Pengantar Program Pelatihan Kecakapan
Hidup
Gambaran Umum
Sistem pendidikan formal di Indonesia sedang mengalami proses transformasi yang
cukup besar. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menuntut adanya
peningkatan kualitas dan menetapkan bahwa Standar Nasional Pendidikan (PP 19
Tahun 2005) harus dikembangkan dan disusun untuk bidang-bidang sebagai
berikut:


Muatan Pendidikan



Proses Pendidikan



Sarana dan Prasarana



Pengelolaan



Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Pembiayaan Pendidikan



Standar Lulusan Bidang Pendidikan



Evaluasi Sekolah dan Unit Pendidikan
Lainnya

Sejak

tahun

2003

Pemerintah

Indonesia

telah

berusaha

keras

untuk

mengembangkan standar ini khususnya mengenai guru. PP 19 /2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan
Mendiknas No 16/2007 tentang Standar Kompetensi Guru, dan Peraturan Mendiknas
No 18/2007 tentang Sertifikasi Guru memerinci kualifikasi dan kompetensi minimum
yang harus dimiliki oleh guru dan proses penilaiannya. Menteri Pendidikan Nasional
dan

khususnya Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan dan

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi sekarang mendapat tugas

yang sangat besar untuk menjamin bahwa 3,000,000 guru yang sudah bekerja dan
semua guru baru agar memenuhi standar ini. Hal ini bukanlah pekerjaan yang
mudah di negara yang besar dan beragam seperti Indonesia.
Decentralized Basic Education Three (DBE3) Project, yang didanai USAID, bertujuan
untuk

mendukung

Menteri

Pendidikan

Nasional

dan

Menteri

Agama

untuk

meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah pertama dan pendidikan
non formal.

Untuk mencapai tujuan ini, DBE3 telah mengembangkan dan

melaksanakan program pelatihan guru yang disebut dengan Program Pelatihan

Kecakapan Hidup.

Apa yang Dimaksud dengan Program Pelatihan Kecakapan Hidup
Program Pelatihan Kecakapan Hidup adalah program pelatihan guru yang secara
khusus dirancang untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan dalam
hubungannya dengan guru, muatan dan proses. Peraturan perundangan yang
disebutkan di atas telah digunakan sebagai basis untuk pengembangan bahan-

bahan pelatihan.
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Bagaimana Program itu Dapat Mendukung Peningkatan Mutu
Pendidikan di Indonesia?
Ketujuh buah modul serta bagaimana semua itu telah dikembangkan untuk
mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia digambarkan secara detil
berikut ini. Tiga modul pertama adalah modul dasar. Ketiganya memperkenalkan
beberapa prinsip dan konsep utama tentang mutu pendidikan dalam konteks bangsa
Indonesia. Modul tersebut dapat digunakan oleh guru semua mata pelajaran.
Modul & Isi

Bagaimana Modul tersebut mendukung Peningkatan
Mutu Pendidikan di Indonesia

1. Pengajaran Profesial dan
Pembelajaran Bermakna

⇒

Modul ini akan membantu guru dalam memenuhi
standar nasional tentang kompetensi guru. Dengan

Modul ini adalah modul pengantar

menggunakan modul ini, guru-guru akan lebih dapat

untuk Program Pelatihan Kecakapan

mengembangkan kompetensi inti pedagogik 1–10 yang

Hidup. Modul ini menyajikan prinsip

meliputi kompetensi kepribadian, profesional, dan

dan konsep dasar tentang

sosial. Selama pelatihan, guru-guru akan mengenal

pengajaran dan pembelajaran yang

peraturan perundangan tentang pendidikan dan dilatih

efektif melalui paparan ―siapa‖ (guru

menggunakan beberapa format resmi yang disiapkan

dan siswa), ―apa‖ (isi dan

oleh Depdiknas (misalnya, rencana pelaksanaan

perencanaan) ―mengapa‖ (tujuan),

pembelajaran). Melalui modul ini, guru-guru akan

―bagaimana‖ (metode) dan ―sejauh

belajar bagaimana mengembangkan portfolio

mana‖ (penilaian) pendidikan.

profesional sesuai dengan petunjuk teknis dari

Prinsip-prinsip dan konsep ini

Depdiknas tahun 2007 dan akan mendapatkan bantuan

diperkuat dan dijadikan dasar bagi

untuk mulai menyusun portfolio

modul program berikutnya.
2. Mengintegrasikan Kecakapan
Hidup ke dalam Pembelajaran di

⇒

Modul ini akan membantu guru-guru dalam memenuhi
standar nasional pendidikan tentang kompetensi guru.

Kelas

Modul ini membantu guru-guru untuk memahami

Konsep pendidikan sebagai

bagaimana mengintegrasikan Kecakapan Hidup ke

persiapan hidup, belajar dan bekerja

dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari sebagaimana

pada masa yang akan datang

dituntut oleh peraturan perundangan di Indonesia.

diperkenalkan dalam modul

Guru-guru akan mengenal definisi yang dikemukakan

Pengajaran profesional dan

oleh Depdiknas dan kategori Kecakapan Hidup

pembelajaran bermakna. Modul ini

(Personal, Sosial, Akademik dan Vokasional) dan

menelaah pendidikan kecakapan

standar kompetensi untuk masing-masing kategori.

hidup yang lebih terperinci untuk

Guru-guru belajar teknik yang berbeda untuk

membantu guru dalam memahami

mengintegrasikan Kecakapan Hidup dan sepanjang

―apa‖ (definisi) ―mengapa‖

pelatihan modul ini akan lebih mengembangkan

(pentingnya) dan ―bagaimana‖

kompetensi inti 2, 4, 6, 8 dan 10.

(proses) Pendidikan Kecakapan
Hidup.
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3. TIK untuk Pendidikan Kecakapan
Hidup

⇒

Modul ini akan membantu guru dalam memenuhi
standar nasional kompetensi guru. TIK dimasukkan

TIK sebagai Kecakapan hidup pokok

sebagai kompetensi kecakapan hidup yang utama bagi

dan sebagai perangkat

siswa. Semua guru diharapkan memiliki kompetensi

pembelajaran diperkenalkan di

―Memanfaatkan TIK untuk Kepentingan Pembelajaran‖

dalam Modul Pengajaran Profesional

(kompetensi inti 5) dan kompetensi ―profesional‖

dan Pembelajaran yang Bermakna

(kompetensi inti 24). Modul ini akan menjadikan guru

dan mengintegrasikan Kecakapan

lebih kompeten dalam menggunakan TIK untuk

Hidup ke dalam proses Pembelajaran

pengembangan pembelajaran dan profesional.1.

di Kelas. Modul ini akan
memadukan beberapa modul ini dan
membantu guru dalam memahami
―apa‖ (definisi) ―mengapa‖
(pentingnya) dan yang paling
penting ―bagaimana‖ (proses) TIK
untuk Pendidikan.

Empat modul (modul 4-8) berikutnya menggunakan konsep, kecakapan, dan
pengetahuan yang dikembangkan pada ketiga modul sebelumnya dan menelaah
lebih mendalam bagaimana konsep, kecakapan, dan pengetahuan itu dapat
diterapkan pada mata pelajaran tertentu, Oleh karena itu, modul-modul ini harus
digunakan oleh guru-guru mata pelajaran.
4. PKN/Bahasa Inggris/Matematika
untuk kehidupan, Pembelajaran dan

⇒

Modul ini akan membantu guru-guru dan sekolah
untuk memenuhi standar nasional tentang kompetensi

PekerJaan

guru . Modul ini akan membantu guru dalam

Modul Pengajaran Profesional dan

memahami bagaimana mereka dapat melakukan proses

Pembelajaran Bermakna

pembelajaran di ―lapangan‖ dan ―menyelenggarakan

mengidentifikasi beberapa orang

pembelajaran yang mendidik‖ (kompetensi inti 4).

kunci yang terlibat dalam pengajaran

Modul ini akan mendorong guru-guru untuk

dan pembelajaran yang efektif.

membangun hubungan yang lebih erat dengan

Modul ini Mengintegrasikan

masyarakat (kompetensi inti 17). Melalui perencanaan

Kecakapan Hidup ke dalam

bagaimana bekerja bersama masyarakat untuk

Pembelajaran di Kelas, tujuan

mendukung kegiatan pembelajaran, guru-guru juga

pendidikan adalah menyiapkan anak

akan ―menguasai materi, struktur konsep, dan pola

untuk mengarungi kehidupan,
memperluas konsep-konsep ini dan

pikir keilmuan yang mendukung matapelajaran yang
diampu‖ (kompetensi inti 20) dan ‖mengembangkan
materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.‖

menganalisis bagaimana kecakapan

(kompetensi inti 22)

belajar, dan bekerja. Modul ini

yang dipelajari di kelas relevan untuk
kehidupan sesudah sekolah, dan
masyarakat dapat digunakan sebagai
konteks serta sumber bagi
pendidikan anak muda.2
1

Modul ini didukung strategi TIK DBE3 yang lebih luas yang membekali guru dengan perangkat TIK

secara terbatas, kecakapan untuk mengoperasikan dan memeliharanya dan buku-buku yang terkait
dengan kegiatan TIK untuk digunakan dalam kelas dan kegiatan ekstrakurikuler.
2

Modul ini didukung oleh modul Kemitraan DBE3 yang membantu sekolah dan guru memahami

bagaimana Sektor Swasta juga dapat dilibatkan untuk mendukung pendidikan bagi remaja.
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5. Mengintegrasikan Kecakapan
Hidup ke dalam Standar Nasional

⇒

Modul ini membantu mengembangkan keterampilan
guru untuk menyusun kurikulum tingkat satuan

Pendidikan

pendidikan/KTSP berdasarkan standar isi, mengacu

Standar Isi dan komponen-

pada pedoman pengembangan KTSP (BSNP 2006 butir

komponen kurikulum diperkenalkan

2). Modul ini akan menambah kecakapan guru

dalam modul Pengajaran profesional
dan Pembelajaran Bermakna. Modul

―mengembangkan kurikulum yang terkait dengan
matapelajaran diampu‖ (kompetensi inti 3) dan rencana

ini membahas lebih mendalam

pelaksanaan pembelajaran (RPP) (kompetensi inti 4) di

standar kompetensi untuk masing-

samping kompetensi profesional dasar 20, 21 dan 22

masing mata pelajaran. Modul ini

yang mewajibkan para guru untuk menguasai materi

menguraikan apa yang dimaksud

mata pelajaran yang mereka ajarkan. Selama

dengan standar kompetensi dan

mempelajari modul, guru akan memiliki kesempatan

bagaimana guru-guru

lebih luas untuk berlatih menyusun silabus dan RPP

menggunakannya untuk

dengan menggunakan berbagai format termasuk yang

mengembangkan silabus dan

disarankan oleh Depdiknas (Depdiknas 2007), yang

rencana pelaksanaan pembelajaran

dapat melengkapi portfolio mereka.

yang memadukan Kecakapan Hidup
dan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK)
6. Pengajaran dan Pembelajaran
Pendidikan Kecakapan Hidup

⇒

Modul ini akan membantu guru dalam memenuhi
standar nasional tentang proses pendidikan, y‗Proses

dalam modul Pengajaran Profesional

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif …‖

dan Pembelajaran Bermakna. Modul

(Pasal 19 PP 19/2005). Modul ini akan membantu

ini dikembangkan atas konsep

membantu guru untuk mengembangkan kompetensi

tersebut dan membahas metode

inti 2, 20, 21 dan 22. Melalui pengajaran mikro akan

pengajaran dan pembelajaran yang

merefleksikan penampilan mereka dan

cocok untuk setiap mata pelajaran.

mengembangkan kompetensi inti 10 dan 23.

Metode Pengajaran dan
Pembelajaran Efektif diperkenalkan

Modul ini memperkenalkan berbagai
macam pendekatan pengajaran dan
memberikan guru kesempatan untuk
mengujicobakan beberapa teknik
melalui pengajaran mikro
7. Menilai Kecakapan Hidup
Prinsip dan metode penilaian

⇒

Modul ini akan mendukung guru memenuhi standar
nasional tentang penilaian. Standar Nasional

formatif diperkenalkan dalam modul

mewajibkan guru ―secara terus menerus melakukan

Pengajaran Profesional dan
Pembelajaran Bermakna. Modul ini

pemantauan terhadap proses, peningkatan dan
perbaikan hasil belajar‖ (pasal 64 PP 19/2003). Modul

akan lebih lanjut mengembangkan

ini akan mendukung guru mencapai standar ini dengan

kemampuan guru untuk menilai hasil

mengembangkan kompetensi inti 8 ―menyelenggarakan

belajar siswa dan menggunakan
pembelajaran berikutnya dengan

penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar‖ dan
kompetensi inti 9 ―memanfaatkan hasil penilaian dan
evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.‖ Selama

memusatkan pada berbagai jenis

mempelajari modul ini, guru akan memiliki kesempatan

penilaian formatif berbasis kelas dan

untuk berlatih mengembangkan instrumen penilaian,

rancangan dan pengembangan

yang dapat dimasukkan dalam portfolio mereka.

hasilnya untuk merencanakan

penilaian seperti rubrik unjuk kerja.
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Sebagai hasil setelah mengikuti Program Pelatihan Kecakapan Hidup, guru akan lebih
mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, artinya mereka
lebih dapat menjamin siswa mencapai standar kelulusan. Lebih lanjut, guru yang
sukses mengikuti dan menyelesaikan Program Pelatihan Kecakapan Hidup akan lebih
siap menghadapi dan lulus dalam penilaian sertifikasi profesi guru.

Siapa Yang Dapat Mengambil Manfaat dari Program Pelatihan
Kecakapan Hidup?
Modul Kecakapan Hidup secara khusus dirancang untuk melatih guru yang sudah

bekerja. Namun demikian, banyak dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku
yang dikemukakan dalam modul ini juga dapat diterapkan untuk program pelatihan
calon guru dan dengan beberapa penyesuaian modul ini, dapat digunakan untuk
melatih guru-guru pada jenjang pendidikan lain, termasuk Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Umum.

Bagaimana Program Pelatihan Guru Disusun?
Ketika digunakan untuk pelatihan guru-guru yang sudah bekerja, modul ini dibagi
menjadi tiga lokakarya yang berlangsung seluruhnya selama empat belas hari.
Pengaturannya adalah sebagai berikut:
Lokakarya Guru Pertama
Hari Pertama

Hari Kedua

Hari Ketiga

Hari Keempat

Hari Kelima

Hari Keenam

Pengajaran

Pengajaran

Mengintegrasikan

Mengintegrasi-

TIK untuk

Pengajaran

Profesional

Profesional

Kecakapan Hidup

kan Kecakapan

Pendidikan

Profesional

dan

dan

ke dalam

Hidup ke dalam

Kecakapan

dan

Pembelajaran

Pembelajaran

Pembelajaran di

Pembelajaran di

Hidup

Pembelajaran

Bermakna

Bermakna

Kelas

Kelas

Bermakna
Sesi 12

Lokakarya Guru Kedua
Hari Pertama

Hari Kedua

Hari Ketiga

Hari Keempat

PKN/Bahasa

Mengintegrasikan

Mengintegrasikan

Mengintegrasikan

Inggris/

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Matematika

Kecakapan Hidup

Kecakapan Hidup

Kecakapan Hidup

untuk

ke dalam Standar

ke dalam Standar

ke dalam Standar

kehidupan,

Nasional

Nasional

Nasional

Pembelajaran
dan
PekerJaan
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Lokakarya Guru Ketiga
Hari Pertama

Hari Kedua

Hari Ketiga

Hari Keempat

Pengajaran

Pengajaran

Menilai

Pengajaran

dan

dan

Perkembangan

dan

Pembelajaran

Pembelajaran

Kecakapan

Pembelajaran

Pendidikan

Pendidikan

Hidup

Pendidikan

Kecakapan

Kecakapan

Kecakapan

Hidup

Hidup

Hidup

Setiap modul berisi jadwal yang disarankan untuk diikuti untuk setiap lokakarya.
Supaya guru memperoleh manfaat maksimal dari Program Pelatihan Kecakapan
Hidup, anda sangat dianjurkan untuk mengikuti rencana jadwal ini.

Siapa Yang Menggunakan Modul ini Untuk Melatih Para Guru?
Modul Kecakapan Hidup telah disusun secara spesifik untuk para pelatih guru untuk
digunakan sebagai panduan dalam melatih guru-guru tingkat Sekolah Menengah

Pertama di Indonesia. Namun, untuk dapat benar-benar menerapkan Program
Pelatihan Kecakapan Hidup, banyak pelatih guru di Indonesia yang juga perlu
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mereka tidak hanya
mengenai program melainkan juga bagaimana melatih pelajar dewasa secara efektif
yang mana sebagai guru yang sudah bekerja membawa banyak pengetahuan yang
utama, pengalaman dan mengembangkan tingkah laku dan latihan-latihan dengan
mereka. Oleh karena itu, DBE3 telah mengembangkan sebuah program untuk
melatih para pelatih guru. Dasar dari program pelatihan ini adalah modul
‖Pengajaran Profesional dan Pembelajaran Bermakna‖. Modul ini mendukung para
pelatih untuk melakukan pembelajaran dewasa dan proses belajar dalam rangka
mencapai hasil akhir pembelajaran yang diharapkan dengan sukses.

Bagaimana Program Pelatihan Pelatih Disusun
Para pelatih guru dilatih melalui suatu rangkaian pelatihan yang berlangsung selama
15 hari. Selama pelatihan, mereka dilatih mengenai ‘apa‘ (isi) dan ‘bagaimana‘
(proses) dari Program Pleatihan Kecakapan Hidup
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Lokakarya Pelatih Pertama
Hari

Hari Kedua

Hari Ketiga

Hari Keempat

Hari Kelima

Hari

Pertama

Hari Ketujuh

Keenam

Menjadi

Pengajaran

Pengajaran

Mengintegrasikan

Mengintegrasi-

TIK untuk

Menjadi

Fasilitator

Profesional

Profesional

Kecakapan Hidup

kan Kecakapan

Pendidikan

Fasilitator

yang

dan

dan

ke dalam

Hidup ke

Kecakapan

yang Efektif:

Efektif:

Pembelajaran

Pembelajaran

Pembelajaran di

dalam

Hidup

Sesi 10

Sesi 1, 3,

Bermakna

Bermakna

Kelas

Pembelajaran

Simulasi

di Kelas

Pembelajaran

4, 5,

(Micro
Training)

Lokakarya Pelatih Kedua
Hari Pertama

Hari Kedua

Hari Ketiga

Hari Keempat

PKN/Bahasa

Mengintegrasikan

Mengintegrasikan

Menjadi

Inggris dan

Pendidikan

Pendidikan

Fasilitator

Matematika

Kecakapan Hidup

Kecakapan Hidup

yang Efektif:

untuk

ke dalam Standar

ke dalam Standar

Sesi 2, 6, 7,

kehidupan,

Nasional

Nasional

dan 10

Hari Ketiga

Hari Keempat

Pembelajaran
dan
PekerJaan

Lokakarya Pelatih Ketiga
Hari Pertama

Hari Kedua

Pengajaran

Pengajaran

Menilai

Menjadi

dan

dan

Perkembangan

Fasilitator

Pembelajaran

Pembelajaran

Kecakapan

yang Efektif:

Pendidikan

Pendidikan

Hidup

Sesi 8, 9 dan

Kecakapan

Kecakapan

Hidup

Hidup

10

Pendekatan Pelatihan Apa yang Digunakan di dalam Modul?
Modul ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa dan guru. Berbagai
macam metode pembelajaran interaktif telah digunakan dalam tiap modul tidak
hanya untuk memotivasi guru-guru dalam pelatihan, namun juga untuk
menyediakan model berbagai metode yang dapat digunakan oleh guru di dalam
kelas. Untuk menyusun pembelajaran di tiap sesi, modul ini menggunakan kerangka
sederhana yang disebut ICARE. Sistem ICARE meliputi lima unsur kunci dari
pengalaman pembelajaran (baik dengan anak-anak, orang muda atau orang dewasa)
yaitu Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension. Penggunaan
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sistem ICARE untuk memastikan bahwa para peserta memiliki kesempatan untuk
mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kerangka ICARE dijelaskan secara
terperinci di bawah ini.

I

Introduction (Perkenalkan)

Pada tahap pengalaman pembelajaran ini, para guru atau fasilitator menanamkan
pemahaman tentang isi dari pelajaran/sesi kepada para peserta. Bagian ini harus
berisi penjelasan tujuan pelajaran/sesi dan apa yang akan dicapai—hasil selama
pelajaran/sesi tersebut. Introduction (pendahuluan) harus singkat dan sederhana.

C

Connection (Hubungkan)

Sebagian besar pembelajaran merupakan rangkaian dengan satu kompetensi yang
dikembangkan berdasarkan kompetensi sebelumnya. Oleh karena itu, semua
pengalaman pembelajaran yang baik perlu dimulai dari apa yang sudah diketahui,
dapat dilakukan oleh peserta, dan mengembangkannya. Pada tahap connection dari
pelajaran/sesi, anda berusaha menghubungkan bahan ajar yang baru dengan
sesuatu yang sudah dikenal para peserta dari pembelajaran atau pengalaman
sebelumnya. Anda dapat melakukan hal ini dengan mengadakan latihan

brainstorming yang sederhana untuk memahami apa yang telah diketahui para
peserta, dengan meminta mereka untuk memberitahu anda apa yang mereka ingat
dari pelajaran/sesi sebelumnya atau dengan mengembangkan sebuah kegiatan yang
dapat dilakukan peserta sendiri. Sesudah itu, anda dapat menghubungkan para
peserta dengan informasi baru. Ini dapat dilakukan melalui presentasi atau

penjelasan yang sederhana. Akan tetapi, perlu diingat bahwa presentasi seharusnya
tidak terlalu lama dan paling lama hanya berlangsung selama sepuluh menit.

A

Application

(Terapkan)

Tahap ini adalah yang paling penting dari pelajaran/sesi. Setelah peserta
memperoleh informasi atau kecakapan baru melalui tahap connection, mereka perlu
diberi kesempatan untuk mempraktikkan dan menerapkan pengetahuan serta
kecakapan tersebut. Bagian application harus berlangsung paling lama dari
pelajaran/sesi di mana peserta bekerja sendiri, tidak dengan instruktur, secara

pasangan atau dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan nyata atau
memecahkan masalah nyata menggunakan informasi dan kecakapan baru yang telah
mereka peroleh.

R

Reflection (Refleksi)

Bagian ini merupakan ringkasan dari pelajaran/sesi, sedangkan peserta memiliki
kesempatan untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Tugas intruktur
adalah menilai sejauh mana keberhasilan pembelajaran. Kegiatan refleksi atau
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ringkasan dapat melibatkan diskusi kelompok dimana instruktur meminta peserta
untuk melakukan presentasi atau menjelaskan apa yang telah mereka pelajari.
Mereka juga dapat melakukan kegiatan penulisan mandiri dimana peserta menulis
sebuah ringkasan dari hasil pembelajaran. Refleksi ini juga bisa berbentuk kuis

singkat dimana instruktur memberi pertanyaan berdasarkan isi pelajaran/sesi. Poin
penting untuk diingat dalam refleksi adalah bahwa instruktur perlu menyediakan

kesempatan bagi para peserta untuk mengungkapkan apa yang telah mereka
pelajari.

E

Extension (Kegiatan Lanjutan)

Karena waktu pelajaran/sesi telah selesai, bukan berarti semua peserta yang telah
mempelajari dapat secara otomatis menggunakan apa yang telah mereka pelajari.
Kegiatan bagian Extension adalah kegiatan dimana fasilitator menyediakan kegiatan
yang dapat dilakukan peserta setelah pelajaran/sesi berakhir untuk memperkuat dan
memperluas pembelajaran. Di sekolah, kegiatan extension biasanya disebut
pekerjaan rumah. Kegiatan Extension dapat meliputi penyediaan bahan bacaan

tambahan, tugas penelitian atau latihan.
Lihat kembali beberapa sesi di modul anda untuk melihat beberapa contoh dari
kerangka ICARE yang digunakan untuk mendapatkan ide tentang berbagai kegiatan
connection, application, reflection, dan extension.

Bagaimana Modul Disusun?
Modul Program Pelatihan Kecakapan Hidup disusun secara khusus karena alasan
tertentu. Sesi-sesi yang dimasukkan dalam modul semuanya menggunakan tata
letak dan pendekatan yang sama dalam pengaturan proses per sesi, sehingga anda
mengetahui bagaimana cara menggunakannya, maka anda akan dapat menggunakan
semuanya. Setiap sesi berisi hal-hal sebagai berikut:

Judul Sesi
Judul ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan merujuk langsung pada isi sesi
dan pada akhir sesi, para guru harus dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Pendahuluan
Bagian pendahuluan sesi akan menjelaskan informasi latar belakang tentang isi sesi
dan alasan mengapa bahan ini dimasukkan ke dalam modul.

Tujuan dan Hasil Belajar
Bagian ini menjelaskan tujuan sesi dan apa yang harus dikuasai peserta pada akhir
sesi. Ini akan menunjukkan kepada anda bagaimana keterkaitan hasil belajar dengan
peraturan perundangan bidang pendidikan dan standar nasional pendidikan.
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Pertanyaan Kunci
Pertanyaan kunci berkaitan dengan hasil belajar pada masing-masing sesi.
Pertanyaan itu harus disampaikan kepada guru pada awal sesi

Catatan untuk Fasilitator
Bagian ini menyajikan gagasan dan petunjuk kepada fasilitator untuk menyiapkan
dan menyampaikan materi dalam sesi.
Anda seharusnya membaca catatan ini secara cermat bahkan sebelum anda mulai
merencanakan pelaksanaan sesi tersebut. Penjelasan itu akan membantu anda untuk
memastikan sesi tersebut berhasil dan guru-guru mempelajari apa yang telah anda
tetapkan.

Sumber dan Bahan
Bagian ini akan berisi daftar barang-barang yang anda perlukan untuk melaksanakan
sesi tersebut. Persiapkan barang-barang tersebut sebelum anda melaksanakan sesi
tersebut.

Waktu
Bagian ini memberitahu anda batas waktu minimal yang akan anda perlukan untuk
melaksanakan sesi tersebut. Ingatlah bahwa ini adalah batas minimal.

I CT
Bagian ini menyediakan beberapa saran bagaimana anda dapat menggunakan
berbagai

macam

aplikasi

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi

(TIK)

untuk

mendukung pembelajaran di sesi tersebut. Penggunaan TIK tidak wajib dan akan
tergantung pada fasilitas dan sumber yang tersedia bagi anda di tempat pelatihan

Ringkasan Sesi

Introduction
5 menit

Connection
20 menit

Application
200 menit

Reflection

Extension

10 menit

Bagian ini berisi ringkasan dalam bentuk bagan alur bagi anda tentang bagaimana
sesi tersebut akan berjalan. Bagian ini dibagi dalam tahap-tahap ICARE.
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Energizer
Bagian ini berisi ide-ide bagaimana anda dapat menyegarkan guru-guru sepanjang
pelatihan. Semua energizer berhubungan dengan tema dari sesi tersebut namun
tidak menyatu dengan sesi tersebut sehingga tidak wajib untuk dilakukan. Gunakan
penilaian Anda untuk menentukan apakah energizer akan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kebutuhan guru-guru dalam pelatihan

Rincian Langkah-Langkah Kegiatan
Bagian ini berisi petunjuk secara bertahap dalam melaksanakan semua kegiatan
pada sesi tersebut. Langkah-langkah tersebut dibagi dalam kerangka ICARE yang
digambarkan dan dijelaskan secara terperinci pada bagian yang berikutnya. Ikuti
langkah-langkah tersebut sebagaimana dituliskan dalam modul.

Catatan Fasilitator
Kotak ini berisi informasi khusus hanya bagi anda (pelatih atau fasilitator). Pada

1

kotakini, anda akan menemukan saran-saran bagaimana menyelesaikan kegiatankegiatan, ide untuk menyediakan masukan bagi peserta, rekomendasi bagaimana
menyimpulkan sebuah diskusi, dan informasi utama yang anda perlu digunakan
sebelum menyiapkan presentasi. Baca informasi dalam kotak ini dengan cermat.

Pesan Utama
Bagian ini berisi ringkasan sesi yang dengan singkat menyebutkan pokok utama
yang seharusnya sudah dikuasai oleh peserta dari sesi tersebut. Anda sebaiknya
memberikan pesan utama ini kepada guru-guru setelah mereka menyerahkan
ringkasan mereka sendiri kepada anda.

Glosarium
Beberapa sesi memuat beberapa konsep yang menggunakan isitilah-istilah teknis.
Konsep ini mungkin baru bagi para guru. Glosarium akan berisi daftar kata-kata dan
artinya.

Bacaan Tambahan
Bagian ini akan mengidentifikasi beberapa sumber yang mungkin ingin anda baca
untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman anda tentang konsep yang
terdapat pada sesi tersebut. Anda juga dapat memberikan daftar ini kepada guruguru di lokakarya jika mereka tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut.
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Handout untuk Peserta
Handout adalah alat pembelajaran yang dapat digunakan para guru untuk membantu
mereka menyelesaikan beberapa kegiatan di sesi tersebut. Handout ini terdapat pada
akhir tiap sesi dan perlu difotokopi sebelum pelatihan.

Informasi Tambahan
Informasi tambahan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Ini dapat digunakan
oleh fasilitator untuk memperluas pengetahuan mereka tentang konsep yang
diberikan di dalam sesi atau untuk difotokopi dan disediakan bagi guru-guru
sebagai bahan bacaan tambahan atau kegiatan lanjutan (extension).

Bagaimana Seharusnya Modul ini Digunakan?
Modul-modul ini dimaksudkan sebagai panduan pelatihan. Modul-modul ini dapat
membantu para pelatih dalam melaksanakan lokakarya partisipatif yang berhasil
dengan pelajar dewasa. Modul-modul ini bukanlah seperangkat instruksi yang harus
seluruhnya dilakukan dengan tepat. Yang terbaik adalah, kebanyakan fasilitator yang
efektif adalah seoarng pemikir yang kritis dan kreatif, mampu bereaksi dengan
situasi di ruang pelatihan dan fleksibel dalam melakukan pendekatan dan muatan
training ini. Oleh karena itu, setiap fasilitator yang menggunakan modul Pelatihan
Kecakapan Hidup ini dianjurkan secara aktif untuk dapat memodifikasi dan
mengadaptasikan kegiatan-kegiaran yang terdapat dalam modul ini dan
menyesuaikannya dengan peserta dan situasi pelatihan.
Meskipun demikian, karena setiap sesi dalam setiap modul dan setiap modul adalah
bagian dari pemikiran yang hati-hati mengenai program pelatihan ini, maka
pentinglah kiranya untuk tetap mempertahankan tujuan, hasil pembelajaran dan
pesan utama. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang anda lakukan harus ditujukan
pada pencapaian tujuan dan hasil pembelajaran. Selain itu, ingatlah bahwa muatan
dari modul-modul ini ditujukan bagi guru (bukan pelatih). Hal ini dimaksudkan
untuk membangun pengetahuan, keterampilan, tingkah laku dan sikap dari pada
guru-guru di dalam kelas. Jadi, hanya karena anda berfikir bahwa sesuatu itu
sederhana, tidak lantas guru-guru akan berpendapat sama.

Apa yang Terjadi Setelah Pelatihan Ini ?
Ingatlah bahwa apa yang terjadi setelah pelatihan ini adalah penting juga. Seringkali
guru-guru memerlukan dukungan tindak lanjut untuk mengalihkan apa yang telah
mereka pelajari di pelatihan pada kegiatan di dalam kelas. Pada intinya, hal ini lebih
penting dibandingkan pelaksanaan pelatihan itu sendiri. Bacalah DBE3 ‖Melampaui
Pelatihan: Panduan untuk Melaksanakan Kegiatan Tindak Lanjut Setelah Pelatihan‖
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untuk memberikan beberapa gagasan tentang bagaimana mendukung guru-guru di
dalam kelas.

Beberapa Pendapat Terakhir
Ingatlah bahwa tujuan dari program Pelatihan Kecakapan Hidup ini adalah untuk
meningkatkan kualitas guru-guru di Indonesia. Tidak untuk mempertahankan
kondusi yang sama. Oleh karena itu, modul-modul Pelatihan Kecakapan Hidup
meliputi beberapa muatan dan konsep yang sangat menuntut dan yang akan
menguji dan menantang cara-cara dan tingkah laku guru-guru yang selama ini
digunakan. Hal ini bukan berarti bahwa apa yang selama ini mereka gunakan adalah
salah, hanya saja sekarang ini ada beberapa cara yang secara umum dapat dikatakan
lebih baik. Pastikan anda membahas semua konsep dan muatan yang sulit.
Tantanglah semua guru untuk berefleksi dan meningkatkan kemampuan diri.
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T IK
Sebagai
Kecapakan
Hidup
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Pengatar pada TIK sebagai Kecapakan Hidup
Kini zaman telah berbeda, teknologi ada di manapun kita berada, kemanapun mata
melihat dan kapanpun kita inginkan. Begitu pula dengan peserta didik. Mereka
adalah generasi-generasi baru. Generasi yang memanfaatkan teknologi dalam setiap
jengkal langkahnya.
Jika zaman telah berubah, masihkah kita mengajar dengan cara yang lama? Dengan
menulis di papan tulis dan meminta peserta didik untuk mencatatnya, atau dengan
berbicara selama-lamanya dan berharap peserta didik dapat memahaminya?
Kini pengajaran dan pembelajaran haruslah disesuaikan dengan tuntutan zaman.
Belajar dan mengajar tidak lagi hanya papan tulis dan kapur. Peserta didik kini telah
mengenali televisi berwarna, VCD, DVD, video games dan berbagai hal lainnya yang
menarik bagi mereka. Pengajaran dan pembelajaran haruslah menarik agar peserta
didik tidak kehilangan antusiasme mereka dalam belajar.
Mungkin itulah salah satu sebab pemerintah mengeluarkan standar kompetensi guru
yang diantaranya adalah ―mampu memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan‖.
Modul ini hadir sebagai jembatan bagi guru untuk mengadopsi Teknologi Informasi
dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta mengajarkan
kecakapan TIK sebagai salah satu kecakapan hidup pada peserta didik. Di dalam
modul ini akan dihadirkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam pengajaran dan
pembelajaran yang mungkin sebelumnya masih asing bagi guru.
Modul ini diperuntukkan bagi semua guru yang ingin berkembang sesuai dengan
tuntutan zaman dan bagi semua guru yang tidak rela melihat peserta didik
kehilangan antusiasme mereka dalam belajar.
Dalam modul ini akan dibahas pertama-tama mengenai ―apa itu TIK?‖, kemudian
dilanjutkan dengan bahasan mengenai ―mengapa guru harus menggunakan TIK?‖.
Pada sesi ketiga akan dibahas pula mengenai pentingnya TIK dalam kecakapan
vokasional. Sesi terakhir adalah ―bagaimana memadukan TIK dalam pengajaran dan
pembelajaran?‖
Kami harap dengan memanfaatkan modul ini, Anda dapat memahami pentingnya
Teknologi Informasi dan Komunikasi baik itu dalam kehidupan sebagai salah satu
kecakapan hidup, maupun dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

USAID: DBE3 Life Skills for Youth

16

Tujuan dan Hasil Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta akan mampu:
Mendefinisikan konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Mengetahui kegunaan beberapa peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Mengelompokkan jenis-jenis TIK yang berbeda-beda menurut fungsi-fungsi
teknologi.
Menguraikan bagaimana beberapa jenis peralatan TIK dapat termasuk dalam
beberapa kelompok fungsi yang berbeda-beda.
Mendefinisikan konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai suatu
kecakapan hidup.
Mengetahui kecakapan hidup yang terbentuk dari penggunaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
Menguraikan kecakapan TIK yang diperlukan dalam kehidupan.
Mengetahui kecakapan yang esensial pada abad ini.
Mengetahui manfaat TIK bagi guru
Mengidentifikasi kecakapan TIK apa saja yang diperlukan di dunia kerja.
Mengetahui mengapa kecakapan TIK menjadi salah satu kecakapan yang esensial
dalam dunia kerja.
Menguraikan manfaat dan kerugian pemanfaatan TIK dalam dunia kerja.
Menghargai dan mendiskusikan potensi dari teknologi-teknologi pendidikan
yang berbeda-beda untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.
Mendiskusikan contoh-contoh tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi
untuk meningkatkan pembelajaran di lingkungan yang kaya akan sumberdaya.
Mendiskusikan contoh-contoh tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi
untuk meningkatkan pembelajaran dalam lingkungan-lingkungan sumber daya
yang buruk.
Mendesain/merancang

atau

―merancang

kembali‖

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran Anda sendiri yang mengintegrasikan teknologi ke dalamnya secara
efektif.
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Kapan dan Bagaimana Menggunakan Modul TIK sebagai Kecakapan Hidup
Modul TIK sebagai Kecakapan Hidup adalah merupkan modul dasar. Modul ini digunakan pada pelatihan pertama. Modul ini digunakan hari
kelima. Seperti berikut:

Hari Pertama

Hari Kedua

Hari Ketiga

Hari Keempat

Hari Kelima

Hari Keenam

Pengajaran

Pengajaran

Mengintegrasikan

Mengintegrasikan

TIK untuk

Pengajaran

Profesional dan

Profesional dan

Kecakapan Hidup

Kecakapan Hidup

Pendidikan

Profesional dan

Kecakapan Hidup

Pembelajaran

Pembelajaran

dalam

dalam

Bermakna. Sesi 1,

Bermakna. Sesi 6,

Pembelajaran di

Pembelajaran di

Bermakna. Sesi 11

2, 3, 4 & 5

7, 8, 9, dan 10

Kelas

Kelas

dan 12

Sesi 1,

Sesi-sesi
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Hari Kelima
Waktu

Isi

08 00 –

Perkenalan dan penjelasan umum TIK sebagai

Hasil Belajar

08 30

Pendidikan Kecakapan Hidup

08 30 –

Sesi 1: Apa yang Dimaksud dengan Teknologi

10 00

Informasi dan Komunikasi?

Pada akhir sesi ini peserta akan mampu:
Mendefinisikan konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Mengetahui kegunaan beberapa peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Mengelompokkan jenis-jenis TIK yang berbeda-beda menurut fungsi-fungsi teknologi.
Menguraikan bagaimana beberapa jenis peralatan TIK dapat termasuk dalam beberapa kelompok
fungsi yang berbeda-beda.

10 00 –

Istirahat

10 30
10 30 –

Sesi 2: Mengapa Guru Harus Menggunakan TIK?

12 00

Mendefinisikan konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai suatu kecakapan hidup.
Mengetahui kecakapan hidup yang terbentuk dari penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Menguraikan kecakapan TIK yang diperlukan dalam kehidupan.
Mengetahui kecakapan yang esensial pada abad ini.
Mengetahui manfaat TIK bagi guru.

12 00 –

Makan Siang

13 30
13 30 –

Sesi 3: Mengapa Kecakapan TIK Disebut Sebagai

Mengidentifikasi kecakapan TIK apa saja yang diperlukan di dunia kerja.

15 00

Kecakapan Hidup Vokasional?

Mengetahui mengapa kecakapan TIK menjadi salah satu kecakapan yang esensial dalam dunia kerja.

15 00 –

Menguraikan manfaat dan kerugian pemanfaatan TIK dalam dunia kerja.
Istirahat

15 30
15 30 –

Sesi 4: Bagaimana Memadukan TIK dalam

Menghargai dan mendiskusikan potensi dari teknologi-teknologi pendidikan yang berbeda-beda

17 00

Pengajaran dan Pembelajaran?

untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.
Mendiskusikan contoh-contoh tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan
pembelajaran di lingkungan yang kaya akan sumberdaya.
Mendiskusikan contoh-contoh tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan
pembelajaran dalam lingkungan-lingkungan sumber daya yang buruk.
Mendesain/merancang atau ―merancang kembali‖ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Anda sendiri
yang mengintegrasikan teknologi ke dalamnya secara efektif.
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Sesi 1
Apa yang Dimaksud dengan
Teknologi Informasi dan Komunikasi?
Pendahuluan
Selama beberapa dekade terakhir ini tampaknya manusia semakin tergantung pada
kecanggihan teknologi. Kemanapun kita melihat, apapun yang kita lakukan, disitu
pasti ada peran teknologi. Semenjak pagi hari ketika kita terbangun oleh deringan
alarm, bekerja di kantor dengan berbagai peralatan teknologi, bercanda dengan
keluarga ketika menonton TV, sampai kita terlelap diiringi alunan musik dari radio
atau pemutar CD.
Akhir-akhir ini banyak bermunculan istilah-istilah yang berkaitan dengan teknologi.
Yang paling sering kita dengar adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi atau
seringkali disingkat menjadi TIK. Namun, makhluk seperti apakah TIK ini? Dan apa
hubungannya dengan kita sebagai para pendidik?
Pada sesi pertama ini, akan kita bahas bersama sebuah definisi Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK). Definisi dan pemahaman TIK yang dilahirkan melalui proses
pembelajaran yang aktif dan partisipatif akan membentuk sebuah fondasi untuk
sesi-sesi yang menyusul. Dalam perjalanan untuk mendefinisikan apa itu yang
dimaksud dengan TIK, kita akan sampai pada pemahaman mengenai fungsi-fungsi
berbagai jenis teknologi yang berbeda. Ada banyak teknologi baru bermunculan,
mungkin pada saat sesi ini berlangsung ada beberapa peralatan TIK yang belum
pernah Anda lihat sebelumnya.
Banyak dari sekolah-sekolah Anda mungkin saat ini tidak mempunyai sebagian dari
peralatan TIK tersebut. Namun, tidak perlu khawatir, banyak jalan menuju Roma.
Saat ini pemerintah sedang menggalakan penggunaan TIK dalam lingkungan
sekolah. Pemerintah juga saat ini banyak memberikan bantuan dan hibah baik dalam
bentuk moril maupun materil kepada sekolah untuk mendayagunakan TIK. Tentu
saja ketika proposal tersebut dibuat, Anda harus memahami masing-masing fungsi
dari berbagai peralatan TIK ini agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak
sekolah dan mampu meyakinkan kepada calon penyumbang dana bahwa apa yang
Anda minta akan berguna bagi peningkatan keterampilan peserta didik dan juga
mempermudah kegiatan belajar dan mengajar.
Tentu saja tidak semua peralatan TIK yang telah diciptakan selama berabad-abad
akan Anda pahami, tetapi setidaknya sesi ini akan memperkenalkan kepada Anda
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pada peralatan TIK apa saja yang terdapat dalam lingkungan sekolah dan apa saja
kegunaannya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. 

Tujuan dan Hasil Pembelajaran
Tujuan dari sesi ini adalah peserta memahami apa saja yang dimaksud dengan
Teknologi Informasi dan Komunikasi serta kegunaannya agar mampu memanfaatkan
peralatan TIK dalam kehidupan siswa, lingkungan pekerjaan, dan kegiatan belajar
mengajar. Pada akhir sesi ini peserta akan mampu:
Mendefinisikan konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Mengetahui kegunaan beberapa peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Mengelompokkan jenis-jenis TIK yang berbeda-beda menurut fungsi-fungsi
teknologi.
Menguraikan bagaimana beberapa jenis peralatan TIK dapat termasuk dalam
beberapa kelompok fungsi yang berbeda-beda.

Pertanyaan Kunci
Mengapa penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan TIK?
Apakah fungsi-fungsi dari Teknologi Informasi dan Komunikasi?
Apakah Teknologi Informasi dan Komunikasi menentukan cara kita hidup dan
bekerja?

Catatan Untuk Fasilitator
Guna memberikan peluang untuk belajar secara aktif cara memakai sebuah TIK,
peserta akan diminta menggunakan kamera digital untuk mengambil foto-foto
kegiatan pelatihan.
Foto-foto ini akan dicetak dan dibagi selama pelatihan dan foto-foto itu juga
dapat dipakai untuk mengilustrasikan aktivitas refleksi setiap akhir sesi. Setiap
kelompok peserta akan diminta untuk mencatat satu jam aktivitas pelatihan.
Kelompok pertama akan diberikan perkenalan cepat (~5 menit) mengenai cara
penggunaan kamera digital. Bila jatah satu jam untuk kelompok sudah selesai,
mereka akan ―melatih‖ team berikutnya. Proses in akan dibuat berlanjut sehingga
semua kelompok nantinya mendapat kesempatan menggunakan kamera digital.
(Para fasilitator pelatihan mungkin harus menyesuaikan jumlah peserta dalam
tiap kelompok untuk menentukan waktu penggunaan kamera digital.
Pada akhir hari, sekelompok sukarelawan akan bekerja dengan fasilitator
pelatihan untuk memanipulasi gambar-gambar foto (merubah ukurannya,
memotong, merotasi, meningkatkan mutu gambar, dsbnya) serta memasukkan
foto-foto tersebut untuk dijadikan pemandu untuk refleksi atau menciptakan
sebuah surat kabar pelatihan harian yang penuh humor.
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Bahan dan Alat
Lilin mainan yang dapat dibentuk
Lembar Definisi Pribadi Mengenai TIK
Kertas ukuran poster
Spidol berwarna
Gambar beberapa peralatan TIK

Waktu
Tidak kurang dari 90 menit.

Teknologi Informasi dan Komunikasi
Penggunaan TIK untuk mendukung sesi ini adalah pilihan dan bergantung pada
peralatan yang ada. Beberapa kemungkinan penggunaan TIK adalah:
LCD dan laptop
Kamera Digital

Penyemangat
Sebagai pembuka sesi, berikan kepada masing-masing peserta sebuah ―lilin
mainan‖. Beritahukan kepada mereka untuk membuat sebuah peralatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi. Fasilitator hendaknya tidak memberitahukan informasi
lainnya. Biarkan peserta berkreasi. Hal ini agar membuka pikiran mereka akan
kemungkinan-kemungkinan baru dan pemahaman baru mengenai istilah Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
Presentasikan beberapa karya unik dari peserta.
Waktu untuk kegiatan penyemangat ini kurang lebih 15 menit

Ringkasan Sesi
Introduction
- 15 menit

Connection
- 30 menit

Application
- 30 menit

Reflection
- 15 menit

Extension
Peserta

Peserta mengisi

Peserta

Kelompok

Kelompok

mencoba

formulir definisi

membentuk

mengklasifikasik

menuliskan

memanfaatkan

TIK.

sebuah

an gambar

kembali definisi

peralatan TIK

kelompok.

peralatan TIK

TIK berdasarkan

Diberikan tiga

berdasarkan
fungsinya.

kegiatan yang
telah dilakukan.

yang ada di
Sekolah.

lembar kertas
ukuran poster.
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Langkah-langkah Kegiatan
I
(1)

Introduction (15 menit)
Gunakanlah

penjelasan

pada

bagian

―Pengenalan‖

untuk

memberikan

pemahaman awal mengenai TIK.
(2)

Jelaskan Tujuan sesi ini dan paparkan hasil pembelajaran yang hendak dicapai.
Jelaskan juga mengenai pertanyaan kunci yang harus terjawab setelah peserta
selesai mengikuti sesi ini.

(3)

Berikan kepada peserta satu lembar pertanyaan mengenai definisi TIK yang
memuat pertanyaan-pertanyaan berikut:
- Apa yang tersirat pertama kali dalam benak Anda ketika mendengar kata
Teknologi Informasi dan Komunikasi?
- Jika disajikan dalam satu kalimat, menurut Anda apakah yang dimaksud
dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi?
- Seberapa hebatkah Teknologi Informasi dan Komunikasi?

(4)

Berikan batas waktu 10 menit untuk mengerjakan pertanyaan. Setiap peserta
harus menulis nama mereka dengan jelas di atas lembar pertanyaan. Ingatkan
kepada peserta bahwa mereka tidak boleh berdiskusi dengan peserta lain untuk
kegiatan ini. Mintalah kepada mereka untuk menulis definisi dan jawaban
pribadi mereka atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Catatan untuk Fasilitator
Ingatkan kepada peserta bahwa hasil karya mereka tidak akan dinilai dan tidak

1

C
(1)

ada jawaban yang salah. Berikan motivasi kepada peserta agar tidak ragu dalam
mengemukakan pendapat mereka.

Connection (30 menit)
Buatlah kelompok yang terdiri dari 5-6 orang peserta. Biarkan mereka
menentukan sendiri nama kelompoknya. Sebaiknya nama kelompok adalah
salah satu dari istilah TIK.

(2)

Berikan kepada masing-masing kelompok 3 lembar kertas ukuran poster. Pada
masing-masing kertas tersebut tuliskan hal-hal berikut :
- Lembar #1 : Daftar jenis TIK yang berbeda-beda atau contoh TIK
- Lembar #2 : Daftar beberapa sifat-sifat umum dari TIK
- Lembar #3 : Daftar fungsi-fungsi TIK yang berbeda-beda

(5)

Jelaskan kepada kelompok tersebut bahwa kita dikelilingi oleh berbagai jenis
teknologi. Kursi-kursi yang mereka duduki adalah suatu jenis teknologi, ujung
suatu pena ballpoint adalah suatu teknologi, kertas dimana mereka menulis
adalah juga teknologi, AC sebagai penyejuk ruangan adalah suatu teknologi
yang terdiri dari berbagai teknologi lainnya.
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(6)

Presentasikan hasil diskusi mereka.
Catatan untuk Fasilitator
Mintalah

2

kepada

peserta

agar

menggunakan

pengalaman

pekerjaan

dan

pengalaman kehidupan mereka untuk memberikan ide-ide dalam kelompok
mereka untuk menyelesaikan tiga lembar kertas sesuai dengan perintah. Ingatkan
kepada peserta untuk menyelesaikan kegiatan tersebut sespesifik mungkin.
Agar pembelajaran lebih menyenangkan, buatlah sebuah lomba, berikanlah hadiah
bagi kelompok yang mampu mengerjakan paling cepat dan paling banyak. Hadiah
disesuaikan dengan keadaan. Dapat berupa kertas dengan bentuk bintang dan
bertuliskan ―The Champion‖.
Mohon diingat bahwa presentasi masing-masing kelompok tidak melebihi batas
yang telah ditentukan.

A
(1)

Application (30 menit)
Buatlah beberapa pengelompokkan fungsi berdasarkan hasil diskusi kelompok
yang ditempel pada kertas ukuran poster tadi. Setiap kelompok paling sedikit
mampu menyebutkan lima kelompok fungsi dari TIK.

(2)

Berikan kepada peserta gambar beberapa peralatan TIK. Mintalah kepada
mereka untuk mengklasifikasikan termasuk kelompok fungsi yang manakah
peralatan TIK tersebut.

(3)

Mintalah peserta untuk menyebutkan kegunaan peralatan TIK tersebut dalam
membantu pengajaran guru dan pembelajaran siswa.

(4)

Presentasikan hasil diskusi mereka.
Catatan untuk Fasilitator
Berikut adalah salah satu contoh pengklasifikasian fungsi TIK:

3

Komunikasi
Suara/Video/Audio

Penghitungan
dan Menganalisa
Informasi

Mengorganisasikan

Mempresentasikan

data dan informasi

informasi

Menangkap dan
Pemrograman

Memanipulasi

Pembuatan aplikasi

gambar dan isi

Hiburan

Menerbitkan dan
Menduplikasi

lainnya
Pengajaran dan

Kolaborasi dan

Pembelajaran

berbagi

Keamanan

Kreativitas dan
Inovasi

Berikan penjelasan mengenai beberapa gambar peralatan TIK agar peserta dapat dengan
mudah mengklasifikasikan masing-masing peralatan tersebut berdasarkan kelompok
fungsinya.
Ada kemungkinan bahwa satu peralatan di satu kelompok berbeda tempatnya di kelompok
lain. Diskusikan bahwa peralatan hanyalah sebuah alat, penggunaannya bergantung pada si
pemakai. Bisa jadi sebuah peralatan TIK termasuk dalam dua kelompok atau lebih.
Mohon diingat bahwa presentasi masing-masing kelompok tidak melebihi batas yang telah
ditentukan.
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R
(1)

Reflection (15 menit)
Berikan satu lembar ukuran poster kepada setiap kelompok. Mintalah kepada
kelompok tersebut untuk menggunakan informasi yang didapat pada kegiatankegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dan semua yang telah mereka
pelajari sampai sekarang untuk menciptakan sebuah definisi kelompok
mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2)

Berikan kesempatan kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan
definisi mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi.

E
(1)

Extension
Ketika kembali ke sekolah, peserta mencoba memanfaatkan peralatan TIK yang
ada di Sekolah untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Peserta
diharapkan mendokumentasikan kegiatan mereka dalam memanfaatkan TIK
untuk pengajaran dan pembelajaran yang kemudian akan dipresentasikan pada
pertemuan berikutnya.

(2)

Menggunakan kamera digital (jika tersedia), peserta dapat memanfaatkannya
sebagai alat dokumentasi kegiatan sekolah.

Pesan Kunci
Tidak dipungkiri lagi, Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu
pembentuk kehidupan di abad ini. Namun, seberapa canggih dan seberapa hebat
Teknologi Informasi dan Komunikasi hanyalah merupakan sebuah alat. Manusia yang
menentukan penting atau tidak, berguna atau tidak sebuah TIK.
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Bacaan Tambahan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Perlu Landasan Hukum
Sabtu, 04 Desember 2004 | 17:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Peradaban masa depan adalah masyarakat informasi tatkala
jasa informasi menjadi komoditas utama dan interaksi antar manusia sudah berbasis
teknologi informasi dan komunikasi (information and communication Technology
/ICT). KTT Masyarakat Informasi yang diselenggarakan pada bulan Desember 2003
telah mencanangkan rencana penggunaan ICT sampai 50 % untuk setiap negara pada
tahun 2015.
Di Indonesia sendiri untuk mencapai penggunaan ICT tersebut, "Memerlukan waktu
dan tahapan yang lebih pragmatis sesuai dengan kebutuhan yang ada," kata Staf Ahli
Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ahmad M Ramli,
dalam acara wisuda dan dies natalis Universitas Mercubuana di Jakarta, Sabtu (4/12).
Target produksi industri ICT di Indonesia tahun 2004 sebesar US$ 660 juta, dan
produktifitas tiap tenaga ICT sebesar US$ 25 ribu per tahun., maka tahun ini
dibutuhkan 26.400 tenaga ICT. Sementara itu tahun 2004 tercatat pengguna internet
di Indonesia hanya sekitar 2-2,5 juta orang. Tetapi tingkat kejahatannya paling
tinggi. "Dilihat dari prosentase transaksi yang terjadi yang hampir 80 % nya palsu,"
ujar Ramli.
Untuk menyingkapi hal tersebut, ada dua solusi, yaitu dengan membuat landasan
hukum mengenai telematika. ―RUU Informasi elektronik baru diajukan 2 September
lalu pada DPR dan belum ada kelanjutannya,‖ katanya. Solusi kedua, meningkatkan
kesadaran masyarakat secara sosial dan budaya. ―Karena masyarakat kita tidak
merasa bahwa perbuatan mencuri di internet adalah kejahatan.‖
Mengenai kesiapan masyarakat menggunakan ICT, Ramli menambahkan, Indonesia
sudah siap minimal pada lapis perguruan tinggi dan pemerintahan. Saat ini terdapat
sekitar 200 perguruan tinggi di Indonesia yang memilii program studi terkait dengan
teknologi informasi untuk jenjang pendidikan sarjana, magister dan doktoral, dan
sekitar 300 perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan diploma 3 dan 4, dengan
keseluruhan menghasilkan 25 ribu lulusan tiap tahunnya.
Tetapi jumlah ini masih jauh dari kebutuhan industri yang dapat mencapai 500 ribu
orang per tahunnya. Berdasarkan estimasi perencanaan keberadaan ini baru akan
dicapai pada tahun 2020 pada saat jumlah lulusan sebanyak 6 juta orang per tahun.
―Tetapi walau pun sarana dan pra sarana sudah siap namun belum ada dasar
hukumnya kejahatan tidak dapat ditindaklanjuti,‖ Ramli.

Nofi Triana Firman-Tempo
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Handout Peserta 1.1
Definisi Pribadi Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tulislah jawaban-jawaban pribadi Anda atas tiga pertanyaan berikut.
Jangan diskusikan jawaban Anda dengan rekan-rekan Anda. Tidak ada definisi yang
benar atau salah.
Apa yang tersirat pertama kali dalam benak Anda ketika mendengar kata Teknologi
Informasi dan Komunikasi?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Jika disajikan dalam satu kalimat, menurut Anda apakah yang dimaksud dengan
Teknologi Informasi dan Komunikasi?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Seberapa hebatkah Teknologi Informasi dan Komunikasi? (mohon tuliskan alasannya)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Informasi Tambahan
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Sesi 2
Mengapa Guru Harus Menggunakan TIK?
Pendahuluan
Pengertian kecakapan hidup tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu
(vocational job), namun juga memiliki kemampuan dasar pendukung secara
fungsional seperti: membaca, menulis, dan berhitung, merumuskan dan
memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan
menggunakan teknologi (Dikdasmen, 2002).
Teknologi Informasi dan Komunikasi telah merubah masyarakat. TIK memiliki peran
yang besar dalam mempengaruhi bagaimana cara kita hidup, bekerja, dan belajar.
Saat ini bukanlah hal yang aneh apabila kita melihat orang-orang menggunakan
laptop mereka di kereta api, atau pada saat Anda berjalan-jalan ke sebuah mall dan
melihat di tempat makan atau kafe, beberapa orang membuka laptop atau PDA dan
telepon genggam mereka untuk mengakses internet serta email.
Ribuan orang merencanakan liburan ke luar negeri mereka menggunakan internet
serta merencanakan keuangan mereka secara online. Dengan teknologi, Anda juga
dapat mengikuti mata kuliah apapun, di manapun, kapanpun dan dengan cara
apapun yang Anda kehendaki.
Selain perubahan yang terlihat dengan jelas, teknologi juga telah memasuki ruangruang pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Televisi dan radio, sebagai contoh, telah
membawa teknologi masuk ke dalam ruang tengah rumah kita. Secara langsung
maupun tidak langsung, TIK telah menjadi sebuah kecakapan hidup sejajar dengan
baca tulis dan hitung serta bahasa Inggris.
Kecakapan hidup adalah istilah modern untuk kecakapan dasar; yakni kecakapan
yang diperlukan masyarakat agar tidak tertinggal dalam kehidupan ekonomi dan
sosial mereka.
Orang dewasa yang tidak memiliki kecakapan TIK akan mengalami kesulitan yang
lebih besar untuk memperoleh pekerjaan, mendapatkan kenaikan pangkat atau
bahkan mempertahankan pekerjaan mereka. Dalam kehidupan sosial, mereka tidak
akan merasakan manfaat kemudahan dalam segala bidang yang menggunakan
teknologi.
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Perkembangan TIK yang sangat pesat merupakan potensi untuk meningkatkan
kualitas kehidupan manusia. Internet sebagai anak kandung dari teknologi informasi
menyimpan informasi tentang segala hal yang tak terbatas, yang dapat digali untuk
kepentingan pengembangan pendidikan, kehidupan, dan bernegara.
Indonesia termasuk salah satu pengguna internet yang peningkatannya makin lama
makin pesat. Berikut disajikan data mengenai peningkatan pengguna Internet yang
diperoleh dari hasil penelitian APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia).

Seperti terlihat pada tabel di atas, semakin hari teknologi semakin menyusup ke
dalam kehidupan kita. TIK bukan lagi sekadar sebuah ilmu, namun menjadi salah
satu kebutuhan primer dalam kehidupan kita. Pada sesi 2 ini, peserta akan
dibimbing untuk memahami dan menyadari akan pentingnya kecakapan TIK yang
harus dimiliki seseorang.

Tujuan dan Hasil Pembelajaran
Tujuan dari sesi ini adalah peserta dapat memahami TIK sebagai salah satu
kecakapan hidup yang diperlukan dalam kehidupan seseorang. Kecakapan yang
dikembangkan adalah specific life skill serta general life skill. Pada akhir sesi ini
peserta akan mampu:
Mendefinisikan konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai suatu
kecakapan hidup.
Mengetahui kecakapan hidup yang terbentuk dari penggunaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
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Menguraikan kecakapan TIK yang diperlukan dalam kehidupan.
Mengetahui kecakapan yang esensial pada abad ini.
Mengetahui manfaat TIK bagi guru.

Pertanyaan Kunci
Kecakapan hidup apakah yang terbentuk dengan memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi?
Kecakapan TIK apa saja yang diperlukan agar kita memiliki daya saing?
Kecakapan apakah yang diperlukan pada abad ini?
Mengapa guru harus menggunakan TIK?

Catatan Untuk Fasilitator
Konsep bahwa TIK merupakan kecakapan hidup adalah konsep yang baru bagi
peserta. Dalam sesi diskusi, berikan peran sepenuhnya pada peserta. Biarkan
peserta menyimpulkan sendiri apa yang didiskusikan.
Mulailah sesi ini dengan sebuah penyemangat yang merangsang pengetahuan
peserta. Gunakan kegiatan penyemangat ini sebagai acuan untuk mengukur
seberapa jauh pemahaman peserta mengenai kecakapan hidup.

Bahan dan Alat
Bola yang telah ditempeli pertanyaan-pertanyaan
Lembar pertanyaan kelompok
Kertas ukuran poster
Spidol berwarna
Amplop yang berisi studi kasus

Waktu
Tidak kurang dari 90 menit.

Teknologi Informasi dan Komunikasi
Penggunaan TIK untuk mendukung sesi ini adalah pilihan dan bergantung pada
peralatan yang ada. Beberapa kemungkinan penggunaan TIK adalah:
LCD dan laptop
Kamera Digital
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Penyemangat
Persiapkan sebuah bola yang seluruh bagiannya ditempeli pertanyaan-pertanyaan
mengenai kecakapan hidup dan berhubungan dengan TIK serta beberapa pertanyaan
ringan dan humoris. Akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam menempeli
seluruh bagian bola. Sebaiknya dipersiapkan beberapa hari sebelum acara pelatihan.
Bola tersebut pertama kali dipegang oleh fasilitator dan dilemparkan kepada peserta.
Peserta harus menyebutkan nama mereka kemudian menjawab pertanyaan yang
terletak pada ibu jari tangan kiri mereka. Fasilitator akan menghitung mundur dari
angka 10. Peserta harus menjawab pertanyaan tersebut sebelum fasilitator mencapai
angka 0. Setelah mencapai angka 0, peserta melempar bola tersebut ke peserta lain.
Waktu untuk kegiatan penyemangat ini kurang lebih 15 menit

Ringkasan Sesi
Introduction
- 5 menit

Connection

Application

- 40 menit

Reflection

- 30 menit

- 15 menit

Extension
Peserta

Peserta

Peserta

Kelompok

Kelompok

melakukan

diberikan

membentuk

mengklasifikasik

menuliskan

survey mengenai

pemahaman

sebuah

an kecakapan

kembali konsep

kecakapan

awal mengenai

kelompok.

hidup yang

TIK sebagai

pentingnya

Diberikan tiga

terbentuk dari

Kecakapan

esensial pada
abad ini.

kecakapan TIK.

lembar kertas
ukuran poster.

penggunaan TIK.

Hidup.

Kelompok

Presentasikan

menganalisa
kecakapan TIK.

dengan sebuah
ilustrasi.

Langkah-langkah Kegiatan
I
(1)

Intorduction (5 menit)
Gunakanlah

penjelasan

pada

bagian

―Pengenalan‖

untuk

memberikan

pemahaman awal akan pentingnya kecakapan TIK.
(2)

Jelaskan Tujuan sesi ini dan paparkan hasil pembelajaran yang hendak dicapai.
Jelaskan juga mengenai pertanyaan kunci yang harus terjawab setelah peserta
selesai mengikuti sesi ini.

C
(1)

Connection (40 menit)
Berikan kepada peserta satu lembar pertanyaan mengenai konsep TIK sebagai
salah satu kecakapan hidup. Peserta diharapkan dapat menjawab pertanyaan
berikut:

USAID: DBE3 Life Skills for Youth

32

a. Pada kotak di bawah ini, tuliskanlah apa yang dimaksud dengan kecakapan
hidup, lalu berikan contohnya.
b. Pada kotak di bawah ini, tuliskanlah apa yang dimaksud dengan kecakapan
TIK, lalu berikan contohnya.
c. Kecakapan hidup apa saja yang terbentuk dengan memanfaatkan TIK?
(2)

Berikan batas waktu 10 menit untuk mengerjakan pertanyaan. Setiap peserta
harus menulis nama mereka dengan jelas di atas lembar pertanyaan. Ingatkan
kepada peserta bahwa mereka tidak boleh berdiskusi dengan peserta lain untuk
kegiatan ini. Mintalah kepada mereka untuk menulis definisi dan jawaban
pribadi mereka atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Catatan untuk Fasilitator
Ingatkan kepada peserta bahwa hasil karya mereka tidak akan dinilai dan tidak

1

(3)

ada jawaban yang salah. Berikan motivasi kepada peserta agar tidak ragu dalam
mengemukakan pendapat mereka.

Kelompokkan peserta menjadi 4 kelompok. Biarkan mereka menentukan sendiri
nama kelompoknya. Sebaiknya nama kelompok adalah salah satu dari istilah
kecakapan hidup. Jika waktu tidak mencukupi, dapat menggunakan kelompok
yang telah terbentuk sebelumnya.

(4)

Berikan kepada masing-masing kelompok 1 amplop yang berisi kecakapan
hidup yang sebaiknya dimiliki oleh seseorang. Terdapat empat klasifikasi life
skill yakni:
a. Personal Skill
b. Social Skill
c. Academic Skill
d. Vocational Skill

(3)

Jelaskan kepada kelompok bahwa mereka harus mengumpulkan studi kasus
yang tersebar di kelompok lain untuk dimasukkan ke dalam klasifikasi
kecakapan hidup yang sesuai.

(4)

Minta para peserta untuk mempresentasikan hasilnya dan menjelaskan kepada
kelompok lain mengapa studi kasus tersebut dimasukkan ke dalam klasifikasi
kecakapan hidup yang mereka tetapkan. Kelompok lain dapat menyanggah
apabila terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian.
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Catatan untuk Fasilitator
Kegiatan ini adalah untuk melatih salah satu kecakapan hidup, yakni social skill;
kemampuan peserta untuk berinteraksi dengan peserta lain. Dikarenakan ini

2

adalah sebuah kompetensi, peserta diperbolehkan untuk tidak memberikan
lembaran studi kasus yang mereka miliki. Juga diperbolehkan untuk melakukan
barter studi kasus.
Berikanlah hadiah bagi kelompok yang mampu mengerjakan paling cepat dan
paling banyak. Hadiah disesuaikan dengan keadaan. Dapat berupa kertas dengan
bentuk bintang dan bertuliskan ―Life Skills Masters‖.
Mohon diingat bahwa presentasi masing-masing kelompok tidak melebihi batas
yang telah ditentukan.

A
(1)

Application (30 menit)
Berikan 3 lembar kertas ukuran karton kepada kelompok. Pada lembar pertama,
buatlah sebuah daftar yang menunjukkan bagaimana TIK dapat mempermudah
atau meningkatkan kualitas kecakapan hidup berdasarkan studi kasus yang
terkumpul pada kegiatan sebelumnya.

(2)

Jelaskan

kepada

peserta

bahwa

pada

lembaran

kedua,

mereka

harus

menganalisa dan mengurutkan kecakapan hidup yang paling terbantu dengan
memanfaatkan TIK serta berikan alasannya.
(3)

Jelaskan kepada peserta bahwa pada lembaran ketiga diisi dengan apa saja
yang

dapat

guru

lakukan

dengan

memanfaatkan

kecakapan

TIK

yang

dimilikinya.
Catatan untuk Fasilitator
Tidak ada yang salah mengenai pengklasifikasian lembaran studi kasus. Di sini peserta

3

dituntut keahlian mereka dalam memberikan argumentasi mereka.
Ada kemungkinan bahwa satu lembar studi kasus di satu kelompok berbeda tempatnya di
kelompok lain. Diskusikan bahwa kecakapan hidup seseorang tidak mutlak hanya satu yang
diperlukan dalam memecahkan masalah. Kecakapan hidup seseorang saling melengkapi
satu sama lain.
Mohon diingat bahwa presentasi masing-masing kelompok tidak melebihi batas yang telah
ditentukan.

R
(1)

Reflection (15 menit)
Berikan satu lembar ukuran poster kepada setiap kelompok. Mintalah kepada
kelompok tersebut untuk menggunakan informasi yang didapat pada kegiatankegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dan semua yang telah mereka
pelajari sampai sekarang untuk menguraikan sebuah konsep bahwa TIK adalah
salah satu kecakapan hidup yang penting untuk dimiliki seseorang.

(2)

Berikan kesempatan kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan
hasil refleksi mereka.
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E
(1)

Extension
Di luar sesi, peserta melakukan penelitian sederhana tentang kecakapan TIK
apa saja yang diperlukan dalam hidup. Kemudian membandingkan apa yang
telah mereka susun dengan hasil penelitian.

(2)

Peserta melakukan wawancara/survei dengan responden masyarakat sekitar
mengenai kecakapan apa saja yang diperlukan pada abad ini. Berikan tanda
apabila berhubungan dengan pemanfaatan TIK.

(3)

Pada saat sesi selesai, semenjak keluar dari ruangan pelatihan sampai kembali
ke sekolah masing-masing, catatlah kecakapan TIK apa saja yang diperlukan
agar memudahkan segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari.

Pesan Kunci
Selama ini kecakapan hidup dasar identik dengan melek huruf dan berhitung. Pada
masyarakat sekarang, keahlian menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
menjadi bagian yang sangat penting, terutama dalam lingkungan pekerjaan.
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Bacaan Tambahan
PENGERTIAN DAN KONSEP PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
A. Pengertian
Banyak pendapat dan literatur yang mengemukakan bahwa pengertian kecakapan
hidup bukan sekedar keterampilan untuk bekerja (vokasional) tetapi memiliki makna
yang lebih luas. WHO (1997) mendefinisikan bahwa kecakapan hidup sebagai
keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif,
yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan
tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif. Kecakapan hidup mencakup lima
jenis, yaitu: (1) kecakapan mengenal diri, (2) kecakapan berpikir, (3) kecakapan
sosial, (4) kecakapan akademik, dan (5) kecakapan kejuruan.
Barrie Hopson dan Scally (1981) mengemukakan bahwa kecakapan hidup merupakan
pengembangan diri untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, memiliki
kemampuan untuk berkomunikasi dan berhubungan baik secara individu, kelompok
maupun melalui sistem dalam menghadapi situasi tertentu. Sementara Brolin (1989)
mengartikan lebih sederhana yaitu bahwa kecakapan hidup merupakan interaksi dari
berbagai pengetahuan dan kecakapan sehingga seseorang mampu hidup mandiri.
Pengertian kecakapan hidup tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu
(vocational job), namun juga memiliki kemampuan dasar pendukung secara
fungsional

seperti:

membaca,

menulis,

dan

berhitung,

merumuskan

dan

memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan
menggunakan teknologi (Dikdasmen, 2002).
Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa pendidikan kecakapan hidup
merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praksis dapat membekali peserta
didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Kecakapan
itu menyangkut aspek pengetahuan, sikap yang didalamnya termasuk fisik dan
mental, serta kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan pengembangan akhlak
peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dalam
kehidupan.

Pendidikan

kecakapan

hidup

dapat

dilakukan

melalui

kegiatan

intra/ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan
karakteristik, emosional, dan spiritual dalam prospek pengembangan diri, yang
materinya menyatu pada sejumlah mata pelajaran yang ada. Penentuan isi dan bahan
pelajaran kecakapan hidup dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan
agar peserta didik mengenal dan memiliki bekal dalam menjalankan kehidupan
dikemudian hari. Isi dan bahan pelajaran tersebut menyatu dalam mata pelajaran
yang terintegrasi sehingga secara struktur tidak berdiri sendiri.
B. Konsep
Menurut konsepnya, kecakapan hidup dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:
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a) Kecakapan hidup generik (generic life skill/GLS), dan
b) Kecakapan hidup spesifik (specific life skill/SLS).
Masing-masing jenis kecakapan itu dapat dibagi menjadi sub kecakapan. Kecakapan
hidup generik terdiri atas kecakapan personal ( personal skill), dan kecakapan sosial
(social skill). Kecakapan personal mencakup kecakapan dalam memahami diri ( self

awareness skill) dan kecakapan berpikir (thinking skill). Kecakapan mengenal diri
pada dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa,
sebagai anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri
kelebihan

dan

kekurangan

yang

dimiliki

sekaligus

sebagai

modal

dalam

meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi lingkungannya.
Kecapakan berpikir mencakup antara lain kecakapan mengenali dan menemukan
informasi, mengolah, dan mengambil keputusan, serta memecahkan masalah secara
kreatif. Sedangkan dalam kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi
(communication skill) dan kecakapan bekerjasama (collaboration skill).
Kecakapan hidup spesifik adalah kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau
keadaan tertentu. Kecakapan ini terdiri dari kecakapan akademik (academic skill)
atau kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional (vocational skill). Kecakapan
akademik terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran atau
kerja intelektual. Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih
memerlukan keterampilan motorik. Kecakapan vokasional terbagi atas kecakapan
vokasional

dasar

(basic

vocational skill) dan kecakapan vokasional khusus

(occupational skill).
Menurut konsep di atas, kecakapan hidup adalah kemampuan dan keberanian untuk
menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan
menemukan solusi untuk mengatasinya. Pendidikan berorientasi kecakapan hidup
bagi peserta didik adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan
problema hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga
masyarakat, maupun sebagai warga negara. Apabila hal ini dapat dicapai, maka
ketergantungan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, yang berakibat pada
meningkatnya angka pengangguran, dapat diturunkan, yang berarti produktivitas
nasional akan meningkat secara bertahap. (Depdiknas, diolah)
Konsep kecakapan hidup sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat diilustrasikan
sebagai berikut:
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Sumber:
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Handout untuk Peserta 2.1
Definisi Pribadi Tentang Kecakapan Hidup dan Kecakapan TIK
Tulislah jawaban-jawaban pribadi Anda atas tiga pertanyaan berikut.
Jangan diskusikan jawaban Anda dengan rekan-rekan Anda. Tidak ada definisi yang
benar atau salah.
Pada kotak di bawah ini, tuliskanlah apa yang dimaksud dengan kecakapan hidup,
lalu berikan contohnya.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Pada kotak di bawah ini, tuliskanlah apa yang dimaksud dengan kecakapan TIK, lalu
berikan contohnya.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Kecakapan hidup apa saja yang terbentuk dengan memanfaatkan TIK?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Informasi Tambahan
Teknologi Informasi sebagai Kecakapan Hidup
Entis Sutisna, S.Pd.
(Guru SMAN 4 Tangerang/Sekretaris JIS Kota Tangerang)
GLOBALISASI sebagai dampak dari revolusi teknologi informasi dan komunikasi
mengakibatkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan yang
paling cepat dirasakan adalah perubahan ekonomi dan pengetahuan. Perubahan
dalam bidang ekonomi, globalisasi telah melahirkan tatanan ekonomi baru, ekonomi
abad 21, ekonomi global. AFTA 2003, AFLA 2004, APEC 2010, NAFTA dan WTO
merupakan kerjasama regional bidang ekonomi sebagai bentuk nyata dari ekonomi
global. Menurut pakar manajemen Peter F. Drucker, yang dikutif H.A.R Tilaar,
perubahan pengetahuan akibat globalisasi telah melahirkan Knowledge Society.
Dalam masyarakat tersebut peran ilmu pengetahuan sangat menonjol, bukan hanya
menjadi salah satu sumber ekonomi bersama-sama dengan tenaga kerja, modal dan
tanah, tetapi telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi (H.A.R. Tilaar:2000).
Perubahan ekonomi dan pengetahuan sebagai akibat globalisasi telah melahirkan
sistim ekonomi baru, yaitu Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan (Knowledge Based
Economy).
Ekonomi berbasis ilmu pengetahuan menuntut perubahan dari para pelaku ekonomi.
Lapangan pekerjaan terbesar pada era ekonomi baru ini diberikan kepada tenaga
kerja dengan kualitas tertentu, meminjam istilah Peter F. Drucker disebut Employee,
yaitu tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan tinggi juga memerlukan
pengetahuan formal yang tinggi dan terutama sekali kemampuan tinggi untuk belajar
dan memperoleh pengetahuan tambahan (Jalaluddin Rakhmat : 1997).
Secara terperinci seorang Employee memiliki ciri-ciri berikut :
1. memiliki keterampilan tinggi ;
2. kreativitas tinggi ;
3. pengetahuan formal tinggi ;
4. memiliki kemampuan belajar terus-menerus ;
5. menguasai bahasa digital (teknologi informasi) ;
6. mampu berkomunikasi secara transnasional.
Perubahan tatanan ekonomi dunia di ASEAN disikapi dengan perjanjian kerjasama
regional AFTA (ASEAN Free Trade Area) untuk bidang perdagangan yang berlaku
tahun 2003 dan AFLA (ASEAN Free Labour Area) untuk bidang tenaga kerja mulai
tahun 2004. Dengan kerjasama ini arus perdagangan dan tenaga kerja di ASEAN tidak
lagi dibatasi untuk negara-negara anggota. Ini berarti peluang kerja dan pasar
semakin luas namun persaingan akan semakin ketat. Pasar yang terbuka
memungkinkan volume eksport dan arus investasi kapital meningkat. Begitu pula
dengan lapangan kerja tidak lagi dibatasi wilayah negara sehingga kesempatan untuk
mendapat pekerjaan lebih besar. Namun kondisi sebaliknya akan terjadi jika tidak
memiliki keunggulan komperatif, baik dalam produksi maupun sumberdaya manusia.
Kekalahan dalam kualitas produksi dan sumber daya manusia akan mengakibatkan
kebangkrutan serta ledakan pengangguran dalam negeri. Oleh karena itu untuk dapat
bersaing dalam AFTA dan AFLA dibutuhkan sumber daya manusia berkualitas.
Teknologi informasi dengan komputer sebagai jantungnya telah memasuki berbagai
aspek kehidupan. Hampir semua bidang pekerjaan membutuhkan komputer.
Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan menggunakan komputer terbuka luas.
Keterampilan menggunakan komputer merupakan salah satu kecakapan hidup yang
sangat dibutuhkan untuk bersaing dalam sistim ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.
Pendidikan teknologi informasi mengandung kecakapan hidup yang dapat
dikembangkan baik specific life skill maupun general life skill. Kecakapan dalam
mengoperasikan komputer, menggunakan berbagai program baik aplikasi maupun
bahasa pemograman merupakan kecakapan hidup yang bersifat spesifik vocational.
Sementara keterampilan menggali informasi internet pada internet, mengolah dan
memanfaatkannya merupakan general life skill.
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Sesi 3
Mengapa Kecakapan TIK Disebut Sebagai
Kecakapan Hidup Vokasional?
Pendahuluan
Udin seorang lulusan sebuah perguruan tinggi negeri saat ini sedang dirundung
kebingungan. Dia sudah hampir satu tahun menganggur. Udin sebenarnya salah satu
lulusan terbaik. Namun, setiap kali melamar pekerjaan, ada satu persyaratan yang
sulit untuk Udin penuhi. Padahal lebih dari 90% pekerjaan pada saat ini
membutuhkan kecakapan tersebut.
Mungkin Anda dapat menebak kecakapan apakah yang tidak dimiliki Udin? Ya!
Kecakapan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kecakapan ini
mutlak diperlukan dalam pekerjaan atau disebut juga kecakapan hidup vokasional.
Hampir semua lini perusahaan telah menerapkan teknologi informasi dalam setiap
sektor usaha.
Berdasarkan penelitian dengan rentang waktu 1986-2006 tentang kecakapan dalam
dunia kerja, terdapat peningkatan yang menakjubkan semenjak tahun 1986 pada
jumlah pekerjaan yang menggunakan peralatan terkomputerisasi –lebih dari tiga
perempat pekerja saat ini menggunakan teknologi dalam pekerjaan. Terdapat
peningkatan juga dalam proporsi pekerja yang menyatakan bahwa keahlian
menggunakan teknologi adalah bagian yang esensial dalam pekerjaan mereka. Hal
ini meningkat dari 31% pada tahun 1997 menjadi 40% pada tahun 2001, kemudian
meningkat menjadi 47% pada tahun 2006.
Pentingnya menggunakan internet telah meningkat secara signifikan selama lima
tahun terakhir. Proporsi pekerja yang menyatakan bahwa internet adalah bagian
yang esensial dalam pekerjaan mereka meningkat dua kali antara tahun 2001 dan
2006. Semua bentuk penggunaan internet (dengan pengecualian mendesain/
mengupdate halaman web) telah menjadi dominan dalam dunia pekerjaan. Email
sekarang digunakan oleh lebih dari 70% pekerja.
Pada sesi 3 ini kita akan membahas secara mendetail kecakapan TIK apa saja yang
diperlukan dalam pekerjaan. Kegiatan ini dapat dilakukan di luar ruangan untuk
mengetahui secara langsung dan mengetahui sampai seberapa jauh kecakapan ini
diperlukan dalam dunia kerja.
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Tujuan dan Hasil Pembelajaran
Tujuan dari sesi ini adalah peserta dapat memahami TIK sebagai salah satu
kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Pada akhir sesi ini peserta akan
mampu:
Mengidentifikasi kecakapan TIK apa saja yang diperlukan di dunia kerja.
Mengetahui mengapa kecakapan TIK menjadi salah satu kecakapan yang esensial
dalam dunia kerja.
Menguraikan manfaat dan kerugian pemanfaatan TIK dalam dunia kerja.

Pertanyaan Kunci
Kecakapan TIK apa saja yang diperlukan di dunia kerja?
Mengapa kecakapan TIK menjadi salah satu kecakapan yang esensial dalam
dunia kerja?
Apa saja keuntungan dan kerugian dengan masuknya TIK ke dalam dunia kerja?

Catatan Untuk Fasilitator
Berikan contoh dari pekerjaan sehari-hari atau pekerjaan sebagai guru di sekolah
mengenai pentingnya menggunakan TIK dalam pembuatan laporan, melakukan
rekapitulasi dan penghitungan nilai, serta untuk melakukan presentasi.
Mulailah sesi ini dengan sebuah penyemangat yang memberikan gambaran
secara umum betapa sulitnya bekerja tanpa mampu memanfaatkan peralatan
TIK.

Bahan dan Alat
File Video singkat/VCD
Lembar pertanyaan kelompok
Kertas ukuran poster
Spidol berwarna

Waktu
Tidak kurang dari 90 menit.

USAID: DBE3 Life Skills for Youth

42

Teknologi Informasi dan Komunikasi
Penggunaan TIK untuk mendukung sesi ini adalah pilihan dan bergantung pada
peralatan yang ada. Beberapa kemungkinan penggunaan TIK adalah:
LCD dan laptop
Kamera Digital

Penyemangat
Putarlah beberapa video mengenai ketidakmampuan mengoperasikan teknologi di
sebuah perkantoran. Peserta tidak perlu memberikan komentar mengenai video yang
diputar. Fasilitator memberikan penjelasan bahwa inilah yang akan terjadi di dalam
pekerjaan apabila peserta tidak mempunyai kemampuan TIK dengan cara yang
humoris.
Waktu untuk kegiatan penyemangat ini kurang lebih 15 menit

Ringkasan Sesi
Introduction
- 15 menit

Connection

Application

- 30 menit

Reflection

- 30 menit

- 15 menit

Extension
Ketika kembali

Peserta

Peserta

Kelompok diberi

Kelompok

ke sekolah

memperhatikan

mengidentifikasi

gambar profesi

menuliskan

masing-masing,

dengan seksama

kecakapan TIK

dan peralatan

kesimpulan akan

peserta mulai

manfaat

apa saja yang

TIK. Kelompok

penggunaan TIK

memanfaatkan

teknologi dalam

diperlukan

menjelaskan

TIK di

pekerjaan.

dalam dunia

pemanfaatan TIK

dalam
pekerjaan.

kerja secara

untuk profesi

umum dan

yang mereka
dapatkan.

melakukan
pengurutan.

lingkungan
pekerjaan.

Langkah-langkah Kegiatan
I
(1)

Introduction (15 menit)
Gunakanlah

penjelasan

pada

bagian

―Pengenalan‖

untuk

memberikan

pemahaman awal mengenai TIK.
(2)

Jelaskan Tujuan sesi ini dan paparkan hasil pembelajaran yang hendak dicapai.
Jelaskan juga mengenai pertanyaan kunci yang harus terjawab setelah peserta
selesai mengikuti sesi ini.
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(3)

Tayangkan

sebuah

video

mengenai

manfaat

teknologi

informasi

dan

komunikasi dalam pekerjaan. Bimbinglah peserta untuk memahami maksud
dari video yang ditayangkan.
(4)

Berikan secarik kertas kepada peserta dan tuliskan manfaat apa sajakah yang
didapatkan dari teknologi dalam pekerjaan masing-masing. Jawaban peserta
tidak perlu dipresentasikan. Catatan ini akan dilihat kembali pada akhir sesi.
Catatan untuk Fasilitator
Ingatkan kepada peserta bahwa catatan mereka tidak akan dinilai dan tidak ada
jawaban yang salah. Berikan penjelasan kepada peserta bahwa pengetahuan awal

1

C
(1)

diperlukan manfaat dari sesi ini dapat lebih terlihat.

Connection (30 menit)
Kelompokkan peserta masing-masing beranggotakan 5-6 orang. Biarkan
mereka menentukan sendiri nama kelompoknya. Jika waktu tidak mencukupi,
dapat menggunakan kelompok yang telah terbentuk sebelumnya.

(2)

Jelaskan kepada kelompok bahwa mereka diberikan waktu 10 menit untuk
mendaftar kecakapan TIK apa saja yang diperlukan dalam pekerjaan. Mintalah
kelompok untuk mengerucutkan kecakapan TIK dan menentukan 5 kecakapan
TIK yang paling esensial dalam pekerjaan.

(5)

Minta para peserta untuk mempresentasikan hasilnya dan menjelaskan kepada
kelompok lain mengapa kecakapan TIK tertentu berada pada urutan yang
ditentukan kelompok. Kelompok lain dapat menyanggah apabila terdapat
ketidak cocokan dalam pengurutan.
Catatan untuk Fasilitator
Berikanlah hadiah bagi kelompok yang mampu mempertahankan argumentasinya
dengan baik. Hadiah disesuaikan dengan keadaan. Dapat berupa kertas dengan

2

bentuk bintang dan bertuliskan ―ICT@Work Winners‖.
Mohon diingat bahwa presentasi masing-masing kelompok tidak melebihi batas
yang telah ditentukan.

A
(1)

Application (30 menit)
Mintalah perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil lima carik
pasangan kertas yang terdiri dari kelompok profesi pekerjaan dan peralatan
TIK.

(2)

Jelaskan kepada peserta bahwa mereka harus menghubungkan peralatan TIK
dengan profesi. Dan bagaimana peralatan TIK dapat membantu dalam
pekerjaan profesi tersebut.

(3)

Presentasikan hasil karya masing-masing kelompok.
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Catatan untuk Fasilitator
Masing-masing kelompok tidak boleh menukarkan profesi dan peralatan TIK yang mereka

3

dapatkan dengan kelompok lain.
Pada akhir sesi, berikan pemahaman bahwa tidak semua profesi terpengaruh dengan
adanya TIK. Jika sebuah profesi dipaksakan untuk memakai peralatan TIK, yang akan terjadi
adalah penghamburan sumber daya dan waktu.
Mohon diingat bahwa presentasi masing-masing kelompok tidak melebihi batas yang telah
ditentukan.

R
(1)

Reflection (15 menit)
Berikan satu lembar ukuran poster kepada setiap kelompok. Mintalah kepada
kelompok tersebut untuk menggunakan informasi yang didapat pada kegiatankegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dan semua yang telah mereka
pelajari sampai sekarang

untuk

menguraikan

sebuah

kesimpulan

akan

penggunaan TIK dalam pekerjaan.
(2)

Berikan kesempatan kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan
hasil refleksi mereka.

E
(1)

Extension
Di sekolah masing-masing dapat merencanakan pembelian peralatan TIK yang
sesuai dengan kebutuhan sekolah.

(2)

Peserta mengikuti atau mengadakan pelatihan pemanfaatan penggunaan TIK di
lingkungan sekolah.

Pesan Kunci
Walaupun TIK memberikan kemudahan dalam segala bidang pekerjaan. Namun,
tidak semua profesi terpengaruh dengan adanya TIK. Jika sebuah profesi dipaksakan
untuk memakai peralatan TIK, yang akan terjadi adalah penghamburan sumber daya
dan waktu. Diperlukan pelatihan sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan
peralatan TIK dengan sebaik-baiknya.
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Bacaan Tambahan
Jangan lupakan manusia ketika menyongsong abad informasi
http://harmiprasetyo.wordpress.com/2006/09/26/jangan-lupakan-manusiaketika-menyongsong-abad-informasi/
Pada saat ini teknologi informasi (TI) telah mulai bermetamorfosa menjadi suatu
tahapan

teknologi

yang

pervasif.

Artinya

teknologi

tersebut

akan

terasa

keberadaannya ketika tidak ada (atau tak bekerja). Dengan kata lain kita sudah mulai
tergantung dengan bantuan teknologi informasi. Pada umumnya teknologi akan
melewati tahapan dalam pengembangan seperti berikut ini :
1.

Berawal

dari

rasa

penasaran

di

tingkat

laboratorium

penelitian.

2. Digunakan oleh sekelompok kecil spesialis untuk mengerjakan suatu masalah
khusus
3. Lalu menjadi dapat diproduksi masa, dan sudah mulai umum digunakan tapi
masih membutuhkan pelatihan yang khusus dan masih digunakan oleh sekelompok
pengguna

yang

sedikit

4. Akhirnya menjadi pervasif dan dipandang sebagai bagian dari kehidupan normal
pada sebagian besar masyarakat
Secara umum dapat dikatakan teknologi informasi saat ini dapat dikatakan berada
pada tahapan ke tiga. Sebelum menjadi pada tahapan pervasif, maka TI haruslah
menjadi dapat terakses secara intuitif oleh masyarakat banyak dan memberikan nilai
yang mencukupi sehingga investasi besar yang dilakukan untuk penyediaan
infrastruktur tidaklah menjadi sia-sia.
Kemajuan perkembangan Internet dan World Wide Web (WWW) telah menunjukkan
suatu langkah ke arah ini. Konsekuensi dari sistem informasi yang menjadi pervasif
adalah timbulnya dampak yang besar pada masyarakat secara luas. Akan banyak
industri yang berubah atau digantikan sama sekali. Atau juga akan banyak tumbuh
industri baru sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi informasi itu.
Dari pandangan rekayasa informasi, informasi dapat dipandang sebagai media
pertukaran murni. Walaupun ada biaya untuk mengakses, mendistribusikan, ataupun
menyimpan informasi, informasi itu dianggap tak ada biayanya. Pada organisasi
modern, dan dalam bahasan ekonomis secara luas, informasi telah menjadi
komoditas yang sangat berharga, dan telah berubah dan dianggap sebagai sumber
daya habis terpakai, bukannya barang bebas. Dalam suatu organisasi perlu
dipertimbangkan

bahwa

informasi

memiliki

karakter

yang

multivalue,

dan

multidimensi. Dari sisi pandangan teori sistem, informasi memungkinkan kebebasan
beraksi, mengendalikan pengeluaran, mengefisiensikan pengalokasian sumber daya
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dan waktu. Sirkulasi informasi yang terbuka dan bebas merupakan kondisi yang
optimal untuk pemanfaatan informasi.
Di samping iming-iming keuntungan dari pemanfaatan teknologi informasi,
sangatlah tidak realistik bila mengasumsikan bahwa teknologi informasi tidak
menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Berikut ini diberikan potensipotensi kerugian yang disebabkan pemanfaatan teknologi informasi tersebut secara
kurang tepat.

takut merusakkan, atau takut kehilangan kontrol, atau secara umum takut
menghadapi sesuatu yang baru. Hal ini ditambah-tamah oleh perilaku beberapa
sistem misalnya sistem komputer yang sangat ringkih atau mudah hang tanpa
adanya penjelasan yang logikal. Sehingga ketakutan akan kehilangan data, atau
harus diinstal ulang sistem program menjadikan pengguna makin memiliki rasa
ketakutan ini.
rasingan. Pengguna komputer cenderung mengisolir dirinya, dengan kata lain
menaiknya jumlah waktu pemakaian komputer, akan juga membuat mereka makin
terisolir. Memang pada beberapa komunitas walaupun terisolir secara fisik tetapi
malah timbul kedekatan rohani di antara mereka. Memang ini suatu kontradiksi yang
terjadi misalnya pada komunitas on-line.
juga terjadi ketidak seimbaangan di tangan pemilik kekayaan dan komunitas yang
mapan. Sehingga masih dipertanyakan apakah teknologi informasi ini akan
menghilangkan jurang yang kaya dan miskin atau malah makin memperlebar.
Apalagi ditambah makin mahalnya

perangkat lunak yang digunakan untuk

mengakses informasi tersebut, untungnya beberapa alternativ seperti Open Source
dapat digunakan untuk merendahkan biaya pengaksesan informasi.
untuk untuk menangai kasus khusus/pribadi satu persatu menjadi makin tinggi.
Individu

yang

frustasi

mencoba

mendapatkan

penanganan

pribadi

akan

melampiaskan kekesalahanya pada organisasi, orang, ataupun teknologi yang
membatasinya. Tetapi bila pemanfaatan TI dapat dilakukan dengan tepat, maka
individu dapat makin terasa dilayani secara personal, dengan kata lain pelayanan
kasus-per-kasus, hal ini tampak misalnya pada personalisasi layanan e-commerce.
Harga dan jenis layanan akan berbeda untuk tiap pelanggan.
istem
yang dikembangkan dengan birokrasi komputer begitu kompleks dan cepat berubah
sehingga sangat sulit bagi individu untuk mengikuti dan membuat pilihan. Tingkat
kompleksitas ini menjadi makin tinggi dan sulit ditangani, karena dengan makin
tertutupnya sistem serta makin besarnya ukuran sistem (sebagai contoh program MS
Windows 2000 yang baru diluncurkan memiliki program sekitar 60 juta baris).
Sehingga proses pengkajian demi kepentingan publik banyak makin sulit dilakukan.
. Suatu organisasi yang bergantung pada teknologi
yang kompleks cenderung akan menjadi lebih ringkih. Ketika suatu kesalahan
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terjadi, maka dapat terpropagasi secara cepat dan dapat menghentikan kerja banyak
orang misal pada sistem pengendalian inventori yang berbasiskan komputer. Di sini
letak pengujian kualitas dan penaganan kerusakan pada tiap produk TI menjadi lebih
penting lagi. Jaminan dari vendor tak dapat dijadikan pegangan begitu saja. Metoda
seperti Third Party Testing ataupun Zero Defect Development haruslah makin
dimanfaatkan.
memungkinkan terjadiny pelanggaran privasi dengan mudah dan cepat. Misal
dengan memanfaatkan teknik cross-reference pada berbagai database yang tersedia,
atau pengambilan data yang dilakukan secara tidak sadar, contohnya pada
penggunaan kartu kredit, belanja di e-commerce. Seringkali tanpa sadar selama
pengguna berjalan-jalan pada suatu situs e-commerce gerak-gerik, pilihan, selera
dan apa yang dilakukannya tercatat. Dengan teknik profiling dan data mining maka
dapat dilakukan ekstraksi data yang secara tidak langsung telah melanggar privasi
orang.
diterapkan,

produktivitas

dan

jumlah

tempat

pekerjaan

secara

keseluruhan

meningkat, akan tetapi beberapa jenis pekerjaan menjadi makin kurang nilainya,
atau bahkan dihilangkan. Sebagai contoh pada beberapa kantor fungsi tenaga kerja
menengah (misal tukang ketik) telah diminimalkan dengan terjadinya pemanfaatan
program aplikasi perkantoran. Atau mau tidak mau pegawai tersebut harus memiliki
pengetahuan baru agar tak tersingkir dari pekerjaannya.
kontak elektronik saja), mungkin memberikan respon yang kurang personal, dan
sering melemparkan tanggung jawab dari permasalahan. Kompleksitas teknologi
informasi juga memberikan kesempatan bagi seseorang melemparkan tanggungjawab pada bagian lain, atau pada komputer, bahkan yang lebih buruk lagi produsen
pun dapat melepaskan tanggung jawab ini (misal pada kasus bug di perangkat
lunak).
erminal pintar (intelligent terminal), mesin
pintar, dan sistem pakar telah menghasilkan persepsi yang salah pada banyak orang.
Banyak orang menganggap bahwa mesin telah mengambil alih kemampuan manusia.
Sedikit yang beranggapan bahwa kehadiran mesin tersebut dapat memperkaya
kemampuan manusia jadi bukan saja Artificial Intelligent (AI), tapi yang lebih penting
adalah Intelligent Amplification (IA).Informasi jelas dapat disalah-gunakan. Polusi
informasi, yaitu propagasi informasi yang salah, dan pemanfaatan informasi (baik
benar atau salah) untuk mengendalikan hidup manusia tanpa atau dengan disadari
merupakan suatu akibat dari penyalah-gunaan ini. Juga penggunaan informasi yang
tak lengkap dapat digunakan sebagai senjata untuk memenangkan pada suatu
kampanye

pemilihan.

Memang

ketika

menyajikan

informasi

seringkali

akan

menimbulkan bias. Hal ini timbul dari interpretasi dan proses pengambilan
kesimpulan yang dilakukan oleh manusia, serta filter perseptual yang memfilter
persepsi, dan juga secara tak sadar hal ini berlaku juga pada jurnalis yang terjebak
pada suatu paradigma, politik, dan menyertakan pandangan ini pada informasi yang
diberikan.Misinformasi akan terakumulasi dan menyebabkan permasalahan pada
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masyarakat. Semakin tua suatu masyarakat, semakin besar pula kemungkinan
mengakumulasi beragam misinformasi ini, dan mulailah mengalami berbagai
dampak buruk. Masyarakat menjadi tak bergeming dari suatu paradigma karena
misinformasi ini terpegang dengan erat. Sebagai contoh adalah pengguna perangkat
lunak bajakan oleh praktisi Teknologi Informasi (TI) di Indonesia. Karena informasi
yang salah sehingga pandangan ini sulit diubah dan telah mengakar dan
menganggap bahwa penggunaan software bajakan adalah sah. Bahkan dunia
pendidikan pun menganggap hal tersebut bukan merupakan hal yang salah. Sangat
disayangkan sekali suatu institusi yang seyogyanya mengajarkan penghormatan hak
cipta, malah mendorong ke arah sebaliknya.
Memang tak ada ―senjata‖ yang universal untuk menghadapi masalah dan dilema di
atas. Walau begitu ada beberapa langkah strategis yang dapat diimplementasikan
untuk mengurangi dampak buruk tersebut, antara lain :

sumber daya manusia sebagai titik tengah perhatian, begitu juga dengan tugas yang
harus dilakukan oleh si pengguna. Sehingga daripada difokuskan pada pemanfaatan
perangkat keras atau lunak yang mahal tetapi sebaiknya memfokuskan pada
manusia pengguna perangkat lunak tersebut, baik dari tahapan disain, maupun
hingga pelatihan dan kebutuhan penggunanya, misal gaji para pegawainya.
yang melibatkan

pengguna dalam disain

suatu sistem informasi sebaiknya

diterapkan. Ketimbang disain yang datang dari luar, tanpa memperhatikan masukan
dari pengguna. Sehingga pemilihan perangkat bantu haruslah sefleksibel mungkin
sehingga dapat dikustomisasi untuk menyesuaikan dengan kultur organisasi
setempat.
komputer haruslah dibuat, termasuk batas waktu penggunaannya, waktu istirahat,
perputaran

pekerjaan,

dan

pendidikan.

Pengawasan

pelaksanaan

aturan

ini

sebaiknya dilaksanakan secara kontinyu. Di sinilah peranan standard kompetensi
pada pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Seringkali perusahaan
atau organisasi mencampur-adukkan wewenang suatu jenis pekerjaan demi usaha
penghematan. Sayangnya hal ini malah menimbulkan kondisi yang tidak produktif
pada jangka panjang.
memainkan peran yang sangat penting bahkan kritis. Pendidikan yang berkelanjutan,
on the job training, dan pendidikan untuk pengajar harus lah diutamakan dalam
pertimbangannya. Pendidikan bukan dalam arti pemberian pengetahuan operasional
suatu produk belaka, tetapi yang lebih penting adalah penguasaan teknologi yang
ada di belakang suatu produk. Begitu juga dengan penguasaan dasar teori tentang
teknologi informasi, misal metoda pengembangan, analisis usabilitas, metoda
formal, dan juga pemahaman akan jaminan kualitas.
tambah yang lebih berarti daripada masukan dari pengamat pasif. Keberhasilan
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sebaiknya diberitahukan dalam suatu organisasi, melalui perwakilan organisasi.
Pemilihan teknologi misal perangkat lunak mahal haruslah dinomor-duakan
ketimbang investasi di bidang pelatihan.
sistem

komersial

akan

memberikan

keuntungan

bagi

seluruh

masyarakat.

Masyarakat profesional, dan juga kelompok pengguna memainkan peran yang
penting melalui public relation, dan consumer education, serta adanya suatu stanrd
etika profesi. Saat ini bisa dikatakan banyak kasus yang masih diabaikan oleh publik,
lembaga perlindungan konsumen atau bahkan oleh para praktisi TI sendiri. Misal
yang berkaitan dengan azas legalitas, contohnya pembajakan perangkat lunak,
ataupun yang berkaitan dengan perlindungan konsumen akibat kurangnya invormasi
dari produsen (misal masalah virus).
hukum termasuk Undang-Undang dan kesiapan aparat yang harus dilakukan dalam
kaitannya dengan teknologi informasi. Misal privasi, hak pengaksesan informasi,
perlindungan data, kejahatan komputer. Keberadaan perlindungan hukum akan
mencegah

disalahgunakannya

sistem

dalam

pengembangannya.

Kasus-kasus

cracker pada situs Internet, ataupun kerentanan transaksi e-commerce dari
perangkat hukum, menunjukkan bahwa saat ini di Indonesia, perangkat hukum
masih jauh perhatiannya dari dampak penerapan teknologi informasi ini.
mengembangkan idea baru, untuk meminimalkan kerugian serta meluaskan
keuntungan dari teknologi informasi. Teori seperti perilaku kognitif pengguna,
persepsi visual dan perubahan organisasi dapat dimanfaatkan sebagai pedoman
yang baik bagi pengembang sistem. Riset tidak saja yang berkaitan dengan
teknologi praktis tetapi juga pada ilmu dasar. Keterkaitan bidang ilmu (multi displin)
sebaiknya diterapkan di dalam kajian teknologi informasi. Bidang ilmu sosial pun
sebaiknya turut serta secara aktif dalam kajian teknologi informasi, misal
permasalahan culture fit. Begitu juga bidang seperti linguistik pun sebaiknya
dilibatkan aktif dalam riset TI ini.Sebagian besar disain sistem informasi saat ini
dilakukan oleh para perekayasa perangkat lunak (softaware engineer) dan programer
yang memfokuskan perhatian dan energi kreatifnya pada mekanisme dari sistem
informasi. Programer berfikir bagaimana menulis program secara efisien dan elegan
serta memaksimalkan kinerja serta kemudahan perawatan. Pada banyak kasus,
kegunaan dan manfaat sistem informasi sering tidak dipertimbangkan pada tahapan
disain. Pendekatan seperti ini sering kali menghasilkan sisten informasi yang tak
dapat memberikan informasi yang handal pada pengguna.Di samping itu, sistem
seperti ini dapat menghasilkan informasi yang dapat disalah tafsirkan. Dengan
mempertimbangkan

strategi

untuk

memasuki

abad

informasi

dan

usaha

menghindari hasil yang tak diinginkan dalam pengembangan sistem informasi, maka
pendekatan dengan metoda user centered atau terpusatkan pada manusia akan lebih
tepat untuk diterapkan. Metoda seperti collaborative design, ethnography, dan juga
contextual design patut dilibatkan dan dijadikan masukan juga. Jelas hal ini akan
melibatkan pengetahuan dan kemampuan para ahli bidang sosial pula. Dengan
demikian para pengembang TI sebaiknya tidak cuma memfokuskan perhatiannya
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kepada metoda-metoda teknis seperti Object Oriented Analysis (OOA), atau Unified
Modelling Language (UML) untuk mengembangkan sistem yang lebih baik.
Pergeseran fokus perhatian ke sisi manusia membuat kita harus merevisi perhatian
kita pada perkembangan TI yang telah ditempuh selama ini. Yang biasanya hanya
terfokuskan pada pembelian perangkat yang lebih canggih dan cenderung lebih
mahal, kini haruslah dipertimbangkan kembali. Di tambah lagi di tengah situasi
kesulitan ekonomi seperti sekarang ini. Sehingga sudah seyogyanya perhatian kita
bukan saja mengikuti trend yang menghabiskan dana untuk pembelian perangkat
lunak/keras, akan tetapi kita harus mempertimbangkan pengkayaan kemampuan
SDM (brainware) yang dimiliki.

Penulis :I MADE WIRYANA
Entri ini dituliskan pada Selasa, September 26th, 2006 pada 5:05 am dan disimpan
dalam Artikel. Anda bisa mengikuti setiap tanggapan atas artikel ini melalui RSS 2.0
pengumpan. Anda bisa tinggalkan tanggapan, atau lacak tautan dari situsmu sendiri.
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Informasi Tambahan
PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN ASPEK PERILAKU (BEHAVIORAL
ASPECT)
FAHMI NATIGOR NASUTION
Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara

Kemanfaatan yang dipersepsikan (Perceived usefulness)
Davis.F.D (1989); Adam.et.al (1992) mendefinisikan kemanfaatan (usefulness)
sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu subyek
tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Berdasarkan
definisi tersebut dapat diartikan bahwa kemanfaatan dari penggunaan komputer
dapat meningkatkan kinerja, prestasi kerja orang yang menggunakannya. Menurut
Thompson.et.al (1991;1994) kemanfaatan TI merupakan manfaat yang diharapkan
oleh pengguna TI dalam melaksanakan tugasnya. Pengukuran kemanfaatan tersebut
berdasarkan

frekuensi

penggunaan

dan

diversitas/keragaman

aplikasi

yang

dijalankan. Thompson (1991) juga menyebutkan bahwa individu akan menggunakan
TI jika mengetahui manfaat positif atas penggunaannya. Chin dan Todd (1995)
memberikan beberapa dimensi tentang kemanfaatan TI. Menurut Chin dan Todd
(1995) kemanfaatan dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu (1) Kemanfaatan
dengan estimasi satu faktor, dan (2) kemanfaatan dengan estimasi dua faktor
(kemanfaatan dan efektifitas). Kemanfaatan dengan estimasi satu faktor meliputi
dimensi;
1. Menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes job easier)

2. Bermanfaat (usefull)
3. Menambah produktifitas (Increase productivity)
4. Mempertinggi efektifitas (enchance efectiveness)
5. Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve job performance)
Kemanfaatan dengan estimasi dua faktor oleh Chin dan Todd (1995) dibagi menjadi
dua kategori lagi yaitu kemanfaatan dan efektifitas, dengan dimensi-dimensi
masing-masing yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kemanfaatan meliputi dimensi : (1) menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes
job easier), (2) Bermanfaat (usefull), (3) Menambah produktifitas (Increase
productivity).
2. Efektifitas meliputi dimensi : (1) mempertinggi efektifitas (enchance my
effectiveness), (2) mengembangkan kinerja pekerjaan (improve my job
performance).
Berdasarkan beberapa definisi dan telaah literatur diatas dapat disimpulkan bahwa
kemanfaatan penggunaan TI dapat diketahui dari kepercayaan pengguna TI dalam
memutuskan penerimaan TI, dengan satu kepercayaan bahwa penggunaan TI
tersebut memberikan kontribusi positif bagi penggunanya. Seseorang mempercayai
dan

merasakan
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mempertinggi prestasi kerja yang akan dicapainya, atau dengan kata lain orang
tersebut mempercayai penggunaan TI telah memberikan manfaat terhadap pekerjaan
dan pencapaian prestasi kerjanya. Kemanfaatan penggunaan TI tersebut menjadi
sebuah variabel tersendiri yang diteliti oleh para peneliti (Lihat Iqbaria,1994;1997;
Adam.et.al,1992; Davis, 1989; Todd, 1991; Sri Astuti,2001; Nur Indriantoro,2000;
Mhd.Jantan.et.al,2001), khususnya untuk melihat penerimaan penggunaan TI bagi
organisasi perusahaan.
Iqbaria (1994) dalam studinya menguji apakah penerimaan penggunaan mikro
komputer dipengaruhi oleh kemanfaatan yang diharapkan oleh sipengguna atau
karena tekanan sosial. Tekanan sosial yang dimaksudkan seperti tekanan dari
seorang supervisor kepada bawahannya untuk menggunakan TI. Temuan studi
Iqbaria (1994) membuktikan bahwa TI digunakan bukan mutlak karena adanya
tekanan sosial, sehingga dapat disimpulkan penerimaan penggunaan TI tersebut
dipengaruhi oleh kemanfaatan penggunaan penggunaan TI. Sri Astuti (2001)
menemukan bahwa diversitas kemanfaatan TI berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pengguna. Handayani (2001) menemukan kemanfaatan tidak berhubungan
dengan lamanya penggunaan komputer, sehingga dapat disimpulkan bahwa
kemanfaatan merupakan variabel yang independen terhadap penggunaan TI.
Kemudahan Penggunaan yang dipersepsikan (Perceived ease of use)
Davis, F.D (1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan (ease of use) sebagai
suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah
dipahami. Menurut Goodwin (1987); Silver (1988); dalam Adam.et.al (1992)
,intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna (user) dengan sistem juga
dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. Sistem yang lebih sering digunakan
menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan
lebih mudah digunakan oleh penggunanya.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan akan
mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang didalam mempelajari
komputer. Perbandingan kemudahan tersebut memberikan indikasi bahwa orang
yang menggunakan TI bekerja lebih mudah dibandingkan dengan orang yang
bekerja tanpa menggunakan TI (secara manual). Pengguna TI mempercayai bahwa TI
yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah pengoperasiannya (compartible)
sebagai

karakteristik

kemudahan

penggunaan. Davis.F.D (1989)

memberikan

beberapa indikator kemudahan penggunaan TI antara lain meliputi; (1) Komputer
sangat mudah dipelajari, (2) Komputer mengerjakan dengan mudah apa yang
diinginkan

oleh

pengguna

(3)

Keterampilan

pengguna

bertambah

dengan

menggunakan komputer (4) Komputer sangat mudah untuk dioperasikan. Untuk
variabel kemudahan pemakaian, Iqbaria (1994) juga telah menguji dalam studinya
apakah penerimaan penggunaan mikro komputer dipengaruhi oleh kemudahan
penggunaan yang diharapkan oleh sipengguna atau karena tekanan sosial. Temuan
studi Iqbaria (1994) membuktikan bahwa TI digunakan bukan mutlak karena adanya
tekanan sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan TI bukan karena
adanya unsur tekanan, tetapi karena memang mudah digunakan.
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Berdasarkan

telaah

teoritis dan

hasil-hasil

pengujian

empiris diatas, dapat

disimpulkan bahwa penerimaan penggunaan TI juga turut dipengaruhi oleh
kemudahan penggunaan TI, ini merupakan refleksi psikologis pengguna yang lebih
bersikap terbuka terhadap sesuatu yang sesuai dengan apa yang dipahaminya
dengan mudah. Kemudahan tersebut dapat mendorong seseorang untuk menerima
menggunakan TI. Model Teoritis Davis 1989 dapat digambarkan pada gambar 1
berikut ini :
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Sesi 4
Bagaimana Memadukan TIK dalam Pengajaran dan
Pembelajaran?
Pendahuluan
Dalam Sesi 1 dan 2, kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan TIK serta
manfaatnya dalam kehidupan. Kita juga mengetahui bahwa saat ini kecakapan TIK
merupakan kecakapan hidup yang esensial. Pada sesi 3 kita memahami manfaat TIK
dalam pekerjaan.
Pada sesi 4 ini kita akan menganalisa mengapa kita menggunakan teknologiteknologi ini untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Sekarang kita
kembali ke ―bagaimana‖

kita mungkin mengintegrasikan teknologi ke dalam

pelajaran-pelajaran untuk memperbaiki praktik mengajar kita dan meningkatkan
mutu belajar di kelas-kelas kita.
Kita sudah menemukan dalam sesi 1 dan 2 bahwa tekhnologi, menurut sifatnya,
adalah tentang inovasi. Dalam unit ini, kita tidak akan hanya meneliti bagaimana
teknologi dapat meningkatkan apa yang kita sedang lakukan sekarang di kelas kita,
tetapi juga apa yang belum kita lakukan tetapi akan dapat dilakukan ketika kita
mulai menggunakan TIK. Ini akan memungkinkan kita untuk menggunakan seluruh
kemampuan dan potensi teknologi untuk meningkatkan pelajaran dan menemukan
peluang-peluang belajar baru.
Dalam kegiatan pertama, kita akan memperhatikan 2 kriteria tentang bagaimana
guru-guru telah mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran di ruangan kelas –
satu contoh teknologi yang terbelakang dan satu teknologi yang maju. Kemudian
kita akan meminta Anda untuk merancang unit Anda sendiri yang menggunakan
teknologi yang dapat diterapkan/digunakan untuk lingkungan belajar Anda.
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Tujuan dan Hasil Pembelajaran
Tujuan dari sesi ini adalah peserta dapat memahami TIK sebagai salah satu
kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

Pada akhir sesi ini peserta akan

mampu:
Menghargai dan mendiskusikan potensi dari teknologi-teknologi pendidikan
yang berbeda-beda untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.
Mendiskusikan contoh-contoh tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi
untuk meningkatkan pembelajaran di lingkungan yang kaya akan sumberdaya.
Mendiskusikan contoh-contoh tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi
untuk meningkatkan pembelajaran dalam lingkungan-lingkungan sumber daya
yang buruk.
Mendesain/merancang

atau

―merancang

kembali‖

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran Anda sendiri yang mengintegrasikan teknologi ke dalamnya secara
efektif.

Pertanyaan Kunci
Bagaimana kita, sebagai guru Indonesia, membuat teknologi pendidikan dapat
dengan mudah dimengerti? Di manakah kita sekarang berada sehubungan
dengan penggunaan ICT di sekolah-sekolah dan di dalam ruangan kelas? Ke
mana kita ingin melangkah dan ke mana kita harus mengarah sehubungan
dengan langkah mengintegrasikan penggunaan TIK?
Tantangan-tantangan apa yang Anda hadapi di ruang kelas dan sekolah Anda
yang mana teknologi pendidikan dapat membantu Anda menghadapinya?
Peluang baru dan tantangan apa yang teknologi pendidikan tawarkan kepada
Anda sebagai pendidik?
Apa saja yang merupakan kebutuhan belajar (yaitu pendidikan, karakter dan
ketrampilan) dari murid Anda untuk sekarang dan untuk masa depan dan
kebahagiaan mereka?
Bagaimanakan

kita

merancang

pelajaran

yang

berdampak

tinggi

yang

mengintegrasikan teknologi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dan
membuat belajar menjadi lebih mengasyikan, mengajak siswa berpartisipasi,
praktis dan tangguh?
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Catatan Untuk Fasilitator
Dalam suatu tatap muka pelatihan pengembangan professional, pastikan bahwa
semua peserta mengetahui hasil-hasil pembelajaran. Paling baik menulis hasilhasil tersebut di papan tulis atau suatu lembar kertas yang besar yang
ditempelkan pada dinding sehingga hasil-hasil tersebut dilihat oleh setiap orang
dan dapat dirujuk kembali semasa pelatihan berlangsung.
Pastikan bahwa peserta mengetahui bagaimana mereka akan dinilai. Beritahukan
kepada

peserta

bahwa

RPP

(Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran)

yang

memadukan teknologi ke dalamnya akan dikumpulkan pada akhir pelatihan dan
disimpan dalam suatu portofolio untuk referensi, tianjauan lebih lanjut dan untuk
berbagi dengan para guru lainnya di pelatihan lainnya. Jelaskan bahwa mereka
juga diharapkan untuk merefleksikan apa yang telah mereka peroleh pada saat
pelatihan dan melaksanakan pelajaran dalam ruangan kelas dan melaporkan
kemajuan pada rapat-rapat pengembangan guru.

Bahan dan Alat
Contoh integrasi TIK dalam RPP
Lembar pertanyaan kelompok
Kertas ukuran poster
Spidol berwarna

Waktu
Tidak kurang dari 90 menit.

Teknologi Informasi dan Komunikasi
Penggunaan TIK untuk mendukung sesi ini adalah pilihan dan bergantung pada
peralatan yang ada. Beberapa kemungkinan penggunaan TIK adalah:
LCD dan laptop
Kamera Digital
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Penyemangat
Pada awal sesi, tampilkan beberapa animasi yang berhubungan dengan pelajaran.
Tunjukkan animasi yang menarik perhatian mereka. Misalnya animasi mengenai
tsunami atau video mengenai bagaimana sebuah peralatan berfungsi.
Jika

memungkinkan

putar

juga

sebuah

video

yang

menunjukkan

contoh

pengintegrasian teknologi ke dalam kelas. Waktu untuk kegiatan penyemangat ini
tidak lebih 15 menit

Ringkasan Sesi
Introduction
- 15 menit

Connection

Application

Reflection

Extension

- 15 menit

Berbagilah

- 20 menit

- 40 menit

Ditunjukkan

Peserta yang

Kelompok

Masing-masing

dengan rekan-

kepada peserta

sudah

membuat sebuah

kelompok

rekan satu

tentang

dikelompokkan

RPP mengenai

menukarkan RPP

sekolah atau

bagaimana

menganalisis

satu Kompetensi

yang telah

satu daerah

teknologi dapat

studi kasus

Dasar dengan

mereka buat

mengenai RPP

dintegrasikan ke

sebuah sekolah.

dengan

yang telah

dalam ruang

Baik itu yang

mengintegrasikan
TIK ke dalamnya.

kelompok lain

peserta buat

kelas.

kaya akan

untuk

untuk dapat

sumber daya

mendapatkan
umpan balik.

dibahas
bersama.

maupun yang
miskin sumber
daya.

Langkah-langkah Kegiatan
I
(1)

Introduction (15 menit)
Gunakanlah

penjelasan

pada

bagian

―Pengenalan‖

untuk

memberikan

pemahaman awal mengenai TIK.
(2)

Jelaskan Tujuan sesi ini dan paparkan hasil pembelajaran yang hendak dicapai.
Jelaskan juga mengenai pertanyaan kunci yang harus terjawab setelah peserta
selesai mengikuti sesi ini.

(3)

Tayangkan

sebuah

video

mengenai

manfaat

teknologi

informasi

dan

komunikasi dalam pendidikan. Bimbinglah peserta untuk memahami maksud
dari video yang ditayangkan.
(4)

Berikan secarik kertas kepada peserta dan tuliskan manfaat apa sajakah yang
didapatkan dari teknologi dalam pendidikan. Jawaban peserta tidak perlu
dipresentasikan. Catatan ini akan dilihat kembali pada akhir sesi.
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Catatan untuk Fasilitator
Ingatkan kepada peserta bahwa catatan mereka tidak akan dinilai dan tidak ada

1

C
(1)

jawaban yang salah. Berikan penjelasan kepada peserta bahwa pengetahuan awal
diperlukan manfaat dari sesi ini dapat lebih terlihat.

Connection (20 menit)
Kelompokkan peserta masing-masing beranggotakan 5-6 orang. Biarkan
mereka menentukan sendiri nama kelompoknya. Jika waktu tidak mencukupi,
dapat menggunakan kelompok yang telah terbentuk sebelumnya.

(2)

Berikan kepada masing-masing kelompok studi kasus mengenai beberapa
sekolah yang memiliki sumber daya yang kaya dan sumber daya yang miskin.

(3)

Mintalah kelompok tersebut untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan
pengintegrasian TIK ke dalam kelas di sekolah tersebut. Catatlah dalam
selembar kertas ukuran poster. Peralatan TIK yang tercantum harus sesuai
dengan kondisi sekolah yang terdapat pada lembaran studi kasus.

(4)

Presentasikan secara singkat hasil diskusi kelompok.
Catatan untuk Fasilitator
Berikanlah hadiah bagi kelompok yang mampu memberikan ide terbaik mengenai

2

pengintegrasian TIK dalam pendidikan. Hadiah disesuaikan dengan keadaan.
Dapat berupa kertas dengan bentuk bintang dan bertuliskan ―Creative Teachers‖.
Mohon diingat bahwa presentasi masing-masing kelompok tidak melebihi batas
yang telah ditentukan.

A
(1)

Application (40 menit)
Tunjukkan melalui gambar atau video sekolah yang kaya dan miskin sumber
daya.

(2)

Jelaskan kepada peserta bahwa mereka diminta untuk menganalisis keadaan
sekolah kaya dan miskin. Penjelasan mengenai analisis ini tersaji pada lembar
kerja 4.1.

(3)

Jelaskan kepada peserta bahwa berdasarkan hasil analisis kelompok, buatlah
sebuah RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) mengenai suatu Kompetensi
Dasar yang mengintegrasikan teknologi ke dalamnya. RPP dibuat dua buah,
yakni RPP untuk sekolah dengan sumber daya yang kaya dan sekolah dengan
sumber daya yang miskin.

(4)

Presentasikan hasil karya masing-masing kelompok.
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Catatan untuk Fasilitator
Pastikan peserta melakukan analisis yang mendalam sebelum membuat sebuah RPP.

3

Kelompokkan peserta menjadi kelompok guru mata pelajaran, kemudian berikan daftar
Kompetensi Dasar kepada mereka.
Setelah RPP selesai dibuat, dan mempresentasikan RPP mereka, peralatan teknologi dapat
dibuat sebagai sebuah gambar. Sehingga dapat disimulasikan metode mengajar di dalam
kelas menggunakan peralatan teknologi tiruan.
Mohon diingat bahwa presentasi masing-masing kelompok tidak melebihi batas yang telah
ditentukan.

R
(1)

Reflection (15 menit)
Masing-masing kelompok menukarkan RPP yang telah mereka buat dengan
kelompok lain untuk mendapatkan umpan balik.

E
(1)

Extension
Berbagilah dengan rekan-rekan satu sekolah atau satu daerah mengenai RPP
yang telah peserta buat untuk dapat dibahas bersama.

Pesan Kunci
TIK dapat membantu mempermudah pelajaran di dalam kelas serta membuat
keadaan kelas lebih menyenangkan. Namun, tidak semua Kompetensi Dasar dapat
diintegrasikan TIK ke dalamnya. Guru harus mampu mengetahui kapan dan
bagaiamana menggunakan TIK.
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Bacaan Tambahan
Teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan
Maret 22, 2007 at 4:57 am | In Berita Umum |

Oleh: Prof. Dr. H. Mohamad Surya*
Perkembangan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

(TIK)

telah

memberikan

pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran.
Menurut Rosenberg (2001), dengan berkembangnya penggunaan

TIK ada lima

pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu: (1) dari pelatihan ke penampilan, (2)

dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (3) dari kertas ke ―on line‖ atau saluran,
(4) fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu siklus ke waktu nyata.
Pergeseran pandangan tentang pembelajaran

Untuk dapat memanfaatkan

TIK dalam memperbaiki mutu pembelajaran, ada tiga hal yang harus diwujudkan
yaitu:
(1) siswa dan guru harus memiliki akses kepada teknologi digital dan internet dalam
kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan guru, (2) harus tersedia materi yang
berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi siswa dan guru, dan (3) guru
harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menggunakan alat-alat dan
sumber-sumber digital untuk membantu siswa agar mencapai standar akademik.
Hal itu telah mengubah peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Peran guru telah
berubah dari: (1) sebagai penyampai pengetahuan, sumber utama informasi, akhli
materi, dan sumber segala jawaban, menjadi sebagai fasilitator pembelajaran,
pelatih,

kolaborator,

navigator

pengetahuan,

dan

mitra

belajar;

(2)

dari

mengendalikan dan mengarahkan semua aspek pembelajaran, menjadi lebih banyak
memberikan lebih banyak alternatif dan tanggung jawab kepada setiap siswa dalam
proses pembelajaran. Sementara itu peran siswa dalam pembelajaran telah
mengalami perubahan yaitu: (1) dari penerima informasi yang pasif menjadi
partisipan aktif dalam proses pembelajaran, (2) dari mengungkapkan kembali
pengetahuan

menjadi

pembelajaran

sebagai

menghasilkan
aktiivitas

berkolaboratif dengan siswa lain.

dan

individual

berbagai
(soliter)

pengetahuan,

menjadi

(3)

dari

pembelajaran

Lingkungan pembelajaran yang di masa

lalu berpusat pada guru telah bergesar menjadi berpusat pada siswa. Secara rinci
dapat digambarkan sebagai berikut:
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Lingkungan

Berpusat pada guru

Berpusat pada siswa

Aktivitas kelas

Guru sebagai sentral dan

Siswa sebagai sentral dan

bersifat didaktis

bersifat interaktif

Peran guru

Menyampaikan

fakta-

fakta, guru sebagai akhli

Kolaboratif,
kadang

kadang-

siswa

sebagai

akhli
Penekanan pengajaran

Mengingat fakta-fakta

Hubungan

antara

informasi dan temuan
Konsep pengetahuan

Akumujlasi

fakta

secara

Transformasi fakta-fakta

kuantitas
Penampilan keberhasilan

Penilaian acuan norma

Kuantitas

pemahaman

,

penilaian acuan patokan
Penilaian

Soal-soal pilihan berganda

Protofolio,

pemecahan

masalah, dan penampilan
Penggunaan teknologi

Latihan dan praktek

Komunikasi,

akses,

kolaborasi, ekspresi

Peran guru
Semua hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya karena setiap siswa memiliki
kondisi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Siswa memerlukan bimbingan baik
dari guru maupun dari orang tuanya dalam melakukan proses pembelajaran dengan
dukungan TIK. Dalam kaitan ini guru memegang peran yang amat penting dan harus
menguasai seluk beluk TIK dan yang lebih penting lagi adalah kemampuan
memfasilitasi pembelajaran anak secara efektif. Peran guru sebagai pemberi
informasi harus bergeser menjadi manajer pembelajaran dengan sejumlah peranperan tertentu, karena guru bukan satu-satunya sumber informasi melainkan hanya
salah satu sumber informasi. Dalam bukunya yang berjudul ―Reinventing Education‖,

Louis V. Gerstmer, Jr. dkk (1995), menyatakan bahwa di masa-masa mendatang
peran-peran guru mengalami perluasan yaitu guru sebagai: pelatih (coaches),
konselor, manajer pembelajaran, partisipan, pemimpin, pembelajar, dan pengarang.
Sebagai pelatih (coaches), guru harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya
bagi siswa untuk mengembangkan cara-cara pembelajarannya sendiri sesuai dengan
kondisi masing-masing. Guru hanya memberikan prinsip-prinsip dasarnya saja dan
tidak memberikan satu cara yang mutlak. Hal ini merupakan analogi dalam bidang
olah raga, di mana pelatih hanya memberikan petunjuk dasar-dasar permainan,
sementara dalam permainan itu sendiri para pemain akan mengembangkan kiatkiatnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Sebagai konselor, guru
harus mampu menciptakan satu situasi interaksi belajar-mengajar, di mana siswa
melakukan perilaku pembelajaran dalam suasana psikologis yang kondusif dan tidak
ada jarak yang kaku dengan guru. Disamping itu, guru diharapkan mampu
memahami kondisi setiap siswa dan membantunya ke arah perkembangan optimal.
Sebagai manajer pembelajaran, guru memiliki kemandirian dan otonomi yang
seluas-luasnya dalam mengelola keseluruhan kegiatan belajar-mengajar dengan
mendinamiskan

seluruh
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partisipan, guru tidak hanya berperilaku mengajar akan tetapi juga berperilaku
belajar dari interaksinya dengan siswa. Hal ini mengandung makna bahwa guru
bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi anak, akan tetapi ia sebagai fasilitator
pembelajaran siswa. Sebagai pemimpin, diharapkan guru mampu menjadi seseorang
yang mampu menggerakkan orang lain untuk mewujudkan perilaku menuju tujuan
bersama. Disamping sebagai pengajar, guru harus mendapat kesempatan untuk
mewujudkan dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam berbagai kegiatan
lain di luiar mengajar. Sebagai pembelajar, guru harus secara terus menerus belajar
dalam

rangka

profesionalnya.

menyegarkan
Sebagai

kompetensinya

pengarang,

guru

serta

harus

meningkatkan

selalu

kreatif

dan

kualitas
inovatif

menghasilkan berbagai karya yang akan digunakan untuk melaksanakan tugastugas profesionalnya. Guru yang mandiri bukan sebagai tukang atau teknisi yang
harus mengikuti satu buku petunjuk yang baku, melainkan sebagai tenaga yang
kreatif yang mampu menghasilkan berbagai karya inovatif dalam bidangnya. Hal itu
harus didukung oleh daya abstraksi dan komitmen yang tinggi sebagai basis kualitas
profesionalismenya.
————–*) Guru Besar UPI Bandung/Ketua Umum PB PGRI/Anggota DPD-RIMakalah

dalam Seminar ‖Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan
Jarak Jauh dalam Rangka Peningkatan Mutu Pembelajaran‖, diselenggarakan oleh
Pustekkom Depdiknas, tanggal 12 Desember 2006 di Jakarta.
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Handout untuk Peserta 4.1
Pertanyaan-pertanyaan Analisis:
Analisis tentang karakteristik siswa:
-

Siapa saja yang menjadi peserta didik?

-

Bagaimana cara belajar mereka?

-

Apa saja tantangan mereka?

-

Apa yang memotivasi mereka?

-

Pengetahuan apa yang sudah mereka miliki sebelumnya?

-

Apakah kekuatan dan kelemahan mereka yang terlihat?

-

Lingkungan atau budaya seperti apakah di tempat belajar dan tempat tinggal
mereka yang dapat mempengaruhi proses belajar?

Analisis dari Konteks Lingkungan Belajar:
-

Sumber-sumber daya apakah yang ada di ruangan kelas, sekolah, daerah
sekitar rumah atau masyarakat yang dapat digunakan untuk mempermudah
pembelajaran?
-
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Informasi Tambahan
Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan
Jakarta, Kompas - Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk
pendidikan perlu strategi komprehensif terlebih dahulu. Terdapat langkah-langkah
yang harus ditempuh agar tidak terjadi pemborosan dana hanya untuk pemenuhan
kebutuhan perangkat keras saja.
Demikian jumpa pers, Senin (29/11), terkait dengan penyelenggaraan Konferensi
Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) untuk Pendidikan bagi
Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
Konferensi internasional tersebut akan diadakan Selasa, 30 September, di Jakarta.
Acara antara lain dihadiri pakar ICT dari Bank Dunia, Dr Mae Chu Chang, Presiden
Korean Education Research and Information Services Dae-Joon Hwang dan, Divisional
Manager

International

Communication

and

Technology

in

Schools

Division

Departement of Education and Skills Inggris Doug Brown. Juga hadir pakar ICT
nasional, Onno W Purbo, pakar ICT internasional dari Cisco Learning Institute
Amerika,

David

Alexander,

unsur

Departemen

Pendidikan

Nasional,

serta

Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Dalam

jumpa

pers,

David

Alexander

mengungkapkan,

agar

berhasil

mengembangkan ICT di dunia pendidikan, ada tahapan yang harus dilalui. Pertama,
harus ada kebijakan sebagai payung yang antara lain mencakup sistem pembiayaan
dan arah pengembangan.
Kedua, pengembangan isi atau materi, misalnya kurikulum harus berbasis teknologi
informasi dan komunikasi. Dengan demikian, nantinya yang dikembangkan tak
sebatas operasional atau latihan penggunaan komputer.
Ketiga, persiapan tenaga pengajar, dan terakhir, penyediaan perangkat kerasnya.
Namun, Dr Mae Chu Chang, pakar ICT dari Bank Dunia, mengungkapkan,
kebanyakan negara lain langsung memulai ke tahap penyediaan perangkat keras
yang hanya berakibat pada pemborosan alat saja dan itu harus dibayar mahal seperti
kegagalan di sejumlah negara. Ia berharap Indonesia mau belajar dari pengalaman
tersebut.
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan
Nasional Fasli Djalal menambahkan, pihaknya berharap dari seminar tersebut akan
didapatkan banyak masukan dan praktik- praktik terbaik yang pernah dijalankan
sejumlah negara. (INE)

Lampiran
-

Gambar peralatan TIK beserta fungsinya

-

Sesi Pilihan (moodle)
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Printer Inkjet (Warna/Hitam Putih)
Untuk foto dan teks
Fungsi: Pencetakan dokumen atau foto; baik itu berbentuk teks, gambar, diagram
dsb. Terhubung ke console (unit komputer) menggunakan kabel penghubung USB.
Printer memiliki kepadatan pencetakan yang disebut dpi (dot per inch). Makin padat
dpi, semakin detil gambar yang dicetak.

Printer Inkjet multifungsi (Warna/Hitam Putih)
Mencetak (foto/teks), Pemindai (scanner) dan mesin
fotokopi (sebagian memiliki fungsi untuk mengirim fax)
Fungsi: Printer ini disebut printer multifungsi. Beberapa fungsi yang ada di dalamnya
adalah: Melakukan scanning (memindai kertas untuk dapat diedit pada komputer),
mesin fotokopi, pencetak foto (langsung dari kartu memori). Jika terhubung pada
saluran telepon, printer multifungsi ini dapat pula menerima dan mengirimkan fax.
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Printer LaserJet Hitam Putih
Mencetak teks – Gambar dan Diagram Hitam Putih
Fungsi: Printer LaserJet Hitam Putih seringkali dipakai di kantor atau sekolah untuk
melakukan pencetakan teks, diagram, dan gambar sederhana dengan kecepatan
yang tinggi. Berbeda dengan printer InkJet, printer LaserJet menggunakan serbuk
sebagai pengganti tinta. Kualitas gambar yang dihasilkan untuk printer ini tidak
sebagus printer InkJet atau printer LaserJet Warna.

Printer LaserJet Berwarna
Mencetak teks dan gambar
Fungsi: Printer LaserJet ini berfungsi untuk mencetak teks dan gambar dengan
kualitas yang prima. Biasanya digunakan oleh ahli desain grafis atau percetakan
untuk membuat dokumen ‗master‘ untuk pencetakan.
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Kamera Digital dan Kartu Penyimpan (Memory Card)
Fungsi: Kamera digital tidak memerlukan film dan tidak memerlukan waktu yang
lama untuk mencetak film tersebut. Juga tidak memerlukan ruangan gelap untuk
mencetak foto dari klise ke lembar foto. Setiap gambar yang diambil dari kamera
digital, disimpan dalam kartu penyimpan (memory card). Satu memory card yang
berukuran 512mb, dapat menyimpan ratusan foto dengan resolusi 4 megapixel.
Resolusi tersebut menunjukkan tingkat ketajaman foto. Makin tinggi resolusi, makin
tajam pula foto yang diperoleh.

Kamera sekali pakai, Kamera Biasa, dan Film
Fungsi: Kamera sekali pakai, seperti namanya; hanya dapat digunakan untuk satu
kali pemotretan (1 rol film). Kamera ini berguna pada saat kita melakukan perjalanan
dan lupa tidak membawa kamera. Harganya jauh lebih murah dibandingkan kamera
biasa dan kamera digital.
Kamera Biasa atau kamera analog berbeda dengan kamera digital, tidak
menggunakan kartu penyimpan, tetapi menggunakan film untuk menangkap
gambar/foto. Setiap foto yang diambil terekam di dalam film, kemudian film
tersebut dicetak di ruangan gelap untuk menghasilkan lembar foto yang ada di
tangan kita.
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Komputer Laptop
Fungsi: Komputer laptop memiliki fungsi sama seperti komputer biasa (desktop pc). Namun
bentuknya lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan komputer biasa (desktop pc). Bentuk
yang kecil dan ringan tersebut sangat berguna pada saat ingin digunakan dalam perjalanan.
Pada setiap unit laptop, tersedia baterai dengan kemampuan yang berkisar antara 2-6 jam.
Tergantung pada pemakaian dan jenis laptop.

Komputer Desktop
Fungsi: Komputer desktop memiliki fungsi yang sama dengan komputer laptop yakni
diantaranya adalah melakukan proses penyimpanan, pengolahan data untuk dijadikan
informasi. Komputer desktop ini sering kita jumpai di rumah atau di kantor atau di sekolah.
Karena bentuknya yang besar dan berat, desktop biasanya tidak pernah berpindah tempat.

Peralatan Penyimpan USB
Fungsi: Sebagai alat penyimpan data-data baik itu berupa dokumen, gambar, file musik, arsip,
dsb. Peralatan penyimpan usb ini dapat langsung ditancapkan pada port USB dan dapat
langsung digunakan (kecuali pada Sistem Operasi lama). Kapasitas penyimpanan berbedabeda dari mulai 32MB sampai pada 4GB atau 4000MB. Peningkatan kapasitas penyimpanan
berlangsung dengan cepat. Pada saat Anda membaca tulisan ini, mungkin kapasitas
penyimpanan USB ini sudah meningkat 2 kali lipat atau mungkin berkali-kali lipat.
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Radio, pemutar kaset dan CD
Fungsi: Untuk menerima siaran radio dan sebagai pemutar kaset dan CD. Juga dapat
merekam siaran radio atau percakapan yang direkam melalui microphone.

Televisi – Pemutar CD – Pemutar DVD
Fungsi: Televisi berfungsi sebagai alat untuk menampilkan gambar dan suara yang
diperoleh dari CD, VCD, dan atau DVD. Kepingan CD dan DVD tersebut diputar di
dalam pemutar CD/DVD untuk dibaca data-datanya, kemudian dikirimkan ke layar
televisi menggunakan sebuah kabel. Kabel tersebut biasanya mempunyai warna
merah dan putih untuk suara, serta kuning untuk gambar.

Pemutar MP3
Fungsi: Sama seperti radio cassette yang sering kita jumpai. Pemutar MP3 ini
berfungsi untuk memperdengarkan lagu atau suara-suara lain ke telinga kita. Lagu
yang dapat disimpan di dalam pemutar MP3 ini bervariasi, tergantung kapasitas
pemutar MP3. Biasanya dapat menyimpan ratusan lagu. Untuk memasukkkan lagu ke
dalam pemutar MP3 ini biasanya menggunakan sebuah kabel USB yang terhubung ke
dalam komputer.
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Fotokopi – Tinta (Toner)
Fungsi: Mesin fotokopi ini berfungsi untuk menggandakan dokumen baik itu berupa
teks, gambar, dan diagram.

Proyektor dan Plastik tranparansi
Fungsi: Proyektor atau sering disebut juga OHP (OverHead Projector) digunakan
bersamaan dengan plastik transparansi untuk menampilkan hasil tulisan atau
cetakan kita ke layar. Pada layar, hasil tulisan atau cetakan kita akan terlihat
beberapa kali lebih besar dibandingkan aslinya. Proyektor berguna pada saat ingin
menampilkan sebuah dokumen untuk beberapa orang pada ruangan yang sama.

PDA
Fungsi: PDA atau Personal Digital Assistant adalah sebuah alat yang membantu kita
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan di desktop pc atau di
laptop. Saat ini kemampuan PDA setara dengan kemampuan laptop beberapa tahun
yang lalu.
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Telepon – Menggunakan kabel, tanpa kabel dan
Telepon Genggam
Fungsi: Telepon adalah alat komunikasi yang memungkinkan kita untuk melakukan
percakapan dengan seseorang yang berada jauh dari tempat kita berada.

LCD & Proyektor
Fungsi: LCD proyektor ini dapat menampilkan gambar yang ada pada layar monitor
komputer. Berbeda dengan OHP, LCD proyektor ini dapat menampilkan gambar yang
bergerak, baik itu video atau gambar-gambar animasi. Tingkat ketajaman gambar
pada LCD proyektor diukur melalui satuan ANSI Lumens. Makin tinggi ANSI Lumens
LCD proyektor tersebut, makin tinggi pula tingkat ketajaman warna gambarnya.

Teknologi Nirkabel dan Kabel untuk Jaringan
Fungsi: Ketika kita ingin berbagi data dengan komputer yang lain, maka diperlukan
sebuah penghubung dari komputer satu ke komputer yang lain. Jika hanya dua
komputer yang terhubung, maka dapat menggunakan sebuah kabel yang langsung
dihubungkan antara satu sama lain. Tetapi jika ingin terhubung dengan beberapa
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komputer sekaligus, maka diperlukan sebuah switch/hub yang mengatur dan
menghubungkan masing-masing komputer. Sambungan antar komputer tersebut
bisa dilakukan dengan menggunakan kabel atau ada pula yang tidak menggunakan
kabel (nirkabel).

Aplikasi Open
Source
Aplikasi Sistem
Operasi Linux
Shareware dan
freeware

Aplikasi – MS-Office, Open Office, anti virus,
aplikasi grafis, desain web
Fungsi: Komputer, laptop, dan PDA tidak akan mampu berbuat apa-apa jika tidak
diinstall (dipasang) di dalamnya aplikasi komputer. Aplikasi ini berfungsi untuk
memudahkan kita dalam tugas-tugas yang menjadi keseharian kita. Sebagai contoh,
dahulu kita menggunakan mesin ketik untuk membuat tugas, jika terjadi kesalahan,
maka harus dilakukan pengetikan ulang. Dengan adanya aplikasi perkantoran seperti
MS OFFICE, Sun Office, dsb. Maka cukup dengan mengedit beberapa huruf yang ada
di dalam aplikasi tersebut, kemudian disimpan kembali. Aplikasi tersebut juga dapat
menampilkan variasi warna, gambar, dan diagram yang berbeda-beda yang tidak
dapat dilakukan oleh mesin ketik biasa.
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Pemindai (scanner)
(mengubah teks dan gambar tertulis menjadi gambar digital
teks yang dapat diedit)
Fungsi: Alat ini menangkap gambar yang ada, kemudian diubah menjadi data-data
pada komputer. Gambar yang discan dapat berupa foto atau teks. Teks tersebut
setelah discan, dapat dengan mudah kita ubah huruf per hurufnya. Hal ini
memudahkan kita apabila kita ingin melakukan pengeditan pada dokumen yang
lama. Dengan alat scan ini, kita tidak perlu melakukan pengetikan ulang.

Kamera Internet (Webcam)
Fungsi: Webcam ini memungkinkan kita untuk melihat wajah teman kita
yang berada jauh dari tempat kita. Kita dapat melihat langsung ekspresi
wajah teman kita yang berada di Washington DC atau berada di Beijing.
Dengan webcam ini, kita dapat pula merekam kejadian-kejadian yang kita
alami, untuk kemudian kita bagi dengan rekan-rekan yang lain melalui
internet.
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Laptop seharga $100 (Rp910.000)
Fungsi: Laptop seharga $100 ini masih dalam tahap uji coba. Laptop ini
diperuntukkan bagi siswa dan guru yang tidak mampu membeli laptop yang hargana
jauh di atas jangkauan. Seperti terlihat pada gambar, laptop ini tidak memerlukan
listrik. Cukup diputar, kemudian energi kinetik tersebut disimpan untuk menjadi
energi listrik. Karena harganya yang minim, kemampuan laptop ini pada saat ini juga
tergolong masih minim.

Headphone, Pengeras Suara (Speaker) dan
Microphone
Fungsi: Pengeras suara atau speaker adalah salah satu alat output pada komputer.
Fungsinya adalah mengubah data-data yang dikirim dari komputer menjadi urutanurutan irama dan suara yang dapat kita dengar. Berbeda dengan speaker, headphone
hanya dapat didengar untuk diri sendiri, sehingga tidak akan membuat keributan
apabila sedang berada di tempat umum. Microphone adalah sebuah alat yang
menangkap suara-suara yang berada di dekatnya untuk kemudian disimpan di
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dalam komputer. Suara-suara yang ditangkap microphone tersebut dapat diolah di
dalam komputer.

Pengirim Pesan Kilat (Instant Messenger)
Fungsi: Pengirim pesan kilat ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan
siapapun dan dimanapun mereka berada. Pesan yang dikirim dapat berupa teks,
suara, bahkan video. Pesan yang terkirim langsung diterima kemudian dapat
langsung dibalas. Berbeda dengan surat pos, pesan yang dikirim hanya dalam
hitungan detik ini dapat langsung terbalas.

Surat elektronik (e-mail)
Fungsi: Surat elektronik atau email saat ini menggantikan fungsi surat pos biasa
yang dikirimkan dan diterima melalui Pak Pos. Surat dapat dikirim dan diterima
dengan cepat dimanapun si pengirim dan si penerima berada. Pada email, dapat
dilampirkan pula dokumen yang ingin kita kirim. Kapasitas email berbeda-beda
tergantung penyedia jasa email.
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Situs Pendidikan dan Situs lainnya
Fungsi: Website adalah sebuah halaman yang berisi tentang informasi mengenai hal
apapun. Website ini bisa diakses oleh setiap orang dimanapun mereka berada hanya
dengan terhubung ke internet. Kita dapat mencari hampir semua informasi yang kita
inginkan. Website ini untuk dunia pendidikan sangat berperan dimana sumber
belajar yang ada di internet dapat dikatakan tidak terbatas.

Skype Voice Over IP (VoIP)
Menggunakan internet untuk melakukan percakapan
layaknya telepon
Fungsi: Aplikasi Skype ini memudahkan kita untuk melakukan percakapan dengan
orang di dalam negeri maupun di luar negeri. Perbedaannya dengan telepon adalah,
skype menggunakan medium internet untuk melakukan percakapan. Dengan
demikian, biaya pulsa pun dapat ditekan seminimum mungkin.
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PENGGUNAAN APLIKASI
e-LEARNING (MOODLE)

Melfachrozi M
atacante25@yahoo.com

Lisensi Dokumen:
Copyright © 2003-2006 IlmuKomputer.ComSeluruh dokumen di IlmuKomputer.Com
dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan
komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis
dan pernyataan copyright yangdisertakan dalam setiap dokumen. Tidak
diperbolehkan melakukan penulisan ulang,kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu
dari IlmuKomputer.Com.

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) sudah mempengaruhi berbagai aspek
kehidupan masyarakat. Pada bidang Pendidikan, dampak yang muncul ialah
kegiatan belajar dan mengajar yang dikenal dengan konsep e-Learning. Pada
Artikel ini, saya tidak perlu lagi membahas asal muasal e-Learning,
keuntungan, perkembangan dan stategi pengelolaan e-Learning. Mas Romi
Satria Wahono sebagai Pakar Profesional berpengalaman telah memaparkan
secara lugas dan jelas pada tulisan sebelumnya.

I. Pendahuluan
Tulisan ini membahas secara singkat salah satu aplikasi e-Learning
yang ada, yaitu MOODLE. MOODLE adalah paket software yang diproduksi
untuk kegiatan belajar berbasis internet dan website. MOODLE terus
mengembangkan rancangan sistem dan desain user interface setiap
minggunya (up to date). MOODLE tersedia dan dapat digunakan secara
bebas sebagai produk open source dibawah lisensi GNU.
MOODLE merupakan singkatan dari Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment yang berarti tempat belajar dinamis dengan
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menggunakan model berorientasi objek. Dalam penyediannya MOODLE
memberikan paket software yang lengkap (MOODLE + Apache + MySQL +
PHP) yang dapat di download di :
http://download.moodle.org/download.php/windows/MoodleWindowsInstallerlatest-17.zip

II. MOODLE
Beberapa hal gambaran dan kelebihan tentang moodle, yaitu :
tambahan yang langsung berhadapan dengan dosen/guru.
ndukung PHP.
Hanya membutuhkan satu database.
tersebut dapat dibagi kedalam beberapa kategori.
-

MOODLE dapat mendukung 1000 lebih pelajaran.

-

Mempunyai Kemanan yang kokoh. Formulir pendaftaran untuk pelajar
telah diperiksa validitasnya dan mempunyai cookies yang terenkripsi.

-

Paket bahasa disediakan penuh untuk berbagai bahasa. Bahasa yang
tersedia dapat diedit dengan menggunakan editor yang telah tersedia.
Lebih dari 45 bahasa yang tersedia. Termasuk Bahasa Indonesia.
Mungkin ―Bahasa Indonesia‖ inilah menjadi kelebihan MOODLE
sehingga fakultas MIPA UGM menggunakannya sebagai website eLearning.

III. Management MOODLE
Site Management
-

Website diatur oleh Admin, yang telah ditetapkan ketika membuat
website.

-

Tampilan (Themes) diizinkan pada admin untuk memilih warna, jenis
huruf, susunan dan lain sebagainya untuk kebutuhan tampilan.

-

Bentuk kegiatan yang ada dapat ditambah.

-

Source Code yang digunakan ditulis dengan menggunakan PHP.
Mudah untuk dimodifikasi dan sesuai dengan kebutuhan.

User management
-

Tujuannya ialah untuk mengurangi keterlibatan admin menjadi lebih
minimum, ketika menjaga keamanan yang berisiko tinggi.

-

Metode Email standar : Pelajar dapat membuat nama pemakai untuk
login. Alamat email akan diperiksa melalui konfirmasi.

-

Tiap orang disarankan cukup 1 pengguna saja untuk seluruh sever.
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Dan tiap pengguna dapat mempunyai akses yang berbeda.
-

Pengajar

mempunyai hak istimewa, sehingga

dapat mengubah

(memodifikasi) bahan pelajaran.
-

Ada ―kunci pendaftaran‖ untuk menjaga akses masuk dari orang yang
tidak dikenal

-

Semua Pengguna dapat membuat biografi sendiri, serta menambahkan
photo.

-

Setiap pengguna dapat memilih bahasa yang digunakan. Bahasa
Indonesia, Inggris, Jerman, Spanyol, Perancis, dan Portugis dll.

Course management
-

Pengajar mengendalikan secara penuh untuk mengatur pelajaran,
termasuk melarang pengajar yang lain.

-

Memilih bentuk/metode pelajaran seperti berdasarkan mingguan,
berdasarkan topik atau bentuk diskusi.

-

Terdapat Forum, Kuis, Polling, Survey, Tugas, Percakapan dan
Pelatihan yang digunakan untuk mendukung proses belajar.

-

Semua kelas-kelas untuk forum, Kuis – kuis dan tugas-tugas dapat
ditampilkan pada satu halaman (dan dapat didownload sebagai file
lembar kerja).

-

Bahan pelajaran dapat dipaketkan dengan menggunakan file zip.

IV. Instalasi MOODLE
Adapun sistem pada komputer yang diperlukan yaitu:
1

Diperlukan minimum 128 MB RAM.

2

Diperlukan minimum 200 MB (free space) dari harddisk

3

Sistem Operasi Windows 98, ME, NT, 2000 dan XP.

Langkah – langkah penginstalan :
1

Mengekstrak paket Moodle (berbentuk ZIP) yang telah didownload ke

drive C:
2

Sebelum menginstall Moodle, harus mengaktifkan beberapa program

yang telah ada satu paket dengan Moodle. Hal ini di lakukan agar Moodle
bisa berjalan. Pertama sekali Aktifkan ―setup_xampp.bat‖.
3

Jika instalasi xampp berakhir sukses, kemudian mulai aktifkan Apache

2 dengan mengklik (double klik) ―apache_start.bat‖, Aktifkan juga MySQL
dengan mengklik ―mysql_start.bat‖. Gunakan mysql_stop.bat untuk
menonaktifkan MySQL server. Sedangkan Menonaktifkan Apache bisa dengan
menutup jendela kerja Apache.
4

Mulai

dengan

membuka

Internet

Explorer

dan

ketiklah

http://127.0.0.1 atau http://localhost pada adress. Pada halaman pertama,
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terdapat pilhan bahasa yang diinginkan. Jika anda termasuk orang yang
selalu sedih membaca bahasa Inggris karena susah mengartikannya ;-)

☺,

anda dapat mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Dan akan ditampilkan
halaman seperti berikut :

Gambar 1. Tampilan awal Proses Instalasi MoodleSetelah Bahasa diubah menjadi
Indonesia

5. Salah satu tahap dalam proses instalasi, akan disuruh untuk mengisi
alamat web, tempat folder Moodle berada dan dimana tempat menyimpan
data. Seperti tampak pada gambar.
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Gambar 2. Pengisian alamat web, tempat FolderMoodle berada dan tempat menyimpan
data

6. Anda tinggal memberi password yang mudah anda ingat, karena nama
database yang harus diisi, sudah terisi dengan sendirinya.

Gambar 3. Pengisian nama database dan password

7. Setelah proses instalasi selesai, maka tampilan web akan seperti gambar 4.
Tampak

Gambar 4. Moodle yang telah diinstall
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1

Selanjutnya kita tinggal menambah pelajaran yang kita inginkan,

membuat bahan yang akan diajar, membuat soal – soal untuk kuis, dan hal
lain sebagainya. Kita tinggal menambah atau mengurangi apa yang telah ada.
2

Sistem Pendukung Keputusan merupakan mata kuliah yang dibuat

sebagai contoh dalam menggunakan Moodle. Tampak gambar sedikit
berbeda dengan dengan gambar 4, hal ini dikarenakan belum ada satupun
pengguna yang sedang aktif untuk mengikuti kegiatan belajar perkuliahan,
termasuk juga administrator.

V. Panduan Pengguna
A. Panduan Pengguna Pada Admin Pada tabel Administrasi terdapat beberapa
ikon yaitu Konfigurasi, Pengguna, Backup, Kembalikan, Kursus, Catatan,
File Situs, Pengaturan database dan Admin. Pada ikon-ikon inilah admin
mengatur website sedemikian rupa menjadi optimal dan sesuai yang
diinginkan.

Gambar 6. Icon-icon Pada Tabel Administrasi

Adapun Fungsi Masing-masing Icon ialah :
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1. Icon Konfigurasi Pada Icon Konfigurasi, Moddle memberitahu (sudah tersedia)
pengaturan apa saja yang dapat dilakukan.

Gambar 7. Icon-icon yang terdapat pada icon Konfigurasi

2. Icon Pengguna Sama seperti Icon konfigurasi, Icon pengguna memberitahu
pengaturan apa saja yang dapat dilakukan.

Gambar 8. Icon-icon yang terdapat pada icon Konfigurasi

3. Icon Backup Digunakan untuk Backup data (cadangan) untuk mengantisipasi
terjadinya error handling yang bisa menyebabkan kehilangan data. Data yang di
backup bisa dipilh sesuai yang diinginkan.
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Gambar 9. Jenis data yang akan diBackup

4

Icon Kembalikan Semua folder tempat menyimpan data disimpan disini.

Apabila ―Parent folder‖ diklik maka akan ditampilkan apa yang terdapat pada ―icon
File Situs‖ dengan kata lain sama halnya dengan membuka ―icon File situs‖
5

Icon Kursus Pada Icon ini, admin membuat dan menambah kursus (Mata

Kuliah) yang akan digunakan.
6

Icon Catatan Semua kegiatan yang dilakukan pada website akan tercatat.

Catatan yang ada bisa ditampilkan berdasarkan mata kuliah yang dipilih (kolom
pertama), berdasarkan pengguna yang aktif (kolom kedua), dan berdasarkan tanggal
yang ingin ditampilkan.
7

Icon File Situs Merupakan tempat folder dimana tersimpan file yang

diperlukan untuk bahan kursus bagi pengajar.
8.

Icon Pengaturan database Semua file yang ada pada moddle disimpan dalam
database. phpMyAdmin versi 2.6.2 digunakan untuk menghubungkan MySQL
dengan moddle. MySQL dan Moodle telah terhubung secara otomatis ketika
selesai menginstall Moodle.

9.

Icon Admin Icon Admin menampilkan seluruh Icon yang ada pada tabel
Administrasi (menampilkan kembali 8 file yang sebelumnya) dengan tampilan
yang berbeda dimana masing-masing icon, juga menampilkan kembali icon
yang terdapat didalamnya (menampilkan icon secara keseluruhan).
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Terdapat tombol ―Hidupkan Mode Ubah‖ setiap kali admin online. Tombol ini
akan menampilkan icon-icon tambahan pada setiap tabel untuk mengedit website,
dan menampilkan tabel yang tersembunyi. Fungsi masing masing icon tersebut ialah
:
Menulis atau mengedit kegiatan
Memindahkan tabel ke kanan, begitu juga arah sebaliknya.
Memindahkan tabel ke atas, begitu juga sebaliknya.
Menghapus kegiatan
Menyembunyikan atau menampilkan kegiatan yang ada
Menampilkan tampilan pengaturan grup
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B. Panduan Pengguna Pada Pengajar
- Pendaftaran
Sebelum memberikan kursus, para pengajar harus terlebih dahulu mendaftar. Ini
dapat dilakukan dengan cara bertahap yaitu :
1. Mengklik login yang terdapat pada sudut kanan atas (dapat dilihat pada
gambar
5.5 halaman ...) ketika pertama sekali membuka Moodle.

1

Klik Anggota baru, isilah form yang sudah disediakan. Jika telah selesai, klik

―Buat keanggotaan baru‖.
2

Alamat email diperlukan untuk mengkonfirmasi kebenaran alamat email yang

digunakan. Oleh sebab itu, setelah mendaftar, untuk masuk yang pertama sekali ke
Moodle harus melalui link yang telah dikirimkan melalui email ketika mendaftar.
3

Pandaftaran yang telah dilakukan belum sebagai pengajar tetapi baru sebagai

pengguna. Adminlah yang menentukan sebagai pengajar.

- Memberikan Bahan Kursus.
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Setelah Admin mendaftarkan Mata Kuliah dan menetapkan pengajarnya. Maka
pengajar

bertugas

memberikan

bahan

pelajaran

pada

siswa/tamu.

Dalam

memasukkan bahan pelajaran terdapat beberapa tahap, yaitu :
1

Masuk kedalam kursus yang telah terdaftar

2

Mengupload file/data melalui icon ―File‖ guna diletakkan ke website (tanda

panah). Atau bisa juga mengupload file/data melalui icon ―File situs‖.
3

Mengklik tombol ―Hidupkan Mode Ubah‖ untuk menambah kegiatan yang

akan digunakan.
4

Pilihlah Display a directory pada Add a resource untuk meletakkan

bahan/materi kuliah. Jika ingin membuat tambahan kegiatan bisa ditambah pada
Add an activity. Tempatkan materi kuliah pada jadwal mingguan yang diinginkan.
5

Terdapat perubahan setelah materi kuliah diUpload untuk minggu pertama.

Materi kuliahpun siap untuk didownload bagi siswa atau tamu
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C. Panduan Pengguna Pada Siswa dan Tamu
Seperti halnya pengajar harus mendaftar terlebih dahulu sebagai pengguna, maka
siswa pun harus mendaftar terlebih dahulu sebagai pengguna. Tahap – tahap
pendaftaran bagi siswa, sama dengan tahap-tahap pendaftaran bagi pengajar. Hal
ini dikecualikan pada tamu, tamu bisa langsung login tanpa mengisi password.
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Tamu dan siswa bisa mendownload materi kuliah. Cukup mengklik materi yang ingin
didownload. Maka proses download akan bekerja. Seperti pada gambar dibawah ini:

Buat para pembaca dan para akademis, Ingin Mencoba? Mmmh, Tidak ada salahnya
bukan. Fakultas MIPA UGM menggunakan MOODLE sebagai website e-Learning.
Anda semua boleh melihat dan ikut belajar bersama Mahasiswa MIPA UGM. Just klik :
http://www.mipa.ugm.ac.id/kuliah Atau anda mau
mencoba Aplikasi e-Learning yang lain? Atau mau menunggu saya menulis artikel
aplikasi e-Learning yang lain, baru mau mencoba? Tunggu artikel saya selanjutnya.
Referensi
1

http://www.moodle.org/

2

Manual MOODLE

3

MOODLE Guide
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STUDI KASUS: TIK sebagai Kecakapan Hidup
Belajarlah sampai ke negeri Cina
Hesti, seorang pegawai negeri di sebuah departemen negara, memiliki kesempatan
untuk belajar di negeri Cina. Dia mendapatkan beasiswa dari sebuah biro kerjasama
luar negeri. Rencana keberangkatannya kurang dari dua bulan lagi. Pertama kali
mendengar kabar itu, Hesti riang bukan main, tetapi hari berikutnya dia terlihat
murung.
Orang-orang di sekitarnya terheran-heran. Kemudian temannya menanyakan
mengapa dia terlihat cemberut. Akhirnya dengan malu-malu Hesti berkata, ―saya
tidak bisa bahasa cina, lihat tulisannya aja udah bingung‖. Akhirnya temantemannya menyarankan untuk mengikuti kursus bahasa cina. Hesti pun mengikuti
saran teman-temannya.
Setelah satu minggu mengikuti kursus, Hesti terlihat murung lagi. Dia tidak mampu
mengikuti pelajaran yang super intensif. Untunglah Hesti bertemu temannya yang
ahli dalam bidang Teknologi Informasi. Temannya ini sering membawa PDA ke
mana-mana. Di dalam PDA nya terdapat aplikasi belajar bahasa mandarin, kamus
bahasa mandarin, belajar menulis huruf hanzi, juga terdapat beberapa percakapan
sederhana dalam bahasa mandarin.
Teman tersebut memperlihatkan kepada Hesti bahwa hanya dengan menekan huruf
tersebut, langsung keluar suara dalam bahasa mandarin. Hesti berpikir, sekiranya
dia tersesat di negeri Cina, dia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang
Cina hanya dengan menekan layar PDA. Tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya Hesti
membeli PDA tersebut. Dan semenjak hari itu Hesti terlihat ceria lagi.
Peta Pikiran
Budi memiliki kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang diajarkan di kelas.
Ketika di dalam kelas, seringkali pikirannya melayang entah kemana. Setelah dia
kembali memperhatikan pelajaran, Budi tidak mengerti kaitan antar materi yang
diajarkan sekarang dengan materi sebelumnya. Dia bertambah bingung setiap kali
gurunya mengajarkan hal yang baru.
Budi tidak mau seperti ini terus menerus. Akhirnya dia pergi ke sebuah toko buku
yang ada di rumahnya. Dia membaca sebuah judul ―Peta Pikiran: Memahami cara
otak berpikir‖ yang ditulis oleh seorang ahli otak dari Amerika. Di dalam buku
tersebut dijelaskan bahwa otak akan lebih mudah mencerna sesuatu apabila terlihat
keterkaitan diantara satu materi dengan materi yang lain.
Akhirnya dia mencoba membuat sebuah peta pikiran dengan menggunakan warna,
gambar dan variasi huruf dari materi yang dipelajarinya. Memang dia akhirnya
mengerti banyak tentang materi yang dipelajarinya. Tetapi untuk mewarnai,
menggambar, membuat hubungan antara satu topik dengan topik lainnya memakan
waktu yang cukup lama.
Berselang beberapa minggu setelah pertama kali mencoba peta pikiran, dia melintas
sebuah toko komputer, dilihatnya sebuah aplikasi yang menarik perhatiannya. Judul
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aplikasi tersebut adalah ―MindManager‖. Dibelinya lah aplikasi tersebut. Ternyata
memang benar, sangat mudah membuat peta pikiran, hanya dengan mengetikkan
apa yang diinginkan, cabang dapat terbentuk dengan sendirinya, dan dapat
ditambahkan atau diedit di kemudian hari, untuk pewarnaan dan gambar tinggal
dipilih yang diinginkan. Berbeda dengan membuat peta pikiran hanya dengan
menggunakan kertas dan spidol warna yang memakan waktu yang lama, kali ini Budi
dapat menyelesaikannya hanya dalam beberapa menit saja.
Setelah menggunakan aplikasi itu, Budi dari waktu ke waktu mendapatkan nilai yang
lebih baik dan Budi menjadi lebih senang belajar.
Bu, saya ingin test ulang
―Bu, saya ingin test ulang..‖, ujar Minah. ―Lho!? Minah, nilai kamu kan sudah
termasuk lulus, kenapa kamu ingin mengulang test lagi?‖, tanya Bu Maria, guru
bahasa Inggris di sekolah Minah. Minah menjawab, ―saya masih belum puas bu
dengan hasil ujian saya.‖
Percakapan ini sering terjadi antara murid dan guru semenjak diterapkannya sistem
ujian berbasis web di sekolah tersebut. Murid-murid dapat dengan cepat dan mudah
mengetahui hasil ujian mereka. Walaupun diulang beberapa kali ujian itu, tetapi soal
yang dikeluarkan akan berbeda-beda karena sebelumnya telah dibuat ratusan soal
oleh guru, kemudian hanya diambil secara acak beberapa butir soal saja. Dengan
demikian walaupun murid diulang berkali-kali pun, soal yang keluar akan berbedabeda.
Sebagai seorang guru pun bu Maria dapat dengan mudah mengetahui soal mana
yang sulit, kemudian mengukur daya pembeda soal tersebut yang dijadikan sebagai
bahan analisis butir soal. Dengan mengetahui masing-masing tingkat kesukaran dari
sebuah butir soal, bu Maria dapat memperbaiki cara mengajarnya dan dapat
mengulang materi yang cukup sulit bagi murid.
Remote
Seorang Ibu berkunjung ke sebuah Toko Elektronik, kemudian membeli sebuah TV
berukuran 24‖, TV tersebut dilengkapi dengan Remote Control. Penjaga toko
tersebut dengan antusias menerangkan kegunaan Remote tersebut, ― Bu, TV ini bisa
dinyalakan dari WC , dengan menggunakan remote control ini!‖, ibu tadi manggutmanggut tanda setuju, dan ingin segera membuktikan apa yang dikatakan penjaga
toko tersebut.
Seminggu kemudian si Ibu yang membeli TV tersebut tergopoh-gopoh datang dan
dengan muka kesal, berkata kepada penjaga toko tersebut,‖Pak saya kembalikan TV
ini, karena saya cape !‖, ― Ada Apa bu ?, Apakah TV ini gambarnya tidak jelas atau
Rusak ?‖, kata penjaga toko tersebut ,‖tidak, nak, tapi ibu merasa tersiksa, ketika
mau menyalakan TV harus ke WC dulu, padahal WCnya sedang ada yang
menggunakan !‖, penjaga toko ― ?????‖
Jarak bukan pemisah
Pak Ahmad,

yang telah berusia 70 Tahun memiliki seorang anak yang sukses

menjadi pengusaha di sebuah Kota besar berjarak 300 Km dari tempat dia tinggal.
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Suatu hari dia ingin berkunjung kepada anak sekaligus ingin menengok ketiga
cucunya. Sebelum dia berangkat ada keinginan utuk menghubungi dengan telepon
atau SMS kepada anaknya, tapi karena ingin memberikan kejutan , hal itu, tidak dia
lakukan .
Dengan membawa oleh-oleh yang banyak untuk diberikan kepada anaknya beliau
berangkat ke Kota perjalanan yang melelahkan dia lalui. Pada saat yang bersamaan
anak dan cucunya juga melakukan hal yang sama hendak berkunjung kerumah
ayahnya atau kakek dari anaknya. Anaknya yang pengusaha juga igin memberikan
kejutan kepada orang tuanya. Dan harapan mereka, untuk bertemu gagal…
Komunikasi
Setelah menaikan dua orang penumpang, supir angkot menginjak gas mobilnya,
tidak berapa lama disamping kanannya disusul oleh pengendara Moge Harley
Davidson, pengendara motor tersebut melihat kepadanya dan berkata ― Mas, pernah
mengendarai motor seperti ini ?‖, supir angkot tersebut menggerutu dalam hati ―
sombong

banget

pengendara

motor

ini,

kok

Tanya

segala‖,

tapi

untuk

menghindarkan masalah, supir angkot tersebut menginjak gas mobilya dengan
maksud meninggalkan pengendara motor tersebut.
Namun kemudian pengendara motor tersebut meyusul lagi dan berkata ―Mas, pernah
mengendarai motor seperti ini ?‖, supir

angkot tak menghiraukan perkataan

pengendara motor tersebut dan dia membelokan mobilnya kerah kanan karena
tujuan mobil tersebut mengharuskan kea rah tersebut, akibatnya motor tersebut
menabrak angkot dan pengendara motor tersebut jatuh, supir angkot marah dan
menghampiri pengendara motor tersebut, tapi pengendara motor masih bertanya
―Mas, pernah mengendarai motor seperti ini ?‖, ― memang kenapa Tanya segala ―
kata supir sambil melotot ???‖, ― gak mas, Cuma mau tanya rem nya sebelah mana
??‖, kata pengendara Harley tersebut , supir angkot ―?????‖
Teknologi
Pada tahun 80 an orang yang mengirimkan uang atau mengirim ucapan Hari raya
kepada saudaranya di Desa banyak menggunakan layanan Kantor Pos Giro. Sehingga
pegawai pos dan giro sangat sibuk dan membutuhkan banyak pegawai apalagi
gajinya cukup menjanjikan.
Pada tahun 2000 an, penggunaan jasa pos giro berkurang drastis !!!
Email
Pada Bulan Agustus 2007, Bank Indonesia melakukan Penerimaan Pegawai Baru.
Pegawai yang akan diterima ditentukan syarat-syaratnya sesuai dengan klasifikasi
dan kebutuhan Bank Indonesia.
Semua syarat-syarat

harus dipenuhi oleh calon pegawai, dikirimkan oleh calon

pegawai tersebut harus melalui alamat email dan tidak dilakukan secara langsung
atau melalui Pos.
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HP
Seorang Bapak membeli sebuah Hand Phone (HP) baru, dan ini HP pertama yang dia
miliki, sales Toko tersebut menjelaskan bagaimana cara menggunakan , menjawab
SMS atau menjawab telepon, Bapak tersebut manggut-manggut tanda mengerti apa
yang dijelaskan oleh sales tersebut dan dia tidak sabar ingin segera membawa
pulang HP tersebut dan memperlihatkan kepada tetangga di sebelah rumahnya.
Baru sampai dirumahnya HP nya berbunyi, rupanya sales Toko tersebut mencoba
menghubungi Bapak tadi. Dan dengan sigap Bapak tadi memencet tanda telepon biru
yang ada di HP, dengan gagah dia berkata‖ sebentar de, sebelum saya jawab ,
apakah ini SMS atau telepon ??‖…
Solusi
Menjadi guru matematika adalah cita-cita Pak rangga sejak masih di SMA. Sebagai
CPNS yang ditempatkan di SMA Negeri 1 Cibadak. Pak Rangga sejak tahun 1989
ditugas untuk mengajar

Pelajaran Matematika.

SMA tersebut merupakan SMA

terbaik yang ada di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, karena selain SMA tertua, siswa
yang untuk menimba Ilmu di sekolah tersebut berasal dari siswa-siswa pilihan yang
ada di Kab. Sukabumi. Pak rangga mendapat tugas mengajar Matematika sebanyak
30 Jam dalam seminggu. Dengan semangat muda

hal tersebut

bukan masalah,

tugas tersebut dijalani termasuk hal-hal yang berkaitan dengan KBM , seperti
memeriksa hasil ulangan, analisa dll.
Dengan bertambah usia dan tanggung jawab, mengajar sebanyak 30 jam menjadi
beban juga, seperti mengajar jam 1-4, pak rangga mengajar dengan semangat
tinggi dan suara yang lantang, namun memasuki jam ke 5 -8, tidak jarang hanya
mencatat saja dan tidak sempat diteran gkan. Sedangkan pelajaran Matematika tidak
cukup hanya dicatat. Sedangkan Soal tes yang diberikan kepada siswa yang diajar
pada jam ke 1-2 sampai jam ke 7-8 sama, akhirnya mendapat hasil nilai yang
berbeda ???
Timbul komplen yang disampaikan oleh beberapa siswa.
Suatu waktu ada pelatihan tentang pembelajaran menarik yang memaksimalkan
potensi disekitar kita, dan memotivasi Pak Rangga dalam mengajar dengan banyak
jam dan banyak kelas, yaitu menggunakan Pembelajaran berbasis ICT
Pembelajaran berbasis ICT ada konsistensi penyampaian, mengajar pada jam 1 – 2
tidak berbeda dengan mengajar di jam terakhir, karena materi sudah disusun secara
sistematis, tidak menulis materi sama dikelas yang berbeda, cukup menampilkan
materi yang telah ditulis sebelumnya..
Dan sekarang beliau tersenyum puas, tidak lelah,walaupun mengajar dikelas parallel
yang banyak siswa merasa senang karena metode baru ini merangsang siswa untuk
mengetahui lebih jauh….
ESQ
Pak ari ginanjar bukanlah seorang Kyai, namun menjadi penulis besar . dimana buku
hasil karyanya mampu menggugah dan mengubah paradigma seseorang dalam
memandang dunia. Setelah diamati selain beliau banyak membaca buku yang
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berkualitas, beliau juga menggunakan sarana TIK berupa PC/ Laptop dalam
memvisualisasikan hal-hal yang selama ini abstrak, dengan bantuan soundsystem
bagus dapat menunjang presentasi yang beliau sampaikan mampu menghadirkan
suasana , dimana manusia merasa kecil.
Budaya Membaca
SMA Negeri 26 Bandung, adalah Sekolah yang berada di perbatasan antara
Kabupaten dan Kotamadya Bandung, sekolah tersebut berada diatas bukit serta
dikelilingi oleh makam. Tapi ada hal menarik yang perlu diketahui oleh kita semua,
menurut salah seorang guru di SMA tersebut sekaligus penggagas ide ini , yakni
Bapak Agus Hermawan dalam bukunya ― Agar Sekolah tetap segar dan cerdas ―,
manusia akan mampu menghadapi tantangan hidupnya jika melakukan Install 3 P,
install pengalaman, Install Pemahaman dan Install Pengetahuan ―,


Install Pengalaman melalui kunjungan atau studi banding ketempat yang baru



Install Pemahaman melalui bertanya kepada ahli atau nara sumber



Install Pengetahuan melalui, membaca

Yang dilakukan SMA Negeri 26 Bandung adalah Install pengetahuan, di sekolah
tersebut sejak tahun 1999 mewajibkan setiap siswanya untuk membawa 1 buah
buku , boleh buku novel, atau buku cerita lainya yang sangat disukainya. Mulai jam
7.00 – 7.30 setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai siswa membaca buku yang
dibawanya , perlu beberapa lama seorang siswa menamatkan buku nya. Setelah buku
selesai dibaca siswa tersebut ditugaskan untuk meresensi . dan hasilnya mereka
masukan kedalam sebuah blog diinternet, sehingga hasil diskusi resensi buku
tersebut tidak hanya diketahui oleh

rekan-rekan satu kelas mereka, tetapi dapat

juga diakses oleh kawan-kawan di Seluruh Indonesia bahkan dunia . Kemudian Buku
yang dia bawa dipinjamkan kepada teman-temannya begitu sebaliknya. Maka dalam
satu semester beberapa siswa ada yang mampu membaca dan meresensi 6 – 8 buah
buku … Ruarrr biasa untuk membudayakan membaca ba gi siswa.
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