kekurangan tersebut harus ditutupi 

dengan cara belajar sepanjang hayat. Seperti ilmu 

psikologi guru harus mempunyai itu, agar dalam 

menghadapi problem siswa guru dapat memberikan 

pencerahan yang berguna bagi siswa, Lase, (2019) 
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F. Strategi Pembelajaran Digital 

Strategi pembelajaran digital merupakan suatu cara 

bagaimana pembelajaran era digital tersebutt mampu 

terlaksana dengan baik dan tujuan pembelajaran tercapai 

dengan optimal. Anshori mengemukakan bahwa strategi 

pembelajaran dalam bentuk digital merupakan suatu tehnik 

dalam membangun peserta didik lebih nyaman dalam belajar. 

Bila ditampilkan materi yang menarik peserta didik sehingga 

muncul apa yang disebut Sugestology dan sugestoppedia 

yang pada prinsipnya sugesti ini akan mempengaruhi hasul 

belajar siswa. Sugestology diartikan sebagai percepatan belajar 

yaitu memungkinkan peserta didik belajar dengan kecepatan 

yang mengesankan dengan upaya yang normal dibarengi 

dengan kegembiraan, sehingga dapat menghasilkan suatu 

pengalaman belajar yang efektif. 

Guru memberikan peranan penting dalam pendidikan 

di Era Revolusi Industri 4.0. menurut Sukartono, ada tiga 

penting yang harus dilakukan guru yaitu menyiapkan siswa 

untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum 

ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang 

belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu 

menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan peserta 

didik menghadapi era revolusi industry 4.0 bukanlah hal 

mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang 

mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi 

pembelajaran berpengarauh terhadap pola pikir dan apa yang 

akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi 

pembelajaran mempunyai peranan penting dalam 

menyiapkan siswa menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. 
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Adapun lima strategi yang bisa digunakan guru dalam 

pembelajaran yaitu : 

1. Membantu siswa dalam belajar 

Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher 

center. Guru sebagai sumber informasi satu-satunya di 

dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran, siswa 

diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis, 

siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan 

dilanjutkan dengan penilaian. Untuk anak yang 

memperoleh nilai yang baik, mendapatkan apresiasi dari 

guru. Namun untuk siswa yang belum mendapat nilai 

baik, belum ada tindakan khusus/ remedial dari guru. 

Adapun 4 pilar  pendidikan antara lain : 

a) Learning to do 

Diharapkan siswa memahami pembelajaran, bukan 

hanya mengetahui. 

b) Learning to know 

Siswa diharapkan tidak hanya sebagai pendengar, 

namun juga mengimplementasikan informasi yang 

diperoleh dengan praktik. 

c) Learning to be 

Setiap manusia diberikan bakat dan minat berbeda 

dengan orang lain. Siswa diharapkan mampu menjadi 

diri sendiri. Mengucap syukur atas segala kelebihan 

dan kekurangan diri. 

d) Learning to live together 

Diharapkan hasil dari pembelajaran, siswa mampu 

hidup bersama dengan orang lain, mampu 
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menempatkan diri, saling menghormati, dan 

menghargai. 

Untuk membangun empat pilar pendidikan 

tersebut, guru harus meningkatkan kualitasnya 

dengan memperkaya pengetahuan tentang metode 

pembelajaran yang tepat. Pembelajaran teacher center 

belum memberikan konstribusi yang besar. 

2. Adanya kesempatan untuk berkembang dan 

berprestasi  

Ukuran keberhasilan siswa biasa hanya dipandang 

dari angka yang diperoleh. Peringkat di kelas 

menandakan prestasi yang didapatkan siswa. Tanpa 

disadari, manusia diciptakan Tuhan memiliki kecerdasan 

yang berbeda. Tobeli, 2009 mengungkapkan ada sembilan 

kecerdasan majemuk, meliputi kecerdasan linguistik, 

kecerdasan matematis, kecerdasan ruang, kecerdasan 

kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, 

kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan 

kecerdasan eksistensial. Guru bisa mengembangkan 

kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa saat 

pembelajaran di kelas. Pemberian stimulus dan 

pengarahan guru mampu merangsang kecerdasan siswa 

akan meningkat sehingga siswa diberikan kesempatan 

uktuk berkembang dan berprestasi sesuai kecerdasan 

yang dimilikinya. 

a. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Pendidikan karakter harus dikembangkan 

sedini mungkin. Penanaman karakter tidaklah mudah 

dan membutuhkan waktu yang lama. Penguatan 
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Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kelanjutan dan 

revitalisasi dari pendidikan karakter dari tahun 2010. 

PPK dinilai penting dikembangkan di dalam dunia 

pendidikan. Hal ini dikarenakan, bahwa PPK memiliki 

peranan penting seperti ancaman keutuhan dan masa 

depan bangsa, menghadapi tantangan global, dan 

membentuk etika pada siswa Kemendikbud, 2017. 

Kunci penerapan PPK terletak pada pembiasaan (habit) 

di sekolah. Guru memiliki peranan besar dalam 

penanaman pendidikan karakter. 

b. Melek teknologi 

Era Revolusi Industri 4.0 menuntut sebagian 

besar orang memahami akan arti pentingnya 

teknologi. Teknologi yang ada memberikan banyak 

pengaruh yang baik dalam kehidupan. Pemanfaatan 

teknologi yang tepat dalam pembelajaran memberikan 

tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk 

ditransfer ke siswa. Sebaiknya guru mampu 

memanfaatkan fasilitas teknologi seperti dengan 

pencarian bahan ajar yang lebih menarik sehingga 

siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. Selain 

untuk pencarian bahan ajar, guru bisa memanfaatkan 

kecanggihan teknologi untuk mendukung 

pembelajaran dengan cara menjadi blogger. Hal ini 

akan membantu siswa dalam memahami pelajaran 

yang diberikan. Selain itu, siswa mampu mengulang 

materi yang diberikan guru dimana saja siswa berada 

dan kapanpun siswa mau. Tentunya didukung dengan 

fasilitas yang memadai. Guru harus memberikan 
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pengertian kepada siswa untuk menggunakan 

teknologi untuk hal yang baik. 

c. Menjadi guru efektif 

Guru efektif bukan hanya mengetahui 

pelajaran, namun bagaimana guru mampu 

menyampaikan kepada siswa dengan baik. Dengan 

cara pikir guru mau menjadi lebih baik, guru akan 

mencari solusi apabila dalam pembelajaran, ilmu yang 

ditransfer ke siswa belum sepenuhnya dipahami.  

Adapun karakteristik guru efektif yaitu : 

1) Memiliki rasa simpati yang tinggi, melayani dan 

menganggap bahwa siswa tersebut adalah anak 

sendiri. 

2) Ikhlas dalam memberikan ilmu dan tidak meminta 

balasan dalam bentuk apapun. 

3) Memberikan tanggung jawab kepada siswa 

berdasarkan porsi setiap siswa. 

4) Memberikan nasihat apabila siswa melakukan 

pelanggaran  

5) Semua ilmu memiliki kedudukan yang sama 

6) Tidak memaksakan siswa untuk mencapai target 

yang telah ditentukan 

7) Pemberian ajar yang sederhana untuk anak yang 

belum bisa memahami pelajaran dengan baik. 
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BAB IV 

STUDI PENERAPAN ERA  

DIGITAL 4.0 (REVOLUSI INDUSTRI)  

PADA PENDIDIKAN DI  

SEKOLAH DASAR 

 

 

 
A. Gambaran Umum Lokasi Studi 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SD Negeri 228 

Lagaroang yang berlokasi di Jalan Jeruk Desa Baruga 

Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi 

Selatan. SD Negeri 228 Lagaroang berdiri dan diresmikan 

pada tahun 1980 dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 

40310043 serta berstatus negeri dan telah terakreditasi A. 

Bangunan Gedung SD Negeri 228 Lagaroang  

mempunyai 3 Blok dimana saat ini saat ini SD Negeri 228 

Lagaroang memiliki 11 ruang belajar, 1 bangunan kantor, 1 

Perpustakaan, 1 gedung UKS, dan ruang guru yang dimana 

seluruhnya berada dalam kondisi baik. SD Negeri 228 

Lagaroang merupakan salah satu sekolah unggulan yang 

berada di Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2014 SD 

Negeri 228  Lagaroang telah terpilih sebagai sekolah 

Adiwiyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu 

Timur. 

Proses kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 228 

Lagaroang dimulai pada pukul 07.30 wib dimana kegiatan 

belajar mengajar dimulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis 
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dimana kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 11 jam 

dan berakhir pukul 16.00 Wib, dengan alokasi waktu kegiatan 

belajar pagi 45 menit/ satu jam pembelajaran, untuk kegiatan 

belajar siang 40 menit/ satu jam pembelajaran. Untuk kegiatan 

pembelajaran hari jumatdi akhiri pada pukul 11.30 Wib. 

Jumlah peserta didik SD Negeri 228 Lagaroang untuk 

tahun ajaran 2021-2022 berjumlah 270 Orang. Peserta didik 

kelas I (satu) berjumlah 56 orang, kelas II (dua) berjumlah 45 

orang, kelas III (tiga) berjumlah 37 orang, kelas IV (empat) 

berjumlah 49 Orang, kelas V (lima) berjumlah 27 orang, dan 

kelas VI (enam) berjumlah 56 Orang. 
 

Tabel 4.1. 

Jumlah Peserta Didik Tahun Ajaran 2021-2022 

Kelas 
Jumlah Siswa 

Tahun 2021-2022 
Ket 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

56 

45 

37 

49 

27 

56 

 

Jumlah 270  
Sumber Data : SD Negeri 228 Lagaroang 

 

Proses kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 228 

Lagaroang didukung oleh tenaga-tenaga pengajar yang 

sesuai dengan kualifikasi dibidangnya masing-masing. 

Tenaga pengajar merupakan komponen terpenting dalam 

sebuah pendidikan. Untuk memperoleh pendidikan yang 

berkelas maka dibutuhkan guru yang professional 
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dibidangnya masing-masing. Jumlah guru dan tenaga 

kependidikan di SD Negeri 228 Lagaroang pada tahun ajaran 

2021-2022 yang adalah  berjumlah 17 orang. 
 

B. Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi Sekolah 

Visi merupakan serangkaian kata yang 

menunjukkan impian, cita-cita dari serangkaian 

organisasi. Visi merupaka tujuan masa depan sebuah 

instansi, organisasi, atau perusahaan. Adapun Visi SD 

Negeri 228 Lagaroang adalah Mewujudkan sekolah 

unggul, berkarakter, dan menyenangkan serta 

memelihara, melestarikan, mencegah kerusakan 

lingkungan. 

b. Misi Sekolah 

Misi adalah tahapan atau langkah- langkah 

sebuah instansi, organisasi atau perusahaan yang akan 

dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Adapun misi 

yang diemban SD Negeri 228 Lagaroang adalah : 

a) Meningkatkan prestasi akademik maupun non 

akademik sesuai dengan perkembangan IPTEK 

dan tuntutan global abad ke-21 

b) Mengembangkan budaya literasi, toleransi, bekerja 

sama, saling menghargai, disiplin, jujur, inovatif, 

kreatif dan mandiri. 

c) Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif 

dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. 

d) Menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan, komunikatif, dan demokratis. 
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e) Menumbuhkan budaya cinta lingkungan bersih 

dan keren. 

 

C. Penerapan Era Digital 4.0 

 Salah satu tantangan industri 4.0 yaitu dalam dunia 

pendidikan adalah inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh 

Sumber Daya Manusia, dalam hal ini guru. Guru diharapkan 

dapat  memanfaatkan sarana teknologi informasi yang 

berkembang pesat di era revolusi industri 4.0 sehingga dapat 

berperan meningkatkan mutu pembelajaran. Namun 

perkembangan teknologi tersebut belum seutuhnya dapat 

diterima dengan baik oleh semua orang. 

 Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh 

Bapak Yahya Abdullah selaku Ketua Komite di SD Negeri 228 

Lagaroang bahwa: “Dengan melakukan pembelajaran 

berbasis digital, guru,orang tua dan siswa akan dipaksa untuk 

melaksanakan pembelajaran seperti tersebut di atas, dengan 

harapan kita semua tidak lagi canggung dalam menghadapi 

perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat sehingga semua 

akan merasakan kemudahan-kemudahan yang bisa 

didapatkan pada era digitalisasi 4.0 saat ini.” 

 Namun hal ini akan memunculkan polemik dalam 

dunia pendidikan bahwa akankah keberadaan guru dapat 

digantikan oleh mesin? Kekhawatiran ini layak muncul ketika 

banyak aplikasi belajar yang menjamur dan mudah diakses 

oleh siswa kapan dan dimana pun. Jadi selayaknyalah 

seorang guru harus mengetahui dan mampu menggunakan 

pembelajaran berbasis digital di kelas. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahu bahwa 

sebagian besar guru di SD Negeri 228 Lagaroang sudah dapat 

menghadapi era digital 4.0. Karena ada beberapa guru yang 

sudah melakukan pembelajaran berbasis digital.  Hal ini 

dibuktikan dengan dengan pernyataan yang dikemukakan 

oleh Ibu Adriani, S.Pd. selaku guru di sekolah ini bahwa 

:“Pada proses pembelajaran tatap muka di kelas, saya sudah 

menggunakan media pembelajaran berbasis digital seperti 

HP, Laptop atau LCD.  

 Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu 

Arnawati Selaku guru bidang studi, bahwa: “Proses 

pembelajaran yang saya lakukan di kelas dan di luar kelas 

sudah ada yang menggunakan media pembelajaran berbasis 

digital seperti HP, laptop atau LCD. Seperti memperlihatkan 

contoh langsung dari media pembelajaran yang ada.” 

 Namun ada pula sebagian kecil guru yang masih 

belum siap menghadapi era perubahan ini dikarenakan 

kemampuan atau kompetensi mereka masih sangat terbatas 

dalam hal pengembangan pembelajaran yang berbasis digital. 

Masih adanya guru yang belum mahir menggunakan alat 

peraga yang berbasis digital seperti belum mahir 

menggunakan LCD serta kemampuan untuk membuat media 

pembelajaran yang baik dan menarik masih kurang. 

 Hal ini dibenarkan dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh Ibu Haryanti Hamka, S.Pd. sebagai guru 

kelas bahwa : ‘Tantangan yang saya hadapi pada proses 

pembelajaran digital di kelas adalah masih kurangnya jumlah 

media pembelajaran yang tersedia dan saya belum seutuhnya 

siap dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis digital seperti 
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masih kurangnya pengetahuan saya tentang pembuatan 

media pembelajaran yang menarik yang akan disajikan ke 

siswa sehingga media pembelajaran yang saya gunakan 

masih kurang bervariasi.” 

 Tantangan seperti yang disampaikan di atas adalah 

tantangan yang dihadapi di era digital 4.0 ini. Guru 

diharapkan menyiapkan skill dan mental untuk memiliki 

suatu keunggulan dalam persaingan, serta guru harus 

memiliki kapabilitas yang baik dengan cara mengembangkan 

kemampuannya, materi pembelajaran yang dikemas dalam 

media yang menarik serta kemampuan guru untuk 

mengembangkan kreativitas mereka dalam menciptakan ide 

atau produk yang inovatif.  

 Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh 

Bapak H. Masnur, S.Pd. selaku Pengawas SD bahwa: “Di 

sekolah ini tidak dilakukan pelatihan  keterampilan bagi para 

guru yang belum cakap teknologi tetapi upaya yang 

dilakukan sekolah sehubungan dengan hal tersebut adalah 

dengan mengikutkan guru pada pengembangan 

keterampilan berbasis digital baik melalui seminar maupun 

webinar. 

Adapun implementasi dari pembelajaran digital sudah 

dilakukan walaupun belum semua melakukan pembelajaran 

berbasis digital tersebut dengan baik. 

Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh 

guru, namun salah satu keterampilan yang harus dimiliki 

oleh seorang guru dalam kaitannya dengan keterampilan 

pembelajaran berbasis digital untuk meningkatkan prestasi 

siswa adalah keterampilan membuat media pembelajaran 
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yang bervariasi seperti keterampilan membuat video 

pembelajaran yang menarik, bervariasi serta mudah 

dipahami oleh siswa.” 

 Untuk megatasi tantangan tersebut, maka dibutuhkan 

beberapa strategi yang dapat ditempuh dalam menghadapi 

era Revolusi Digital 4.0 yaitu: 

1. Memanfaatkan internet sebagai sumber belajar 

2. Meningkatkan kompetensi guru dalam hal 

penggunaan media pembelajaran berbasis digital 

3. Merubah pola fikir guru untuk melakukan 

pendekatan pembelajaran tradisional menuju 

pendekatan digital 

4. Mampu mendesain dan mengimplementasikan 

lingkungan belajar yang dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam hal pembelajaran digital. 

 

D. Fungsi Penerapan Era Digital 4.0 

Adapun fungsi dari penerapan era digital 4.0 (Revolusi 

Industri) adalah sebagai berikut:: 

1. Memudahkan terjadinya proses pembelajaran kapan dan 

dimanapun guru dan siswa berada 

2. Inovasi siswa dan guru dalam pembelajaran semakin 

berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang 

semakin memudahkan proses pendidikan 

3. Dapat membuat kelas virtual atau kelas yang berbasis 

teleconference yang tidak mengharuskan guru dan siswa 

berada dalam satu ruangan 

4. Pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang 

diberikan oleh guru dapat lebih mudah dan lebih 
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menyenagkan karena materi disajikan dengan desain 

yang menarik 

5. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga 

hasil yang diinginkan dapat tercapai      

 

E. Peningkatan Mitivasi Belajar Siswa 

Motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa terlihat dari 

adanya stimulus yang diberikan oleh guru. Dalam hal ini 

guru sangat berperan dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa.  

Beberapa siswa mengalami masalah dalam belajar 

diakibatkan prestasi belajar tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka harus 

ditelusuri salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi hasil 

belajar tersebut seperti motivasi belajar siswa. Motivasi 

belajar merupakan syarat mutlak untuk belajar serta sangat 

memberikan pengaruh besar dalam memberikan gairah atau 

semangat belajar. (Puspitasari, 2012) 

 Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam 

aktivitas belajar seseorang. Tidak seorangpun yang belajar 

tanpa motivasi. 

Salah satu hal yang dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa adalah  kenyamanan dalam belajar. Ini dapat 

terpenuhi jika seorang guru sebagai motivator di kelas yang 

mampu menyajikan pembelajaran menarik di kelas, sehingga 

siswa merasa senang dan dapat mengikuti pembelajaran di 

kelas dengan baik dan selanjutnya akan memberikan hasil 

belajar yang baik pula. 
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 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SD 

Negeri 228 Lagaroang, kondisi seperti tersebut di atas dapat 

kita lihat di kelas di mana siswa sangat senang, bergembira 

dan merasa nyaman ketika mereka belajar dengan suasana 

belajar yang menyenangkan. Hal seperti ini akan memberikan 

motivasi belajar yang baik bagi siswa. 

 Hal ini dibenarkan dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh Ibu Adriani, S.Pd. bahwa: “Pada saat proses 

pembelajaran di kelas yang menggunakan media 

pembelajaran berbasis digital seperti HP, Laptop, atau LCD, 

respon siswa sangat baik. Mereka mengikuti pembelajaran 

dengan sangat antusias. Materi pelajaran yang diberikan 

dapat diterima dengan baik.” 

 Ini membuktikan bahwa semakin baik dan menarik 

cara penyajian pembelajaran yang disampaikan oleh guru, 

maka akan semakin baik pula respon dari siswa. 

 Menurut Trianto (2010) proses belajar terjadi melalui 

banyak cara baik disengaja maupun tidak disengaja dan 

berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada suatu 

perubahan pada diri pembelajar. Belajar bukan hanya sekedar 

transfer knowledge, namun merupakan suatu proses yang 

dialami seseorang untuk dapat memahami apa yang 

dipelajari. Proses inilah yang sangat penting, di mana ada 

yang berhasil dan ada pula yang gagal. Proses belajar yang 

diberikan kepada siswa dapat memahami apa yang kita 

sampaikan harus membuat siswa senang dan termotivasi 

untuk belajar. 

 Berbagai model pembelajaran disarankan untuk 

dicoba, dan siswa dijadikan subjek belajar bukan objek belajar 
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yang hanya menerima dan guru yang aktif. Pembelajaran 

sekarang diharapkan siswa aktif dan secara kolaborasi 

berproses memahami materi yang disampaikan oleh guru 

sebagai fasilitator.  

Proses ini yang akan membekas dan memberikan 

ketrampilan berpikir dan membentuk karakter yang baik 

pada siswa. Siswa akan lebih cerdas, kreatif dan berfikir kritis, 

mampu memecahkan masalah secara bersama-sama. 

Pembelajaran inilah yang sedang di laksanakan pada PBM 

saat ini. Belajar yang menyenangkan akan mampu membuat 

peserta didik termotivasi untuk belajar. 
 

F. Penerapaan Era Disital pada Pendidikan di Sekolah 

Dasar Negeri 228 Lagaroang 

Penerapan media pembelajaran digital pada suatu 

sekolah memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, 

begitu pula pada penerapan media media pembelajaran 

digital untuk meningkatkan pendidikan terhadap motivasi 

belajar siswa pada SD Negeri 228 Lagaroang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat 

dikatakan bahwa Penerapan Era Digital 4.0 terhadap 

pendidikan Pada SD Negeri 228 Lagaroang terkhusus pada 

pelaksanaan pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. 

Hal ini terlihat dari penyajian pembelajaran di kelas yang 

dilakukan oleh guru sudah menggunakan media 

pembelajaran yang menarik serta kemampuan guru dalam 

menggunakan teknologi digital pada penggunaan media 

pembelajaran berupa alat peraga digital sudah dalam kategori 

baik. Sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan 
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baik dan menyenangkan serta mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa yang berujung pada peningkatan hasil 

belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan.   

Hasil dari penerapan media pembelajaran berbasis 

digital tersebut dapat kita lihat pada  Nilai Akhir yang 

diperoleh Siswa Kelas VI SD Negeri 228 Lagaroang dalam 2 

tahun terakhir (terlampir). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV dapat 

disimpulkan bahwa Penerapan Era Digital 4.0 terhadap 

pendidikan Pada SD Negeri 228 Lagaroang sudah 

dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari penyajian 

pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru sudah 

menggunakan media pembelajaran yang menarik serta 

kemampuan guru dalam menggunakan teknologi digital 

pada penggunaan media pembelajaran berupa alat peraga 

digital sudah dalam kategori baik. Sehingga siswa dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik dan menyenangkan 

serta mampu meningkatkan motivasi belajar siswa yang 

berujung pada peningkatan hasil belajar siswa sesuai dengan 

yang diharapkan.   

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, terdapat 

beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti. 

Adapun saran tersebut antara lain:                                  

1. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa menjadi lebih 

baik lagi, maka pada proses pembelajaran diharapkan 

semua guru dan siswa dapat bersama-sama menciptakan 

suasana belajar yang menyenagkan melalui penyajian 

materi yang menarik yang berbasis digital 
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2. Pihak terkait dapat memenuhi kebutuhan sekolah akan 

ketersediaan media pembelajaran berbasis digital yang 

memadai. 

3. Sekolah dapat memfasilitasi guru untuk selalu 

meningkatkan kompetensi mereka dalam hal 

peningkatan kemampuan pembelajaran digital. 

4. Guru diharapkan dapat menggali informasi terkait 

dengan penggunaan media pembelajaran berbasis digital. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melihat 

faktor-faktor yang mendukung serta menghambat 

penerapan era Digital 4.0 pada pendidikan di SD Negeri 

228 Lagaroang. 
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