
6 Syaiful Bahri Djarnarah, Strategi Be/ajar Mengajor. Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal. 
50. 

A. High Tech dalam Pembelajaran 

Apa itu high tech? Manusia tidak pernah puas. Kapak batu diganti kapak 

perunggu, diganti lagi dengan pisau dan gunting baja, kini ada laser dan water jet 

untuk memotong. Awalnya hanya ada geraman-geraman dan gerakan-gerakan talc 

jelas untuk menyampdikan pesan sambil berhadap-hadapan. Selalu ada teknologi 

yang lebih tepat, lebih cepat, lebih mudah dalam melayani manusia. High tech 

adalah apa-apa yang kini paling cepat, tepat, dan mudah digunakan. 

Apa itu teknologi? Menurut salah satu definisi dalam laman web kamus 

Merriam-Wesbter, teknologi adalah aplikasi praktis dari pengetahuan dalam 

lingkup tertentu, atau, sebuah kemampuan yang diperoleh dari aplikasi praktis 

pengetahuan. Kemampuan, aplikasi, pengetahuan, itulah teknologi. High Tech 

(kewiyataan) adalah isi atau kandungan pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Prayitno berpendapat bahwa high tech perlu diselenggarakan guru untuk 

merealisasikan proses pencapaian tujuan pendidikan oleh siswa. Proses 

pencapaian tujuan ini mengarah kepada kondisi "high technology". Aspek ini 

merupakan sisi kegiatan pengajaran dalam keilmuan pendidikan yang meliputi: 

1. Materi pembelajaran. 

Materi pembelajaran merupakan penjabaran dari kurikulum yang hams 

dikuasai siswa yang memuat sejumlah ilmu pengetahuan yang dapat 

mengembangkan diri siswa. Peoguasaan materi pembelajaran bagi guru 

merupakan hal yang sangat menentukao, khususnya dalam proses pembelajaran 

yang melibatkan guru mata pelajaran. 6 

BAB II 

TIN.JAUAN PUST AKA 
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2. Metode pembelajaran. 

Penguasaan dan penerapan metode pembelajaran akan mempengaruhi hasil 

belajar.7 Penggunaan metode pembelajaran harus didasarkan pada berbagai 

pertimbangan. Penggunaan metode dalam proses pembelajaran hendakJah 

didasari atas pertimbangan sebagai berikut: a) selalu berorientasi pada tujuan 

pembelajaran, b) tidak hanya terkait pada satu altematif saja, c) menggunakan 

kombinasi berbagai metode serta berganti-ganti dari satu metode ke metode 

yang lain dan d) mempertimbangkan kesesuaian antara metode dengan materi 

pelajaran serta usia/kondisi perkembangan siswa.8 

3. Alat bantu pembelajaran. 

Alat bantu pembelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar 

penerimaan bahan pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Jika siswa 

mudah menerima pelajaran dan menguasainya maka belajarnya akan menjadi 

lebih giat dan mengalami kemajuan.9 Jenis media pada penggunaannya dengan 

berbagai kombinasi yang cocok dan memadai akan meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi proses pembelajaran, menimbulkan gairah belajar clan 

memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan kenyataan 

yang dimediakan." 

AJat bantu pembelajaran merupakan berbagai sarana baik perangkat keras 

maupun lunak untuk menunjang optimalisasi kegiatan pembelajaran. Dalam 

memilih alat bantu pembelajaran yang baik dan sesuai hendaklah 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) tujuan yang hendak dicapai, b) siapa 
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B. High Touch dalam Pembelajaran 

Lalu apa itu high touch? Pemah menangis ketika orang yang Anda 

curigai justru berkorban untuk Anda? Pemah merasa begitu lapang mendengar 

gemerisik dedaunan yang cliterpa hembusan angin? Pernah merasakan harapan 

5. Penilaian hasil pembelajaran. 

Penilaian hasil pembelajaran merupakan penilaian terhadap tingkat 

keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah 

program.14 Pengungkapan dan pengukuran hasil belajar ini pada dasarnya 

merupakan proses penyusunan deskripsi siswa baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Penilaian hasil belajar ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur, umpan 

balik, serta tindak Janjut pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.15 

(guru) yang akan menggunakan alat tersebut, c) siswa yang akan dikenai alat 

dan d) bagaimana cara menggunakan alat tersebut.!' 

4. Lingknngan pembelajaran. 

Lingk:ungan pembelajaran yang kondusif memungkinkan materi, metode dan 

alat bantu pembelajaran dapat disinergikan. Lingkungan perlu diatur dan 

diawasi supaya kegiatan pembelajaran terarah kepada tujuan pendidikan.12 

Lingkungan yang mengarah kepada tujuan pendidikan adalah lingkungan yang 

bersih, aman, tertib nyaman dan indah serta dapat menantang dan merangsang 

siswa untuk belajar, memberi rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. 

Selain itu, guru diharapkan dapat menciptak:an lingkungann belajar yang tidak 

hanya kondusif dalam arti fisik, tetapi juga mencak.up lingkungan sosio 

emosional. 13 
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merasuk dalam diri Anda lewat hangatnya mentari pagi? Terisap ke dalam buku 

yang Anda baca, lagu yang anda dengar, film yang anda tonton? High touch 

adalah mengakui adanya sesuatu yang lebih besar di luar diri kita, entah 

kemanusiaan atau ketuhanan. 

Praktek-praktek pendidikan sekarang ini yang hanya mendewakan 

teknologi sering menjadi pilihan tanpa menghiraukan terabaikannya aspek-aspek 

high touch (kewibawaan) yang mencakup pengakuan, kasih sayang dan 

kelembutan, pengarahan, penguatan, dan keteladanan yang sangat diperlukan 

dalam membentuk kepribadian. Akibatnya, basil belajar Jebih mengarah kepada 

pengembangan aspek kognitif dan mengesampingkan aspek afektif, terutama 

terkait dengan moral dan akhlaqul-karimah sehingga terbentuklab pribadi-pribadi 

yang memiliki kecerdasan intlektual, tetapi miskin dengan kecerdasan emosional 

dan gersang dari sentuhan sprituaI.16 

Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam institusi keluarga 

dan guru sebagai key person keberhasi Ian pendidikan formal di sekolah, 

diharapkan mampu menerapkan pola pendidikan yang diwarnai dengan high touch 

(kewibawaan). Peran orang tua clan guru sangat dibutuhkan dalam penciptaan 

lingkungan belajar, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosional 

sehingga terwujud proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 

Pola pendidikan dan pola asuh dalam keluarga sebagai intitusi pertama 

terutama orang tua sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku 

anak. Begitu juga pola asuh guru di sekolah sebagai intitusi pendidikan anak yang 

kedua. Oleh karena itu diperlukan suatu pola pendidikan yang dapat memfasilitasi 

terbentuknya kepribadian anak/siswa secara utuh. Pola itu adalah pendidikan high 

touch dengan unsur pengakuan, kasib sayang dan kelembutan, pengarahan, 

penguatan, ketegasan yang mendidik dan keteladanan dengan tidak 

mengesampingkan aspek high tech. 

13 



Kewibawaan me:rupakan "alat pendidikan" yang diaplikasikan oleh guru 

untuk menjangkau (to touch) kedirian anak didik dalam hubungan pendidikan. 

Kewibawaan ini mengarah kepada kondisi high touch, dalam arti perlakuan guru 

menyentuh secara positif, kontruktif, dan kompebensif aspek-aspek 

kedirian/kemanusiaan anak didik. Sejalan dengan pengembangan suasana 

demikian itu, guru dengan sungguh-sungguh memahami suasana hubungannya 

dengan anak didik secara sejuk, dengan menggunakan bahasa yang lembut, tidak 

meledak-ledak. 

Kewibawaan meliputi: (1) pengakuan, (2) kasih sayang dan kelembutan, 

(3) penguatan, (4) pengarahan, (5) tindakan tegas yang mendidik, clan (6) 

keteladan yang mendidik. Keenam hal ini dengan pengertian sebagai berikut: 

1. Pengakuan adalab penerimaan clan perlakuan guru terhadap anak didik atas 

dasar kedirian/kemanusiaan anak: didik, serta penerirnaan dan perilaku anak 

didik terhadap guru atas dasar status, peranan, clan kualitas yang tinggi. 

2. Kasih sayang dan kelembutan adalah sikap, perlakuan, dan komunikasi guru 

terhadap anak didik didasarkan atas hubungan sosio-emosional yang dekat 

akrab-terbuka, fasilitatif, dan permisif-konstruktif bersifat pengembangan. 

3. Penguatan adalah upaya guru untuk meneguhkan tingkah laku positif anak 

didik melalui bentuk-bentuk pemberian penghargaan secara tepat yang 

menguatkan (reinforcement). Pemberian peoguatan didasarkan pada kaidah 

kaidah pengubahan tingkah laku. 

4. Pengarahan adalah upaya guru untuk mewujudkan ke mana anak didik 

membina diri dan berkembang. Upaya yang bemuansa direktif ini, termasuk di 

dalamnya kepemimpinan guru, tidak mengurangi kebebasan anak didik sebagai 

subjek yang pada dasamya otonom dan diarahkan untuk menjadi pribadi yang 

mandiri. 

5. Tindakan tegas yang mendidik adalah upaya guru untuk mengubah tingkah. 

laku anak didik yang kurang dikehendaki melalui penyadaran anak didik atas 

kekeliruannya dengan tetap menjunjung kemanusiaan anak didik serta tetap 

menjaga hubungan baik antara anak didik dan guru. 
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C. Higli Theos dalam Pcmbclajaran 

Apa itu high theost Kita pernah mendengar istilah theologi. Theologi 

berasal dari kata "Theos" artinya "Tuhan" dan "logos" artinya "Ilmu". Jadi 

theologi adalah ilmu tentang ketubanan. Dengan kata lain yang dimaksud dengan 

theologi adalah pengetahuan tentang Tuhan dan manusia dalam pertaliannya 

dengan Tuhan, baik disandarkan kepada wahyu (revealed theology) maupun 

disandarkan pada penyelidikan aka! pikiran (rational theology). Theologi disebut 

pula ilmu kalam yaitu ilmu yang menerangkan sifat-sifat Allah yang wajib 

diketahui dan dipercayai dan yang terpenting adalah pembahasan mengenai 

keesaan Allah. Oleh karena itu, ilrnu kalarn disebut juga ilmu tauhid. Ada juga 

yang menyebut teologi dengan sebutan ilmu ushul artinya ilmu yang membahas 

tentang pokok-pokok kepercayaan dalam agama.18 

Pada hakikatnya, theology adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah 

yang mana ilmu tersebut bersumber dari Firman Allah sendiri dan untuk dapat 

memahami serta menerapkannya dibutuhkan pertolongan dari Roh Allah sebagai 

Guru yang memberikan pencerahan, birnbingan dan pengarahan. 

Pengetahuan atau pengenalan kita terhadap Allah datang dari firman-Nya. 

6. Keteladanan adalah penarnpilan positif dan normatif guru yang diterima dan 

ditiru oleh anak didik. Dasar dari keteladanan adalah konformitas sebagai hasil 

pengaruh sosial dari orang lain, dari yang berpola compliance, identification, 

sampai intemalization.17 

Hal ini dapat diaplikasikan dengan bersikap dan bcrkomunikasi secant 

lembut, sopan dan bertatakrama, dengan kata yang baik dan menyenangkan; 

tidak ada cmosi atau sikap dan kata yang merendah.kan atau rnenyinggung; yang 

ada justru sokongan dan saling membesarkan, bersikap sabar, melindungi, 

memaafkan, memberikan perhatian terhadap hal-hal positif pada diri orang lain, 

mengabaikan hal-hal yang negatif dan memberikan penghargaan kepada orang 

lain. 
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Firman yang telah kita terima akhimya dapat dipahami karena pik.iran kita te)ah 

diberi pencerahan oleh-Nya. Pengenalan akan Allah ini mendorong kita untuk 

mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Setiap manusia harus harus 

mengenal Penciptanya 19 

High theos dalam pembclajaran dengan makna bahwa pembelajaran 

harus didasari oleh tauhid dengan nilai-nilai Ilahiyat, Pembelajaran yang 

dimaksud hendaknya memiliki wawasan tentang ketuhanan. Hal ini akan 

menumbuhkan ideologi, idealisme, cita-cita dan perjuangan. Wawasan tentang 

manusia akan menumbuhkan kearifan, kebijaksanaan, kebersamaan, demokrasi, 

egalitarian, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan sebaliknya menentang 

anarkisme clan kesewenang-wenangan. Sementara itu, wawasan tentang alam akan 

melahirkan semangat dan sikap ilmiah, sehingga melahirkan ilmu pengetabuan 

dan teknologi, serta kesadaran yang mendalarn untuk melestarikannya, karena 

alam bukan semata-mata sebagai obyek yang harus dieksploitasi seenak.nya, 

melainkan sebagai mitra dan sahabat yang ikut menentukan corak kehidupan.i" 

Wawasan dan pandangan tauhid semacam inilah yang seyogyanya mendasari 

pendidikan di Jndonesia. 

Pendidikan nasional adalab pendidikan yang berakar pada kebudayaan 

bangsa Indonesia yang berdasarkan pada pancasila dan undang-undang dasar 

1945. Sehubungan dengan ungkapan di atas ada beberapa hal yang perlu digaris 

bawahi, yaitu : 

l. Salah satu ciri masyarakat Indonesia adalab religious. Kehidupannya 

disemangati dan didasari oleh nilai-nilai agama Nilai agama yang paling 

mendasar adalah keimanan dan ketauhidan. 

2. Pendidikan nasional harus berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa (ilahun 

wahidunj yang berlandaskan ketauhidan, 

3. Ciri manusia Indonesi seutuhnya yang menjadi tujuan pendidikan nasional 

adalah beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa. Dengan demikian, 
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D. Sekolah Islam Terpadu 

Sekolah Islam terpadu pada hakekatnya adalah sekolah yang 

mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As 

Sunnah. Dalam aplikasinya sekolah Islam terpadu diartikan sebagai sekolah yang 

menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum 

dan pendidi.kan agama menjadi suatu jalioan kurikulum. Sekolah Islam Terpadu 

juga menekankan keterpaduan dalam metode pembe1ajaran sehingga dapat 

mengoptilmalkan ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Sekolah Islam terpadu 

juga meroadukan pendidikan aqliyah, ruhiyah dan jasaddiyah. Dalam 

baik secara formal, berdasarkan undang- undang, maupun konseptual filosofis, 

pendidikan nasional adalah pendidikan yang sarat dengan nilai-nilai tauhid. 

Sebarusnya berbagai upaya pendidikan hams senantiasa dilaksanakan dengan 

pen uh ketauhidan dan keimanan terhadap Allah. 21 

Konsep pendidikan Islam yang hakik.i terkait erat dengan nilai-nilai yang 

tennuat dalam wahyu. Ajaran wahyu yang berisi pedoman dan kerangka acuan 

bagi terciptanya perikehidupan yang aman, selamat, sejahtera dan berkualitas. 

Kehidupan ini mengindikasikan suatu tatanan kehidupan yang hannonis antar 

rnakhluk berdasarkan ridha khaliq, sebagai pengejewantahan dan realisasi konsep 

akhlaq al-karimah. Adapun upaya yang paling efektif dalam membentuk akhlaq 

al-karimah adalah melalui pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai upaya untuk 

mengembangkan potensi fitrah manusia sebagai makh1uk ciptaan Allah.22 

Pembelajaran dengan high theos ini akan menekankan pada upaya 

menumbuh kcmbangkan nilai-nilai ilahiyat dalam bersikap dan bertingkah laku. 

Tingkah laku yang didasarkan pada akhlak mulia sekaligus sejalan dengan hakikat 

penciptaan rnanusia, yaitu mengabdi kepada Allah dengan setia. Pembentukan 

akhlak mulia memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan tirnbal balik 

antara pencipta, manusia dan lingkungan dalam konteks pembentukan insan kamil 

sebagai tujuan akhir pendidikan. 
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penyelenggaraannya memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan 

belajar yaitu sekolah, rumah dan masyarakat. 

Dengan sejumlah pengertian diatas dapatlah ditarik suatu pengetian 

umum yang komprehensif bahwa sekolah Islam terpadu adalah sekolah Islam 

yang diselenggarakan dengan memadukan secara integratif nilai dan ajaran 

Islam dalam bangunan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang efektif 

dan pelibatan yang optimal dan koperatif antara guru dan orang tua, serta 

masyarakat untuk membina karakter dan kompetisi murid. 

Dilihat dari organisasi kurikulum ada tiga tipe kurikulum yakni: 

I. Separated Subject Curriculum 

Tipe in.i bahan dikelompokkan pada mata pelajaran yang sempit, dimana 

antara rnata pelajaran yang satu dengan yang lainnya menjadi terpisah-pisah, 

terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata 

pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. 

2. Correlated Curriculum 

Correlated Curriculum adalah suatu bentuk kurikulum yang menunjukkan 

adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, 

tetapi tetap memperhatikan ciri (karakteristik) tiap bidang studi terscbut. 

3. Integrated Curriculum. 

Secara istilah, integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan, atau 

penggabungan dari dua objek atau lebih. Hal ini sejalan dengan pengertian 

yang dikemukakan oleh Poerwardarminta bahwa integrasi adalah penyatuan 

supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh.23 

Pembelajaran terpadu dibedakan berdasarkan kcpada pola 

pengintegrasian materi atau tema. Berdasarkan pola tersebut, terdapat sepuluh 

model pembelajaran terpadu yakni (1) the fragmented model (model 

tergambarkan) (2) the connected model (model tergambarkan) (3) the nested 

model (model tersarang), (4) the sequenced model (model terurut), (5) the shared 

model (model terbagi), (6) the webbed model (model terjating), (7) the threaded 
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model (model tertali), (8) the integrated model (model terpadu), (9) the immersed 

model (model terbenam), (10) the networked model (model jaringan).24 
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