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Abstrak—Era milenium ke-3 ditandai dengan beberapa hal yang merupakan 

kelanjutan abad modern antara lain kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi 

dan komunikasi, kompetisi global, dan persaingan bebas yang semakin ketat. Sadar 

akan tingginya kebutuhan sumber daya manusia, maka sistem pendidikan juga harus 

mengalami perubahan, salah satu bidang pendidikan yang menuntut adanya 

perubahan dalam proses pembelajaran adalah matematika. Proses pembelajaran 

matematika di era milenium ke-3 diharapkan mampu mempersiapkan peserta didik 

menghadapi dunia yang relatif kompleks, statis, dan dinamis. Oleh karena itu, sekolah 

harus mampu merubah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher-

centered learning) menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa (student-centered 

learning), agar siswa memiliki kecakapan dalam berpikir dan berkomunikasi. 

Pembelajaran matematika era milenium ke-3 juga membutuhkan penggunaan 

teknologi supaya menjadi problem solver, kolaborator, komunikator, dan kreator yang 

efektif. Sehingga guru dan siswa diharapkan dapat menggunakan teknologi dalam 

berkolaborasi, berkreasi, dan berkomunikasi pada saat proses belajar mengajar. 

Kegiatan pembelajaran matematika di sekolah harus merujuk pada 4 karakter belajar 

era milenium ke-3 yang dirumuskan dalam 4C yaitu Communikation, Collaboration, 

Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and Innovation. Melihat kenyataan 

ini, penulis menganggap bahwa perlu untuk melakukan kajian tentang perkembangan 

pendidikan saat ini khususnya pada pendidikan matematika di era milenium ke-3. 

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah studi literatur atau kajian pustaka. 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perkembangan 

pendidikan matematika saat ini meningkat dengan pesat, hal ini juga tidak lepas dari 

pengaruh teknologi dalam membantu proses pembelajaran matematika yang bertujuan 

untuk mengembangkan segala kreatifitas peserta didik.  

Kata kunci: Pendidikan Matematika, Karakter Pembelajaran 4C, Kemajuan 

Teknologi, Era Milenium Ke-3. 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Globalisasi saat ini telah mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan umat manusia. Maka dari itu, 

pengaruh globalisasi tidak bisa dihindari. Perlakuan yang paling bijaksana adalah bagaimana pengaruh 

globalisasi, termasuk kemajuan di bidang ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi ini 

disikapi dengan positif sehingga membuahkan manfaat bagi umat manusia. Dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas. Kualitas sumber daya manusia ini hanya dapat diperoleh dari proses belajar yaitu melalui 

pendidikan. Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat 

perkembangan. Oleh karena itu, perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang 

seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan 

pendidikan pada semua tingkat perlu terus-menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan 

[1]. Sehingga dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya mata pelajaran matematika, para 

pendidik dituntut untuk meningkatkan kualitas diri baik dalam ilmu pengetahuan maupun pengelolaan 

pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus dapat membuat proses belajar mengajar yang nyaman dan 

menyenangkan sehingga peserta didik dapat lebih aktif dan kreatif. 

Saat ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, maka dunia 

pendidikan dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, hal ini menunjukkan 

sebagai salah satu usaha dalam peningkatan mutu pendidikan. Perubahan atas tuntutan itulah yang 
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menjadikan dunia pendidikan memerlukan inovasi dan kreativitas dari guru dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan sistem pembelajaran yang berbasis teknologi, berorietasi pada siswa, 

dan memfasilitasi kebutuhan siswa dengan kegiatan pembelajaran yang menantang, aktif, kreatif, inovatif, 

efektif, serta menyenangkan dengan mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis komputer. 

Seiring dengan kemajuan teknologi pada saat ini media pembelajaran di Indonesia semakin 

berkembang menjadi media yang berbasis komputerisasi dan teknologi yang berorientasi pada jaringan 

internet. Dapat dilihat bahwa pendidikan Indonesia di awal era milenium ke-3 sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi yang berbasis digital meliputi komputer, komunikasi satelit, email, dan lain-lain. 

Meskipun kehadiran teknologi ini berkat penelitian dan kiprah ilmu sains, namun karena dalam beberapa 

aspek kemampuan operasionalnya mampu mengalahkan kemampuan otak manusia, sehingga hampir 

seluruh instrumen penelitian dan media pengajaran telah memanfaatkan teknologi digital.  

Tantangan pembangunan nasional pada era milenium ke-3 khususnya di bidang pendidikan adalah 

mempersiapkan generasi muda yang berpikir luwes, kreatif, dan inovatif. Generasi muda perlu dibentuk 

agar lebih terampil dalam memecahkan masalah, baik dalam membuat keputusan, berpikir kreatif, 

mengkomunikasikan gagasan secara efektif, dan mampu bekerja secara efisien baik secara individu 

maupun di dalam kelompok. Hal ini dilandasi bahwa hanya sekedar untuk mengetahui pengetahuan 

(knowing of knowledge) saja terbukti tidak cukup untuk dapat berhasil dalam menghadapi kehidupan yang 

semakin kompleks dan dapat berubah secara cepat. Akibatnya, dunia pendidikan semakin dituntut untuk 

menjamin peserta didik mempunyai keterampilan belajar dalam berinovasi dan keterampilan 

menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat berkerja dan bertahan dengan menggunakan 

keterapilan untuk hidup (life-skills).  

Dari uraian di atas, maka penulis menggangap bahwa perlu untuk melakukan kajian tentang 

perkembangan pendidikan saat ini khususnya pada pendidikan matematika di era milenium ke-3. Hal ini 

bertujuan untuk mengembangkan kesadaran dan penghargaan terhadap pengetahuan dasar untuk 

mendukung praktik mengajar, agar dapat menghadapi tantangan mengajar di era sekarang. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, dengan disertai segala keterbatasan yang ada penulis hanya melakukan kajian 

pustaka (library research) yang ringkas terhadap pendidikan dan pembelajaran matematika di era 

millenium ke-3. Selain itu, diharapkan dengan adanya kajian ini dapat dijadikan landasan dan pedoman 

untuk melihat sejauhmana perkembangan pendidikan di era yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 

II. PEMBAHASAN 

 

 

Pendidikan Era Milenium Ke-3 

Abad 21 disebut pula dengan era milenium ke-3. Umumnya, milenium ke-3 ini ditandai dengan 

beberapa hal yang merupakan kelanjutan abad modern (modernisasi) yaitu antara lain kemajuan iptek, 

semakin besar materialisme, kompetisi global dan persaingan bebas yang semakin ketat. Adapun yang 

dimaksud era milenium secara etimologi, milenium berasal dari bahasa latin yaitu mille yang artinya 

seribu dan anus yang artinya tahun [2]. Sedangkan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia secara 

terminologi, milenium adalah masa atau jangka waktu seribu tahun. Sehingga milenium ketiga dapat 

diartikan sebagai rentang antara tahun 2000 sampai tahun 3000.  

Era milenium ke-3 merupakan lanjutan dari abad ke 20, yaitu era di mana istilah modern untuk 

pertama kali diucapkan, yang selanjutnya menjadi dasar apa yang terjadi pada zaman sekarang. Istilah 

“modern” menunjuk aspek kontemporer yang menyakini bahwa kebenaran ilmiah adalah satu-satunya 

asas yang bersifat universal yang mampu membawa manusia mencapai aktualisasinya. Salah satu aspek 

yang paling dominan pada era milenium ke-3 adalah semakin bersinerginya dunia ilmu pengetahuan, 

sehingga hubungan diantaranya menjadi semakin cepat. Pendidikan nasional abad millenium ke-3 

bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan 

bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui 

pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang 

mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya [3]. Sadar akan 

tingginya kebutuhan sumber daya manusia, maka sistem pendidikan juga harus mengalami perubahan. 

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu 

penyebab dan pelopor perubahan pada dunia pendidikan. Mudahnya akses terhadap berbagai macam 

pusat pembelajaran melalui pemanfaatan jasa teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada 

perubahan peranan guru dan peserta didik. Peranan guru tidak hanya menjadi seorang infomediary karena 
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peserta didik secara langsung sudah dapat mengakses sumber-sumber pengetahuan yang selama ini harus 

disampaikan atau dijelaskan oleh guru di dalam kelas. Guru akan lebih berfungsi sebagai fasilitator, 

motivator, dan mediator bagi para siswa yang sedang mengalami proses pembelajaran. Pada konteks 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam dunia pendidikan, menjadi bukti bahwa 

semakin menyempitnya faktor ruang dan waktu yang selama ini menjadi aspek penentu keberhasilan 

penguasaan ilmu pengetahuan oleh umat manusia.  

Referensi [3] menyatakan bahwa karakteristik pendidikan era milenium ke-3 adalah: 

1. Perhatian yang semakin besar terhadap masalah lingkungan hidup, berikut implikasinya, terutama 

terhadap: pemanasan global, energi, pangan, kesehatan, lingkungan binaan, mitigasi.  

2. Dunia kehidupan akan semakin dihubungkan oleh teknologi informasi, berikut implikasinya, terutama 

terhadap: ketahanan dan sistem pertahanan, pendidikan, industri, komunikasi.  

3. Ilmu pengetahuan akan semakin converging, berikut implikasinya, terutama terhadap: penelitian, 

filsafat ilmu, paradigma pendidikan, kurikulum.   

4. Kebangkitan pusat ekonomi dibelahan Asia Timur dan Tenggara, berikut implikasinya terhadap: 

politik dan strategi ekonomi, industri, pertahanan. 

5. Perubahan dari ekonomi berbasis sumber daya alam serta manusia kearah ekonomi berbasis 

pengetahuan, berikut dengan implikasinya terhadap: kualitas sumber daya manusia, pendidikan, 

lapangan kerja. 

6. Perhatian yang semakin besar pada industri kreatif dan industri budaya, berikut implikasinya, terutama 

terhadap: kekayaan dan keanekaan ragam budaya, pendidikan kreatif, entrepreneurship, 

technopreneurship, rumah produksi.  

7. Budaya akan saling imbas mengimbas dengan teknosains berikut implikasinya, terutama terhadap: 

karakter, kepribadian, etiket, etika, hukum, kriminologi, dan media.  

8. Perubahan paradigma Universitas, dari “Menara Gading” ke “Mesin Penggerak Ekonomi”. Terdapat 

kecenderungan semakin meningkatnya investasi yang ditanamkan dari sektor publik ke perguruan 

tinggi untuk riset ilmu dasar dan terapan serta inovasi teknologi atau desain yang memberikan dampak 

pada pengembangan industri dan pembangungan ekonomi dalam arti luas. 

 

Pembelajaran Matematika di Era Milenium ke-3 

Matematika adalah suatu ilmu dasar yang memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari, serta 

merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Menurut Permendiknas Nomor 20 matematika merupakan ilmu universal 

yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu 

dan memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta 

didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama [4]. Adapun tujuan pembelajaran matematika 

yang termuat dalam Permendiknas Nomor 20 yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan [4]: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, dibutuhkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang dilalui dengan serangkaian kegiatan guru dan siswa 

atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung secara edukatif. Proses pembelajaran matematika di 

era milenium ke-3 diharapkan mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia yang relatif 

kompleks, statis, dan dinamis. Maka dari itu, sekolah harus merubah pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada guru (teacher-centered learning) menjadi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa (student-centered learning) agar siswa memiliki kecakapan dalam berpikir dan berkomunikasi. 

Untuk menjawab tantangan dan harapan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui suatu pendidikan yang 

memfasilitasi siswa untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, kegiatan 

pembelajaran matematika di sekolah harus merujuk pada 4 karakter belajar era milenium ke-3 yang 
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dirumuskan dalam 4C yaitu Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, 

Creativity and Innovation. Referensi [5] menyatakan bahwa karakter pembelajaran 4C sebagai berikut: 

Komunikasi  

Kemampuan komunikasi yang dimaksud adalah [6]: 

1) Mengartikan pemikiran dan gagasan secara efektif dengan menggunakan lisan, tulisan dan 

keterampilan komunikasi nonverbal dalam berbagai bentuk dan konteks. 

2) Mendengarkan secara efektif untuk menguraikan makna, termasuk pengetahuan, nilai, sikap dan niat. 

3) Menggunakan komunikasi untuk berbagai tujuan misalnya menginformasikan, menginstruksikan, 

memotivasi dan membujuk. 

4) Memanfaatkan banyak media dan teknologi, dan tahu bagaimana menilai keefektifan  

sebuah apriori serta menilai dampaknya.  

5) Berkomunikasi secara efektif di lingkungan yang beragam (termasuk multi bahasa). 

Kolaborasi 

Kemampuan berkolaborasi yang dimaksud diantaranya [6]: 

1) Menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara efektif dan hormat dengan tim yang beragam. 

2) Melatih fleksibilitas dan kemauan untuk membantu dalam membuat kesepakatan yang diperlukan agar 

dapat mencapai tujuan bersama. 

3) Memikirkan tanggung jawab bersama untuk kerja kolaboratif, dan menghargai hasil yang dibuat oleh 

setiap anggota tim. 

Sejalan dengan pendapat di atas [7] mengatakan bahwa keterampilan kolaborasi yang dimaksudkan 

adalah:  

1) Keterampilan bekerja secara efektif dan penuh respek dengan berbagai macam tim.  

2) Keterampilan untuk berkompromi demi tercapainya tujuan bersama. 

3) Keterampilan untuk menerima tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pekerjaan tim, dan 

keterampilan untuk menghargai kontribusi setiap anggota kelompok. 

Pemikiran Kritis dan Pemecahan Masalah 

Pemikiran kritis dan keterampilan memecahkan masalah mencakup kemampuan individu terhadap: a) 

alasan yang efektif; b) mengajukan pertanyaan inti dan memecahkan masalah; c) menganalisis dan 

mengevaluasi alternatif jawaban; dan d) merefleksikan secara kritis tentang keputusan dan proses. 

Referensi [6] menyatakan bahwa berpikir kritis sebagai kemampuan untuk menganalisa, menafsirkan, 

mengevaluasi, meringkas, dan mensintesis informasi. Kemudian [7] mengatakan bahwa keterampilan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah yang dimaksudkan adalah: 

1) Kemampuan bernalar secara efektif menggunakan berbagai macam metode penarikan kesimpulan, 

baik yang bersifat induktif, deduktif, atau yang lain sesuai dengan situasinya.  

2) Keterampilan berpikir sistemik yang mencakup keterampilan menganalisis bagaimana bagian-bagian 

dari satu kesatuan utuh yang saling berinteraksi untuk menghasilkan luaran yang menyeluruh dalam 

suatu sistem yang kompleks. 

3) Keterampilan membuat keputusan, yang mencakup: (a) keterampilan menganalisis dan menilai klaim, 

bukti, dan keyakinan; (b) keterampilan menghasilkan sudut pandang lain yang utama; (c) mensintesis 

dan membuat keterkaitan antar informasi dan argumen; (d) memaknai informasi dan menarik 

kesimpulan berdasarkan analisis terbaik; (e) melakukan reflektif secara kritis terhadap pengalaman 

dan proses belajarnya.  

4) Memecahkan berbagai macam masalah yang belum dikenal baik secara biasa maupun secara inovatif, 

serta mengajukan pertanyaan penting yang bisa digunakan untuk menghasilkan sudut pandang lain 

yang membuka peluang terselesaikannya masalah tersebut secara lebih baik.  

Sedangkan berpikir kritis yang dimaksud pada era milenium ke-3 adalah memanfaatkan kemajuan 

teknologi untuk mengakses, memanipulasi, membuat, menganalisis, mengelola, menyimpan, dan 

mengkomunikasikan informasi.  

Kreativitas dan Inovasi 

Pendidikan memerlukan inovasi yang diperoleh melalui data penelitian, berpikir kritis dan berpikir 

kreatif. Kemampuan ini mendorong pemikiran dan pemahaman untuk bekerja sama secara kreatif dengan 

orang lain. Referensi [7] menyatakan bahwa kreativitas dan inovasi yang dimaksudkan adalah sebagai 

berikut: 

1) Keterampilan berpikir kreatif yang mencakup: (a) keterampilan untuk menggunakan berbagai macam 

teknik untuk menghasilkan ide; (b) keterampilan menghasilkan ide baru dan bermanfaat; (c) 

keterampilan mengelaborasi, memperbaiki, menganalisis, dan menilai ide awal untuk menghasilkan 

ide baru yang lebih baik.  
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2) Keterampilan bekerja secara kreatif dengan orang lain yang mencakup: (a) keterampilan 

mengembangkan, melaksanakan, dan mengomunikasikan idenya secara efektif kepada orang lain; (b) 

keterampilan untuk menerima pendapat dan masukan serta menerapkannya dalam kerja kelompok; (c) 

keterampilan untuk mempertunjukkan keaslian karyanya dalam pekerjaan, dan memahami tantangan 

pihak lain dalam menerimanya; (d) keterampilan memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk 

belajar dan menyadari bahwa kreativitas dan inovasi menuntut kesabaran dan ketekunan.  

Selain karakteristik pembelajaran di atas, pengaruh teknologi juga memberikan dampak yang sangat 

penting dalam mendukung peningkatan kemampuan peserta didik. Pembelajaran matematika era 

milenium ke-3 membutuhkan penggunaan teknologi supaya menjadi problem solver, kolaborator, 

komunikator, dan kreator yang efektif. Sehingga guru dan siswa diharapkan dapat menggunakan 

teknologi dalam berkolaborasi, berkreasi, dan berkomunikasi pada saat proses belajar mengajar. Dengan 

demikian, para peserta didik dituntut untuk dapat menggunakan teknologi digital ketika mengelola, 

mengintegrasikan, dan membangun informasi. Dalam konteks pembelajaran matematika, peserta didik 

dapat menggunakan alat bantu seperti grafik kalkulator, spreadsheet, computer grafis, perangkat lunak 

aljabar, perangkat lunak matematika, peralatan global positioning system (GPS), dan sumber-sumber 

online yang sesuai secara strategis. Di samping itu, para siswa juga dapat menggunakan teknologi untuk 

mengkomunikasikan pemikiran-pemikiran matematika dengan mengkonstruksikannya melalui grafik 

yang sesuai dari suatu fungsi atau data. Referensi [8] menyatakan bahwa pendidikan matematika akan 

berhasil dengan baik jika pendidikan matematika bermutu dan bermakna bagi peserta didik. Salah satu 

upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika serta membuat pendidikan matematika 

bermakna ialah melalui kegiatan penelitian. Hasil-hasil penelitian pendidikan matematika akan 

memperkaya konten, strategi, metode, teknik evaluasi yang baik bagi pembelajaran matematika. 

Implementasi hasil-hasil penelitian di kelas akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan matematika. 

Kemajuan pendidikan era milenium ke-3 dibidang teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan 

pendidikan matematika dapat dilihat dari penelitian yang telah lakukan oleh [9] yang berjudul 

Pengembangan Aplikasi Android Sebagai Media Pembelajaran Matematika pada Materi Dimensi Tiga 

untuk Siswa SMA Kelas X, menyatakan bahwa aplikasi android layak digunakan sebagai media 

pembelajaran pada materi dimensi tiga karena keunggulan media pembelajaran yang dikembangkan, yaitu 

dapat dioperasikan pada perangkat berbasis Android dan Windows; menyajikan materi jarak dalam ruang 

dimensi tiga dengan menarik dan mudah dipahami; menyajikan contoh-contoh permasalahan yang 

bervariasi dengan tingkat kesulitan yang bertingkat; penyajian materi dilengkapi dengan gambar dan 

animasi untuk membantu siswa memahami materi. Dengan hasil uji kelayakan diperoleh 96,43% untuk 

ahli media, 89,28% untuk ahli materi, 81,52% untuk praktisi lapangan, dan 83,49% untuk sasaran 

pengguna. Penelitian lainnya yang berbasis teknologi digital adalah penelitian yang dilakukan oleh [10] 

yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Pendekatan Investigasi 

Berbantuan E-Learning dengan Aplikasi Moodle pada Subpokok Bahasan Trigonometri Kelas X SMA, 

menyatakan bahwa e-learning dengan aplikasi moodle dapat membantu dalam proses pengembangan 

perangkat pembelajaran matematika. Hal ini terbukti dari tiga parameter yang diteliti meliputi, pertama 

adalah produk yang dihasilkan dikatakan valid jika koefisien validitasnya ≥ 0,60. Pada hasil validasi 

diperoleh bahwa koefisien RPP, buku siswa, LKS, tes hasil belajar secara berurutan adalah 

0,95; 0,95; 0,92; dan 0,98. Sedangkan koefisien validasi dari media e-learning baik dari persepsi 

pemanfaatan dan sistem adalah 0,904 dan 0,88. Kedua adalah kepraktisan, sebuah perangkat dikatakan 

praktis jika aktivitas guru dalam pengelolaan kelas mencapai ≥ 80%. Dalam penelitian ini aktivitas guru 

yang diamati mencapai 98% dan 97% pada setiap pertemuan. Ketiga berdasarkan tes hasil belajar 

didapatkan analisis data bahwa dari 32 siswa sekitar 91,43% dinyatakan lulus dengan mendapatkan nilai 

di atas 60. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa selain metode dan 

pendekatan pembelajaran, teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh yang cukup besar 

dalam membantu penyelenggaraan pendidikan yang berbasis digital learning. Maka dari itu, di era digital 

saat ini sudah sewajarnya seorang guru tekun mencari referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kompetensinya agar selalu dapat mengikuti perkembangan zaman yang selalu berubah. Selain itu, guru 

juga harus berupaya keras untuk mengimbangi kemampuan siswa dalam teknologi agar dapat optimal 

membantu dan membimbing mereka dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.  

III. PENUTUP 
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Matematika bukanlah ilmu hitung semata, tetapi juga merupakan ilmu yang membutuhkan 

kemampuan untuk berpikir dan bernalar secara logis dan kritis. Untuk memfasilitasi hal tersebut 

teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran matematika untuk mendukung terjadinya komunikasi yang lebih bersifat 

kolaboratif sehingga dapat mengembangkan segala kreatifitas yang dimiliki oleh peserta didik. 

Pembelajaran matematika era milenium ke-3 membutuhkan penggunaan teknologi supaya menjadi 

problem solver, kolaborator, komunikator, dan kreator yang efektif. Selain itu, kegiatan pembelajaran 

matematika di sekolah harus merujuk pada 4 karakter belajar era milenium ke-3 yang dirumuskan dalam 

4C yaitu Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and 

Innovation. Kemudian praktik pembelajaran matematika di kelas membutuhkan guru yang kualifaid dan 

professional untuk mendukung tercapainya ketrampilan 4C, literasi matematika, dan kesetaraan dalam 

pendidikan matematika. Dengan demikian, penelitian terkait profil guru matematika, upaya penyiapan 

guru matematika, dan pengembangan professional guru matematika secara berkelanjutan juga sangat 

diperlukan untuk menjawab tantangan pendidikan matematika di era milenium ke-3.  
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