
T.E.K.H, FORMULA PENDIDIKAN MASA HADAPAN 

Oleh: 

Dr. Siti Suriani Othman 

 

Paling mudah, pendidikan pasti dapat menjadikan seseorang individu itu lebih ‘tahu’ sesuatu, 

dari permulaan yang ‘tidak tahu’. Itu peringkat paling bawah dalam pendidikan, iaitu peringkat 

memberitahu pengetahuan. Maka di sinilah individu yang ‘pandai’ dan ‘tidak pandai’ diuji 

menerusi sistem peperiksaan yang disusun. Namun, komponen ini tidak boleh dianjurkan 

secara keterlaluan kepada pelajar kerana tidak mahu terperangkap dengan sistem pendidikan 

yang terlalu berorientasikan peperiksaan, sebagaimana kita sering dikritik selain beberapa 

negara lain seperti China dan India. 

Jelas, semua juga maklum bahawa pendidikan perlu membawa kesan lebih daripada 

sekadar berkongsi pengetahuan. Pendidikan seharusnya mendidik dan bukan sekadar 

mengajar. Namun, sungguhpun kita maklum, kita masih belum ada model terbaik untuk 

melaksanakan bentuk pendidikan yang dihajati. Falsafah pendidikan negara yang gagah di atas 

kertas memberi beberapa kata kunci dan yang paling utama: melahirkan insan seimbang dari 

segala segi. Pendek kata, formula insan seimbang ialah melahirkan pelajar yang mempunyai 

dua B ini iaitu ‘bijak’ dan ‘baik budi’. 

Ianya mudah di atas kertas tetapi sukar dikerjakan. Menilai bijak atau tidaknya 

seseorang dari segi keupayaan memori mungkin mudah. Namun, menilai sejauh mana bijaknya 

dia dalam aspek lain, sukar. Misalnya, seorang graduan universiti luar negara boleh dikatakan 

bijak oleh masyarakat, tetapi tidak lama kemudian dia muflis. Dia mungkin bijak belajar, tetapi 

tidak bijak mengurus diri dan kewangan. Akhirnya, adakah dia boleh dikatakan bijak dalam 

erti kata sebenar? 



Menilai budi seseorang itu pula menjadi lebih sukar. Hamka berkata, tidak mungkin 

seseorang itu dikatakan bijak jika tidak mampu berbudi. Dalam konteks ini, apa guna ilmu 

yang menggunung andai tidak membawa kemaslahatan. Ilmu dan budi itu pula seharusnya 

hadir dengan akhlak yang mulia, yang menjadi perkara tunjang dalam menilai peribadi.   

Semuanya kita maklum. Tiada yang baharu. Tapi semuanya kita tahu, tetapi tidak tahu 

apa perlu dibuat untuk mencapainya. Semua daripada kita mahukan sistem pendidikan yang 

bagus, yang melahirkan pelajar cemerlang ilmu dan sahsiah. Tetapi bagaimana sebenarnya 

perlu kita hadapinya terutama dalam cabaran yang pelbagai terutama dengan kerancakan 

teknologi dan ancaman Revolusi Industri Keempat? 

Revolusi ini sendiri mempunyai cerita yang panjang. Bukan itu yang akan dibincangkan 

kali ini, kita cuba fokuskan kepada bagaimana sistem pendidikan perlu bertindak balas dengan 

keadaan ini agar kemanusiaan jadi lebih cemerlang dan bukannya menghilang. 

Dalam memformulasi masa hadapan, teknologi tidak boleh ditidakkan. Mahu tidak 

mahu, bidang pendidikan bukan hanya perlu berhadapan dengan kerancakan teknologi, malah 

tercabar dan perlu bertindak balas dengannya. Namun, teknologi tidak boleh dibiarkan 

‘mengurus’ dirinya sendiri. Di sinilah peranan manusia itu penting, dan manusia yang 

dimaksudkan perlulah insan yang seimbang. 

Teknologi saya akronimkan kepada T.E.K.H agar dapat menjelmakan empat unsur 

penting dalam membentuk insan seimbang. T=thinking skill (kemahiran berfikir), E=ethics 

(etika), K=knowledge (ilmu pengetahuan) dan H=humanities (unsur kemanusiaan seperti 

agama) adalah biasan kepada TECH atau teknologi yang rancak. Teknologi tidak akan berjaya 

tanpa insan yang mempunyai elemen TEKH dan sebaliknya. 

Mengapakah empat unsur ini yang dibawakan? Kemahiran berfikir sekarang seolah-

olah lenyap. Pasti ramai bersetuju jika kita katakan pelajar cemerlang dalam peperiksaan itu 



ramai, tetapi yang boleh berfikir secara kritis itu sangat kecil bilangannya. Etika pula adalah 

unsur penting dalam membentuk peribadi. Di Jepun, pendidikan awal kanak-kanak tidak 

tertumpu kepada ilmu tetapi pembangunan peribadi seperti menyusun seliper dan payung, 

bertanggungjawab dengan hidangan di sekolah untuk semua pelajar, menghormati guru dan 

orang lebih tua dan menghayati budaya. Namun, K atau ilmu pengetahuan tidak dilupakan. 

Cuma dalam sistem pendidikannya, etika itu sama pentingnya dengan ilmu, dan tidak 

diketersampingkan sejak dari kecil lagi. 

H pula membawakan unsur kemanusiaan yang termasuklah agama. Selain agama, 

kemahiran insaniah juga termasuk dalam kategori H. Di Kanada misalnya, pembinaan sikap 

yang penting dalam sistem pendidikan mereka termasuklah bersifat ingin tahu yang tinggi, 

berdaya saing, cekal dan berkepemimpinan. 

Mungkin semua ini kita telah ada, tidak dinafikan. Tiada yang baharu pun dalam 

perbincangan ini. Tetapi apa yang kita ada sekarang terlalu gah dan kompleks di atas kertas. 

Kita perlu beralih ke arah bekerja dalam sistem yang tidak begitu membuang masa dengan 

proses yang rumit dan akhirnya masa terbazir di situ sahaja. Dalam konteks pendidikan tinggi, 

i-CGPA dilihat sempurna di atas kertas, namun bagaimanakah implementasinya? MQA sendiri 

adalah satu lagi contoh kecintaan terhadap dokumentasi yang keterlaluan, yang akhirnya tidak 

membawa kualiti ke mana-mana. 

Dokumentasi guru tadika KEMAS misalnya juga tidak masuk akal. Setiap guru perlu 

menyediakan lebih kurang 30-40 jenis pelbagai fail sebagai dokumentasi. Bagi yang rajin, akan 

siap tetapi begitu banyak masa habis di sini. Bagi yang malas, tidak buat langsung, tetapi tidak 

pula pelajarnya semua gagal dan tidak boleh membaca. Jadi apa maknanya dokumentasi 

keterlaluan itu? 



Mungkin dengan mengeluarkan diri daripada sistem yang terlalu rigid tetapi tidak 

begitu berkesan adalah cara untuk kita kembali menemui apa yang terbaik untuk pendidikan 

kita. Namun, tidak juga bermakna kita tidak perlu mempunyai sistem dokumentasi langsung 

kerana itu juga membawa kerosakan kepada sistem. Berbalik kepada apa yang sepatutnya 

dibuat dalam kadar yang wajar adalah apa yang perlu dibuat sekarang. 

 

 


