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Perkembangan zaman saat ini perlu diperhatikan dan 
dimanfaatkan dengan baik oleh setiap insan. Bagi seorang 
pemimpin dalam dunia pendidikan, ia perlu merefleksikan 
kemajuan zaman ini untuk membangun dan 
merekonstruksi pendidikan yang lebih baik lagi.

Seorang pemimpin perlu memiliki banyak 
kemampuan, diantaranya adalah 
kemampuan Critical Thinking (berpikir 
kritis). Berpikir kritis itu adalah kemampuan 
seseorang dalam berpikir secara rasional, 
terstruktur, dan menganalisis fenomena 
sesuatu, serta mampu memecahkan 
permasalahan dengan tepat.



Seorang pemimpin dididik dan diberi pemahaman 
terkait kemampuan itu untuk memecahkan masalah yang 
ada di lingkungannya. Dalam hal ini, pemimpin dalam 
bidang pendidikan harus mampu memberikan solusi agar 
proses pendidikan di suatu tempat dapat berjalan dengan 
lancar dan sesuai dengan tujuan pendidikan itu.

Dengan perkembangan zaman ini, 
pembelajaran berbasis web atau 
E-learning sangat dapat diandalkan. 
Penerapan model tersebut juga dapat 
mendukung proses pembentukan SDM 
yang unggul karena pembelajaran 
E-learning tersebut dapat dilakukan tanpa 
batas ruang dan waktu.



Manfaat E-Learning

1. Mengurangi biaya pendidikan;

2. Pembelajaran yang dapat diakses 

kapan dan dimanapun;

3. Dapat mengurangi kebosanan 

dengan adanya video atau game 

dalam pembelajaran; dan

4. Dapat meningkatkan kemampuan 

diri.



E-learning  merupakan sebuah jawaban atas tantangan 

dalam era pendidikan baru, untuk memastikan bahwa 

semua orang berhak mendapatkan pendidikan, 

tanpa batas ruang dan waktu.

“Peran Pemimpin sebagai penggerak bagi lingkungannya, 

tidak boleh lengah dan panik dalam menghadapi tuntutan 

zaman. Perlu kesadaran dan inisiatif tinggi untuk selalu 

memberi pendidikan yang berdampak bagi lingkungannya.”

Ihsanul.fdl

Oleh sebab itu, adanya transformasi dunia 

pendidikan saat ini perlu dimaknai secara positif 

dan dimanfaatkan untuk kepentingan dalam 

meningkatkan SDM yang lebih unggul.



Sumber:

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti 
dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

• https://medium.com/ia-icp/part-1-mengenal-lebih-dekat-d

engan-hots-b9f5b4567c90

• https://www.bcg.com/publications/2020/why-you-need-n

ew-approach-learning

• https://www.youtube.com/watch?v=8TvW-FJinVE

• https://e-student.org/advantages-of-e-learning/
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