
 

 

Mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Ruang Kelas

"T
e

c
h

n
o

lo
g

y
 d

o
e

s
 n

o
t 

n
e

c
e

ss
a

r
il

y
 i

m
p

r
o

v
e

 e
d

u
c

a
ti

o
n

. I
t 

c
o

u
ld

 b
e

c
o

m
e

 a
 

v
a

lu
a

b
le

 e
d

u
c

a
ti

o
n

 t
o

o
l,

 b
u

t 
o

n
ly

 i
f 

w
e

 u
se

 i
t 

to
 c

a
p

it
a

li
z

e
 o

n
 o

u
r

 n
e

w
 

u
n

d
e

r
s

ta
n

d
in

g
 o

f 
h

o
w

 t
h

e
 h

u
m

a
n

 m
in

d
 w

o
r

k
s

."
 -

 S
h

ir
le

y
 V

e
e

n
e

m
a

 a
n

d
 

H
o

w
a

rd
 G

a
rd

n
e

r 

MENGINTEGRASIKAN 

TEKNOLOGI 

DAN 

RUANG 

untuk mengajarkan keterampilan teknologi informasi kepada para siswanya saja, tak 

guru juga harus mampu menyajikan

berpusat kepada siswa (

bertanya dan mengungkapkan ide dan gagasan, 

berfikir yang lebih tinggi (

menghadirkan 

senang untuk belajar, 

lainnya. Selain itu, integrasi teknologi informasi dalam ruang kelas, mampu juga 

memberikan siswa pengalaman

penggunaan teknologi untuk membantu mereka dalam menyelesaikan 

permasalahan (

P

GAMBAR 1

RUANG KELAS

Mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Ruang Kelas

ENGINTEGRASIKAN 

EKNOLOGI INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI DALAM 

UANG KELAS 

Oleh : Winastwan Gora Swajati

emanfaatan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

dunia pendidikan, khususnya di Indonesia seringkali hanya digunakan

untuk membantu kegiatan administrasi di sekolah saja

menggantikan mesin ketik konvensional. Bahkan banyak p

sekolah maju, yang memiliki lanoratorium komputer dengan jumlah 

komputer yang memadai, hanya memanfaatkan perangkat TIK yang ada 

untuk mengajarkan keterampilan teknologi informasi kepada para siswanya saja, tak 

ubahnya seperti kelas kursus komputer

Padahal, perangkat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

sebenarnya dapat dimanfaatkan

lebih jauh 

kualitas pembelajaran di ruang 

kelas dengan 

mengintegrasikannya ke 

kurikulum yang ada.

menjadi sangat penting sebagai 

sutradara kegiatan pembelajaran di 

kelas, selain harus menguasai 

keterampilan teknologi informasi, 

guru juga harus mampu menyajikan metode pengajaran yang inovatif

berpusat kepada siswa (learner centered), membuat siswa lebih aktif dalam 

bertanya dan mengungkapkan ide dan gagasan, membawa siswa kedalam tingkat 

berfikir yang lebih tinggi (high order thinking), membuat siswa lebih kreatif, 

menghadirkan suasana ruang kelas yang lebih menyenangkan

senang untuk belajar, serta membuat siswa mampu bekerja sama dengan rekan 

Selain itu, integrasi teknologi informasi dalam ruang kelas, mampu juga 

memberikan siswa pengalaman baru kepada para siswa untuk dapat

penggunaan teknologi untuk membantu mereka dalam menyelesaikan 

permasalahan (problem solving) yang mereka hadapi di kehidupan sebenarnya.

P 

1.  PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM 

ELAS 
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ENGINTEGRASIKAN 

NFORMASI 

OMUNIKASI DALAM 

 

Oleh : Winastwan Gora Swajati (wgora@edc.org)
1)

 

emanfaatan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

khususnya di Indonesia seringkali hanya digunakan 

untuk membantu kegiatan administrasi di sekolah saja, tak ubahnya 

Bahkan banyak pula sekolah-

lanoratorium komputer dengan jumlah 

komputer yang memadai, hanya memanfaatkan perangkat TIK yang ada 

untuk mengajarkan keterampilan teknologi informasi kepada para siswanya saja, tak 

uter pada umumnya. 

Padahal, perangkat Teknologi 

rmasi dan Komunikasi 

sebenarnya dapat dimanfaatkan 

 untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran di ruang 

as dengan cara 

mengintegrasikannya ke dalam 

kurikulum yang ada. Peran guru 

menjadi sangat penting sebagai 

sutradara kegiatan pembelajaran di 

kelas, selain harus menguasai 

keterampilan teknologi informasi, 

metode pengajaran yang inovatif, yang 

membuat siswa lebih aktif dalam 

bawa siswa kedalam tingkat 

membuat siswa lebih kreatif, 

menyenangkan sehingga siswa 

membuat siswa mampu bekerja sama dengan rekan 

Selain itu, integrasi teknologi informasi dalam ruang kelas, mampu juga 

baru kepada para siswa untuk dapat mengenalkan 

penggunaan teknologi untuk membantu mereka dalam menyelesaikan 

kehidupan sebenarnya. 
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TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI ALAT  
 

Sekaranglah saatnya para guru berfikir bagaimana teknologi dapat membantu 

mereka, khususnya dalam pemanfaatannya untuk mendukung pembelajaran di 

dalam kelas. Dalam integrasi teknologi informasi dalam ruang kelas, teknologi 

informasi harus diposisikan sebagai “alat” yang mampu membantu/menolong guru 

secara efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Teknologi bukan memegang peranan yang paling penting dalam proses 

pembelajaran. Dalam ruang kelas yang mengintegrasikan teknologi, para siswa 

dapat menggunakan Internet untuk mencari informasi, menganalisa tentang suatu 

hal, mempresentasikan hasil analisanya dalam bentuk tabel dan grafik serta 

merekam apa yang telah 

mereka pelajari dalam 

komputer. Penggunaan 

teknologi dalam proses 

pembelajaran seperti 

diatas akan membuat 

siswa lebih aktif, lebih 

baik dibandingkan mereka 

hanya pasif, hanya 

menerima informasi dari 

guru saja. Mereka juga 

mampu menghasilkan 

pengetahuan dan 

mempresentasikan 

pengetahuan yang telah 

didapatkan dalam 

berbagai format. Sudah 

barang tentu, bahwa 

pembelajaran yang aktif (active learning) bukanlah sesuatu yang rapi dalam 

prosesnya. Para siswa sangat sibuk mengerjakan sesuatu, menghasilkan keberisikan 

suara dalam kelas dan menghasilkan ruang kelas yang kotor. Aktifitas dan 

lingkungan belajar haruslah secara seksama mendapatkan panduan dan terstruktur, 

sehingga siswa benar-benar terlibat dalam aktifitas pembelajarannya. 

Para siswa harus belajar bahwa eksplorasi tidak berarti hanya berkeliling 

mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan dan berakhir tanpa tahu 

maksud kegiatannya. Guru harus memastikan bahwa para siswa melakukan 

investivigasi dan mengajukan pertanyaan, menuliskan tentang apa yang mereka 

pelajari, dan mengerjakan sesuatu dalam konteks yang sebenarnya, kemudian 

mereka belajar untuk membaca, menulis dan berfikir. 

Dalam ruang kelas yang kaya akan teknologi, para siswa tidak belajar tentang 

teknologi, meskipun secara tidak langsung kegiatan ini akan memberikan 

pengalaman menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan permasalahan 

sehar-hari.  Jadi, teknologi hanyalah sebuah tujuan, namun bukan segalanya. 

In a technology-

rich classroom, 

students don't 

"learn" technology. 

Technology merely 

provides the tools 

to be used for 

authentic learning. 

It is a means, not 

an end. 

Lynn Schrum 

(2005) 
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STRATEGI 

TEKNOLOGI 

POSITIF DALAM 

 

Robert J. Marzano, Debra J. Pickering  dan Jane E. Pollock telah melakukan 

penelitian 

efek positif dalam meningkatkan prestasi siswa.

yang baru, namun ketika para guru

para siswa

dapat dilakukan kapanpun dan oleh siapapun, menggunakan per

pembelajaran tradisional ataupun menggunakan teknologi. Namun, tulisan ini 

memberikan ide, tentang bagaimana menggunakan strategi ini  memanfaatkan 

teknologi informasi.

untuk menggunakan 

pengalaman belajar siswa, mendukung

siswa keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi 

dan pemikir kritis.

PENETAPAN TUJUAN 

Strategi p

untuk pembelajaran

dengan menyediakan

hal ini menjadi mudah untuk

pembelajaran

siswa, kita dapat menggunakan aplikasi pemetaan konsep seperti 

(berbayar) atau 

pada awal pelajaran

tentang apa

menemukan jawabanny

kamu ketahui?

GAMBAR 2.  PENGGUNAAN APLIKASI 

MENDUKUNG KEGIATAN PENETAPAN 

Mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Ruang Kelas

TRATEGI PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN 

EKNOLOGI INFORMASI YANG MEMILIKI 

OSITIF DALAM MENINGKATKAN PRESTASI 

Robert J. Marzano, Debra J. Pickering  dan Jane E. Pollock telah melakukan 

penelitian selama bertahun-tahun dan menetapkan beberapa strategi yang memiliki 

efek positif dalam meningkatkan prestasi siswa. Strategi-strategi ini bukanlah hal 

yang baru, namun ketika para guru menggunakan strategi secara efektif dengan 

para siswa, hasilnya terjadi perbedaan/perubahan dalam prestasi siswa. Strategi ini 

dapat dilakukan kapanpun dan oleh siapapun, menggunakan per

pembelajaran tradisional ataupun menggunakan teknologi. Namun, tulisan ini 

memberikan ide, tentang bagaimana menggunakan strategi ini  memanfaatkan 

teknologi informasi. Tulisan ini menunjukkan kepada guru tentang cara yang efektif 

untuk menggunakan perangkat teknologi yang dinamis untuk memperkaya 

pengalaman belajar siswa, mendukung pengajaran berbasis proyek

siswa keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pembelajar se

dan pemikir kritis. 

Strategi pembelajaran dari penetapan tujuan berfokus pada penetapan

pembelajaran. Teknologi dapat meningkatkan proses penetapan tujuan

menyediakan perangkat/alat komunikasi dan pengorganisir

hal ini menjadi mudah untuk menjelaskan dan mengkomunikasikan

pembelajaran bagi guru, siswa dan orang tua siswa

Bagaimana menggunakan teknologi untuk 

menetapkan tujuan? 

Guru dapat menggunakan berbagai perangkat 

teknologi informasi untuk membuat 

penetapan tujuan, seperti tabel

(Know, What, How and Learn)

dengan memanfaatkan aplikasi 

Word (berbayar) atau 

(gratis). Di awal proses pel

KWHL dapat dipergunakan untu

mengorganisasikan dan mengkomunikasikan 

penetapan tujuan kepada para siswa, guru lain 

maupun kepada orang tua siswa.

kita dapat menggunakan aplikasi pemetaan konsep seperti 

erbayar) atau Freemind (gratis) untuk mengorganisasikan pengetahuan para siswa

awal pelajaran, selama mengikuti pelajaran dan setelah mengikuti pelajaran

apa yang ingin mereka pelajari. Siswa dapat mengajukan pertanyaan

menemukan jawabannya untuk beberapa pertanyaan pribadi

kamu ketahui?” (What do you Know?), “Apa yang ingin kamu ketahui?

PLIKASI PEMETAAN KONSEP UNTUK 

ENETAPAN TUJUAN 
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ENGGUNAKAN 

EMILIKI EFEK 

RESTASI SISWA  

Robert J. Marzano, Debra J. Pickering  dan Jane E. Pollock telah melakukan 

beberapa strategi yang memiliki 

strategi ini bukanlah hal 

strategi secara efektif dengan 

alam prestasi siswa. Strategi ini 

dapat dilakukan kapanpun dan oleh siapapun, menggunakan perangkat 

pembelajaran tradisional ataupun menggunakan teknologi. Namun, tulisan ini 

memberikan ide, tentang bagaimana menggunakan strategi ini  memanfaatkan 

menunjukkan kepada guru tentang cara yang efektif 

perangkat teknologi yang dinamis untuk memperkaya 

berbasis proyek, dan memberi 

pembelajar sepanjang hayat 

penetapan sebuah arah 

proses penetapan tujuan 

dan pengorganisir yang membuat 

mengkomunikasikan tujuan 

dan orang tua siswa. 

Bagaimana menggunakan teknologi untuk 

Guru dapat menggunakan berbagai perangkat 

teknologi informasi untuk membuat 

penetapan tujuan, seperti tabel KWHL 

(Know, What, How and Learn) misalnya 

dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft 

(berbayar) atau OpenOffice Writer 

Di awal proses pelajaran, tabel 

KWHL dapat dipergunakan untuk 

mengorganisasikan dan mengkomunikasikan 

penetapan tujuan kepada para siswa, guru lain 

maupun kepada orang tua siswa. Selain itu disisi 

kita dapat menggunakan aplikasi pemetaan konsep seperti Inspiration 

untuk mengorganisasikan pengetahuan para siswa 

setelah mengikuti pelajaran 

iswa dapat mengajukan pertanyaan dan 

untuk beberapa pertanyaan pribadi seperti, “Apa yang 

Apa yang ingin kamu ketahui?” (What do 
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you Want to know?

out?), “Apa yang telah kamu pelajari?

Pengumpulan data dari para siswa

Internet bernama 

siswa dan

mata pelajaran

awal yang dimiliki siswa

tujuan-tujuan kelas

MENYEDIAKAN UMPAN BALIK

Strategi pembelajaran juga

formatif sebagai

untuk 

produk yang dihasilkannya

interaktif

memberikan 

Guru dan siswa dapat me

balik. Dengan menggunakan Blog 

menggunakan fasilitas komentar yang disediakan, memanfaatkan Wiki

(http://www.wikispace.com

online, memanfaatkan email untuk memberikan umpan balik secara berkelanjutan, 

menggunakan Instant Messaging (semacam 

dukungan selepas sekolah, menggunakan aplikasi v

(http://dimdim.com

konferensi kelompok secara online dengan

 

GAMBAR 3.  MEMANFAATKAN FASILITAS 

PADA APLIKASI PENGOLAH KATA UNTUK 

UMPAN BALIK 

Mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Ruang Kelas

ant to know?), “Bagaimana kamu akan menemukan?

Apa yang telah kamu pelajari?” (What did you Learn?)

Pengumpulan data dari para siswa dengan survey online memanfaatkan aplikasi 

Internet bernama Survey Monkey (http://surveymonkey.com

dan mendapatkan informasi untuk memandu pembelajaran 

mata pelajaran tertentu. Survei penilaian awal dapat menilai 

awal yang dimiliki siswa, mengidentifikasi kesalahpahaman

tujuan kelas berdasar pada umpan balik dari para siswa

ALIK 

Strategi pembelajaran juga menyediakan umpan balik yang berfokus

sebagai bukti dari pembelajaran siswa. Teknologi membuat hal ini mudah 

memberikan umpan balik pada pekerjaan siswa dengan 

cepat dan oleh lebih dari satu orang.

Guru dan siswa dapat menggunakan aplikasi Microsoft 

Word untuk memberikan komentar dan umpan balik 

pada pekerjaan siswa, sehingga siswa dapat dengan 

mudah melakukan revisi dan pengeditan.

dokumen tersebut dapat disimpan di web agar dapat 

dengan mudah diakses. 

Pengajar dapat pula memanfaatkan kuis offline 

maupun online (menggunakan aplikasi 

Potatoes) untuk memeriksa pemahaman siswa 

pada saat sebelum, selama pembelajaran dan 

setelah pelajaran. Pastikan untuk melakukan 

evaluasi semua tingkat ketrampilan dari Taksonomi 

Bloom, dari mengingat hingga evaluasi.

Lanjutkan dengan memanfaatkan 

balik dan scaffolding untuk proyek pekerjaan siswa

produk yang dihasilkannya. Sediakan pula secara berkala

interaktif dan kolaboratif untuk siswa serta melibatkan siswa lainnya untuk 

memberikan peer feedback. 

Guru dan siswa dapat memanfaatkan perangkat Web 2.0 untuk melakukan umpan 

balik. Dengan menggunakan Blog (http://wordpress.com

menggunakan fasilitas komentar yang disediakan, memanfaatkan Wiki

http://www.wikispace.com) untuk membuat proyek kelompok kolaboratif secara 

online, memanfaatkan email untuk memberikan umpan balik secara berkelanjutan, 

menggunakan Instant Messaging (semacam Yahoo Messanger

dukungan selepas sekolah, menggunakan aplikasi video conferencing

http://dimdim.com) atau Skype (http://skype.com) untuk menyelenggarakan 

konferensi kelompok secara online dengan para ahli. 

ASILITAS KOMENTAR 

ATA UNTUK MEMBERIKAN 
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Bagaimana kamu akan menemukan?” (How will you find 

. 

memanfaatkan aplikasi 

http://surveymonkey.com) untuk melibatkan 

pembelajaran pada sebuah 

 tentang pengetahuan 

kesalahpahaman, dan memfokuskan 

umpan balik dari para siswa. 

yang berfokus pada penilaian 

knologi membuat hal ini mudah 

memberikan umpan balik pada pekerjaan siswa dengan 

cepat dan oleh lebih dari satu orang. 

uru dan siswa dapat menggunakan aplikasi Microsoft 

Word untuk memberikan komentar dan umpan balik 

pada pekerjaan siswa, sehingga siswa dapat dengan 

mudah melakukan revisi dan pengeditan. Kemudian 

dokumen tersebut dapat disimpan di web agar dapat 

Pengajar dapat pula memanfaatkan kuis offline 

(menggunakan aplikasi Hot 

untuk memeriksa pemahaman siswa 

pada saat sebelum, selama pembelajaran dan 

setelah pelajaran. Pastikan untuk melakukan 

evaluasi semua tingkat ketrampilan dari Taksonomi 

Bloom, dari mengingat hingga evaluasi. 

 rubrik untuk umpan 

proyek pekerjaan siswa dan 

Sediakan pula secara berkala, umpan balik yang 

siswa serta melibatkan siswa lainnya untuk 

manfaatkan perangkat Web 2.0 untuk melakukan umpan 

http://wordpress.com) untuk berdiskusi 

menggunakan fasilitas komentar yang disediakan, memanfaatkan Wiki 

untuk membuat proyek kelompok kolaboratif secara 

online, memanfaatkan email untuk memberikan umpan balik secara berkelanjutan, 

Yahoo Messanger) untuk memberikan 

ideo conferencing Dimdim 

untuk menyelenggarakan 
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MEMPERKUAT USAHA DAN M

Strategi ini

begitu peduli tentang pentingnya yakin bahwa tingkatan usaha mereka 

berhubungan dengan prestasi yang akan mereka dapat

siswa diberi hadiah atau penghargaan karena capaian tujuan mereka, maka tingkat 

prestasi 

menggunakan rubrik untuk memilih produk favorit mereka ataupun memilih produk 

terbaik. Kemudian guru dapat membuat sertifikat elektronik

Microsoft Office

penghargaan atas apa yang telah mereka kerjakan.

 

ISYARAT, PERTANYAAN DAN O

organiser tingkat lanjut befokus pada peningkatan kemampuan siswa untuk 

GAMBAR 4.  SERTIFIKAT SEBAGAI P

MENGHARGAI KERJA KERAS S ISWA

GAMBAR 5.  BROSUR YANG BERISI INFORMASI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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MENYEDIAKAN PENGHARGAAN 

Strategi ini merujuk pada sikap dan keyakinan siswa. Sebagian besar siswa tidak 

begitu peduli tentang pentingnya yakin bahwa tingkatan usaha mereka 

berhubungan dengan prestasi yang akan mereka dapatkan nantinya. Ketika para 

siswa diberi hadiah atau penghargaan karena capaian tujuan mereka, maka tingkat 

mereka akan meningkat lebih tinggi.

 Instruksi pembelajaran haruslah menyediakan 

penghargaan yang berfokus untuk memberikan 

penghargaan kepada siswa atas usaha yang 

telah dilakukan, dan target yang telah 

dicapainya. Penghargaan yang diberikan dapat 

memberikan efek positif kepada para siswa 

karena dapat memberikan motivasi untuk 

berkarya lebih baik dan menumbuhkan 

semangat kompetisi. 

Para siswa dapat menampilan produk yang 

mereka buat didepan kelas mengguanak LCD proyektor 

atau menampilkannya secara online 

menggunakan Blog atau aplikasi web la

untuk kemudian siswa lainnya di kelas dapat 

menggunakan rubrik untuk memilih produk favorit mereka ataupun memilih produk 

Kemudian guru dapat membuat sertifikat elektronik 

Microsoft Office atau OpenOffice Writer untuk para siswa sebagai wujud 

penghargaan atas apa yang telah mereka kerjakan. 

ORGANISER TINGKAT LANJUT 

Memberikan siswa sebuah preview tentang apa yang 

dipelajari atau pengalaman yang membantu mereka 

mengaktifkan pengetahuan awal. 

siswa kesempatan untuk menghubungkan apa yang telah 

mereka ketahui dan tentang sesuatu yang mereka harus 

ketahui. Pertanyaan harus fokus pada apa yang menjadi 

pusat dan sangat penting. Organiser tingkat lanjut 

sangat berguna bagi informasi yang tidak dapat dengan 

mudah dipresentasikan. Sebagai contoh, membuat 

organiser tingkat lanjut untuk kunjungan lapangan 

yang dapat menyediakan informasi kepada siswa tentang 

yang mereka lihat dan harus kerjakan. 

Strategi pembelajaran dengan isyarat, pertanyaan dan 

organiser tingkat lanjut befokus pada peningkatan kemampuan siswa untuk 

PENGHARGAAN UNTUK 

ISWA 

NFORMASI 

EMBELAJARAN (RPP) 
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merujuk pada sikap dan keyakinan siswa. Sebagian besar siswa tidak 

begitu peduli tentang pentingnya yakin bahwa tingkatan usaha mereka 

kan nantinya. Ketika para 

siswa diberi hadiah atau penghargaan karena capaian tujuan mereka, maka tingkat 

mereka akan meningkat lebih tinggi. 

Instruksi pembelajaran haruslah menyediakan 

penghargaan yang berfokus untuk memberikan 

da siswa atas usaha yang 

telah dilakukan, dan target yang telah 

Penghargaan yang diberikan dapat 

memberikan efek positif kepada para siswa 

karena dapat memberikan motivasi untuk 

berkarya lebih baik dan menumbuhkan 

dapat menampilan produk yang 

didepan kelas mengguanak LCD proyektor 

atau menampilkannya secara online 

menggunakan Blog atau aplikasi web lainnya 

untuk kemudian siswa lainnya di kelas dapat 

menggunakan rubrik untuk memilih produk favorit mereka ataupun memilih produk 

 menggunakan aplikasi 

ra siswa sebagai wujud 

preview tentang apa yang 

dipelajari atau pengalaman yang membantu mereka 

 Strategi ini memberi 

siswa kesempatan untuk menghubungkan apa yang telah 

mereka ketahui dan tentang sesuatu yang mereka harus 

fokus pada apa yang menjadi 

pusat dan sangat penting. Organiser tingkat lanjut 

sangat berguna bagi informasi yang tidak dapat dengan 

mudah dipresentasikan. Sebagai contoh, membuat 

organiser tingkat lanjut untuk kunjungan lapangan 

ormasi kepada siswa tentang 

 

Strategi pembelajaran dengan isyarat, pertanyaan dan 

organiser tingkat lanjut befokus pada peningkatan kemampuan siswa untuk 
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menerima, menggunakan dan mengorganisir informasi tentang sebuah 

dan siswa dapat menggunakan aplikasi pengolah kata

sebagai perangkat yang sesuai untuk membuat organiser tingkat lanjut seperti 

pemberi penjelasan, cerita

Contoh organiser tingkat

rubrik, dan rencana. Sedangkan contoh organiser tingkat lanjut secara naratif 

misalnya cerita, artikel dan pekerjaan artistik. 

tabel, grafik dan pekerjaan artist

 

REPRESENTASI NONLINGUISTIK

Meringkas adalah mengulangi esensi dari teks atau bacaan atau sebuah pengalaman 

dalam beberapa kata bahkan mungkin dalam kata

singkat. 

menganalisa in

utama dan mendukung detail yang dinyatakan dengan kata

siswa dapat meringkas informasi dalam berbagai cara yang berbeda, termasuk 

menghapus informasi yang tidak penti

bacaan, mengurangi beberapa informasi dan mempertahankan beberapa informasi. 

Jika siswa mempreaktekkan strategi ini maka dapat meningkatkan kemampuan 

mereka untuk mengerti isi spesifik dari pembelajaran.

Contoh Keg

• Membuat ringkasan audio tentang sebuah bacaan menggunakan aplikasi 

perekam audio 

• Menyusun refleksi dari apa yang telah dipelajari secara online 

menggunakan media Blog 

(

GAMBAR 6.  DIAGRAM DAN PETA KONSEP 

SEBAGAI CONTOH REPRESENTASI 

NONLINGUISTIK 
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menerima, menggunakan dan mengorganisir informasi tentang sebuah 

dan siswa dapat menggunakan aplikasi pengolah kata atau presentasi multimedia

sebagai perangkat yang sesuai untuk membuat organiser tingkat lanjut seperti 

pemberi penjelasan, cerita/naratif ataupun berupa grafik/gambar.

Contoh organiser tingkat lanjut pemberi penjelasan adalah berupa brosur, definisi, 

rubrik, dan rencana. Sedangkan contoh organiser tingkat lanjut secara naratif 

misalnya cerita, artikel dan pekerjaan artistik. Lalu contoh organiser grafik adalah 

tabel, grafik dan pekerjaan artistik. 

ONLINGUISTIK 

Strategi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

untuk merepresentasikan dan mengelaborasikan pengetahuan 

menggunakan gambar yang memiliki makna.

menguraikan pengetahuan secara panjang lebar

mengerti secara mendalam dan akan berhasil untuk mengingatnya 

kembali. Representasi nonlinguistik dapat memasukkan 

representasi grafis, gambar dengan makna, model

gambar, aktifitas kinestetik. Pengetahuan baru selalu 

dipresentasikan/ditampilkan dalam bentuk linguistik. Ketika para 

siswa mampu juga untuk menggunakan gambar, efek pada 

prestasi dapat menjadi signifikan. 

 

MERINGKAS DAN MEMBUAT CATATAN

Meringkas adalah mengulangi esensi dari teks atau bacaan atau sebuah pengalaman 

dalam beberapa kata bahkan mungkin dalam kata-kata baru dalam bentuk yang 

 Meringkas dan membuat catatan membutuhkan kemampuan untuk 

menganalisa informasi dan mengorganisirnya dalam sebuah jalur yang merekam ide 

utama dan mendukung detail yang dinyatakan dengan kata-kata merek sendiri. Para 

siswa dapat meringkas informasi dalam berbagai cara yang berbeda, termasuk 

menghapus informasi yang tidak penting untuk arti yang menyeluruh dari sebuah 

bacaan, mengurangi beberapa informasi dan mempertahankan beberapa informasi. 

Jika siswa mempreaktekkan strategi ini maka dapat meningkatkan kemampuan 

mereka untuk mengerti isi spesifik dari pembelajaran. 

Contoh Kegiatan : 

Membuat ringkasan audio tentang sebuah bacaan menggunakan aplikasi 

perekam audio Audacity 

Menyusun refleksi dari apa yang telah dipelajari secara online 

menggunakan media Blog (http://wordpress.com

(http://www.wikispace.com) 

ONSEP 
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menerima, menggunakan dan mengorganisir informasi tentang sebuah topik. Guru 

atau presentasi multimedia 

sebagai perangkat yang sesuai untuk membuat organiser tingkat lanjut seperti 

grafik/gambar. 

lanjut pemberi penjelasan adalah berupa brosur, definisi, 

rubrik, dan rencana. Sedangkan contoh organiser tingkat lanjut secara naratif 

Lalu contoh organiser grafik adalah 

Strategi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

untuk merepresentasikan dan mengelaborasikan pengetahuan 

menggunakan gambar yang memiliki makna. Ketika para siswa 

menguraikan pengetahuan secara panjang lebar, mereka dapat 

mengerti secara mendalam dan akan berhasil untuk mengingatnya 

Representasi nonlinguistik dapat memasukkan 

representasi grafis, gambar dengan makna, model-model fisik, 

Pengetahuan baru selalu 

ikan/ditampilkan dalam bentuk linguistik. Ketika para 

siswa mampu juga untuk menggunakan gambar, efek pada 

ATATAN 

Meringkas adalah mengulangi esensi dari teks atau bacaan atau sebuah pengalaman 

kata baru dalam bentuk yang 

Meringkas dan membuat catatan membutuhkan kemampuan untuk 

formasi dan mengorganisirnya dalam sebuah jalur yang merekam ide 

kata merek sendiri. Para 

siswa dapat meringkas informasi dalam berbagai cara yang berbeda, termasuk 

ng untuk arti yang menyeluruh dari sebuah 

bacaan, mengurangi beberapa informasi dan mempertahankan beberapa informasi. 

Jika siswa mempreaktekkan strategi ini maka dapat meningkatkan kemampuan 

Membuat ringkasan audio tentang sebuah bacaan menggunakan aplikasi 

Menyusun refleksi dari apa yang telah dipelajari secara online 

http://wordpress.com) dan Wiki 
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PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

 

MENGIDENTIFIKASI PERSAMAAN DAN 

Grafik Komparasi memanfaatkan aplikasi 

Kegiatan lain adalah g

berdasar jenis makanannya dalam Bagan yang dibuat dalam aplikasi 

Word

 

 

 

GAMBAR 7.  PERMAINAN POWERPOINT 

DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK 

INTERAKTIFITAS KELAS DAN KERJA 

KELOMPOK 

GAMBAR 8.  MEMANFAATKAN DIAGRAM 

VENN UNTUK MENGIDENTIFIKASI 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN 
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Ketika siswa disediakan dengan kesempatan untuk 

berinteraksi dengan teman sejawatnya dalam berbagai 

cara maka akan meningkatkan pembelajaran mereka. 

Aktivitas ini mendukung ide

terdapat variasi dari kriteria untuk kelompok siswa, 

bahwa mereka dapat secara formal, informal

memiliki kelompok asal serta ukuran dari kelompok 

belajar harus dimonitor secara berkelanjutan.

Contoh Kegiatan : 

Guru melakukan kegiatan kuis 

Microsoft PowerPoint (Jeopardy atau Endagered Species)

membagi siswa secara berkelompok. Kegiatan lain adalah g

melakukan kegiatan pembelajaran Jigsaw dalam memahami sebuah 

bacaan 

ERSAMAAN DAN PERBEDAAN 

Strategi ini fokus pada proses mental 

menggunakan untuk membuat struktur ulang dan 

mengerti/memahami akan informasi. Aktivitas ruang kelas yang 

meminta siswa untuk mengidentifikasi persamaan dan 

perbedaan termasuk pekerjaan untuk membandingkan

(komparasi), mengklasifikasikan dan penggunaan metafora 

serta analogi. Strategi ini akan menghasilkan pemahaman isi 

pada level yang lebih dalam. 

Contoh Kegiatan : 

Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi persamaan dan 

perbedaan suatu topik tertentu menggunakan Diagram Venn atau 

Grafik Komparasi memanfaatkan aplikasi Inspiration atau 

giatan lain adalah guru menugaskan siswa untuk mengklasifikasikan hewan 

berdasar jenis makanannya dalam Bagan yang dibuat dalam aplikasi 

Word atau OpenOffice Writer. 

IAGRAM 

7 | P a g e  

Mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Ruang Kelas 

Ketika siswa disediakan dengan kesempatan untuk 

berinteraksi dengan teman sejawatnya dalam berbagai 

cara maka akan meningkatkan pembelajaran mereka. 

Aktivitas ini mendukung ide-ide bahwa harus 

terdapat variasi dari kriteria untuk kelompok siswa, 

secara formal, informal, 

kelompok asal serta ukuran dari kelompok 

belajar harus dimonitor secara berkelanjutan. 

Guru melakukan kegiatan kuis menggunakan 

atau Endagered Species), dengan 

Kegiatan lain adalah guru 

dalam memahami sebuah 

ini fokus pada proses mental dimana siswa dapat 

menggunakan untuk membuat struktur ulang dan 

mengerti/memahami akan informasi. Aktivitas ruang kelas yang 

meminta siswa untuk mengidentifikasi persamaan dan 

erbedaan termasuk pekerjaan untuk membandingkan 

, mengklasifikasikan dan penggunaan metafora 

analogi. Strategi ini akan menghasilkan pemahaman isi 

Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi persamaan dan 

perbedaan suatu topik tertentu menggunakan Diagram Venn atau 

atau Microsoft Word 

uru menugaskan siswa untuk mengklasifikasikan hewan 

berdasar jenis makanannya dalam Bagan yang dibuat dalam aplikasi Microsoft 
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PEKERJAAN RUMAH DAN PRAKTEK 

Pekerjaan rumah (PR) dan praktek, keduanya menyediakan kesempatan kepada 

para siswa untuk berlatih, mereview (melihat kembali) dan mengaplikasikan 

pengetahuan. Hal ini juga meningkatkan kemampuan siswa untuk 

mendapatkan/meraih tingkatan keterampilan atau konsep sesuai dengan harapan. 

Beberapa hasil penelitian mengindikasikan bahwa siswa membutuhkan praktek 

keterampilan sebanyak 24 kali untuk meraih 80% dari kompetensi yang diinginkan, 

dengan empat kali praktek yang dilakukan di awal menghasilkan efek yang paling 

besar. 

 

MENGHASILKAN DAN MENGUJI HIPOTESIS 

Strategi dari menghasilkan dan menguji hipotesis termasuk beberapa proses dalam 

meganalisa sistem, penemuan, percobaan penyelidikan, pengambilan keputusan 

dan penyelesaian permasalahan. Para siswa haruslah bertanya “Bagaimana jika?” 

seperti yang mereka rencanakan dan melakukan investivigasi sederhana. 

Contoh Kegiatan : 

Siswa diminta untuk melakukan wawancara kepada masyarakat di sekitar tempat 

tinggalnya untuk menganalisa kondisi ekonomi lingkungannya. Setelah melakukan 

investivigasi mereka menganalisa data yang didapat dan membuat hipotesis. 

 

PENUTUP  
 

Mengintegrasikan teknologi informasi di dalam kelas memang menjadi sebuah 

tantangan tersendiri, mengingat sebagian besar guru di lapangan belum begitu 

peduli akan pentingnya memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. 

Masih terdapat langkah yang panjang untuk mewujudkan hal ini. Melatihkan 

teknologi kepada para guru, melatihkan keterampilan pedagogis untuk mendukung 

kegiatan ini, menyediakan sarana dan prasarana pendukung di dalam kelas, 

memfasilitasi dan mendampingi guru untuk membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang melibatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas 

merupakan langkah tindak lanjut berikutnya untuk membuat hal ini terwujud. 

Dengan rangkaian kegiatan diatas penulis berharap dapat meningkatkan 

profesionalisme guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas sehingga 

mampu menghasilkan siswa yang mampu menghadapi tantangan abad ke-21. 
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TE N T A N G  

 

merupakan fasilitator untuk pelatihan DALI (Developing Active Learning using ICT), 

PAKEMATIK (Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan Memanfaatkan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi), serta menjadi 

Intel Teach Essentials Course yang diprakarsai oleh Intel Education Indonesia, yang 

fokus pada pelatihan integrasi teknologi informasi dalam kelas, khususnya 

penerapan PBL (Project Based Learning) memanfaatkan teknologi informasi.

dapat dihubungi lewat alamat email : 

penulis dapat diakses di : 
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E N T A N G  PE N U L I S  

Winastwan Gora Swajati, saat ini berkegiatan sebagai 

pendidik dan aktivis pendidikan. Bekerja sebagai Education 

Technology Officer di sebuah lembaga nirlaba di bidang 

pendidikan, Education Development Center 

(http://edc.org) berkantor di Jakarta. Saat ini sedang 

mengerjakan proyek DBE2 (Decentralized Basic 

Education : Teaching and Learning), sebuah proyek 

pendidikan dasar terdesentralisasi untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran yang didanai oleh USAID di 7 

(tujuh) propinsi di Indonesia. Selain itu penulis 

merupakan fasilitator untuk pelatihan DALI (Developing Active Learning using ICT), 

PAKEMATIK (Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan Memanfaatkan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi), serta menjadi Senior Trainer untuk

Intel Teach Essentials Course yang diprakarsai oleh Intel Education Indonesia, yang 

fokus pada pelatihan integrasi teknologi informasi dalam kelas, khususnya 

penerapan PBL (Project Based Learning) memanfaatkan teknologi informasi.

hubungi lewat alamat email : wgora@edc.org / gora@mti.ugm.ac.id

penulis dapat diakses di : http://gora.wordpress.com 
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, saat ini berkegiatan sebagai 

endidikan. Bekerja sebagai Education 

Technology Officer di sebuah lembaga nirlaba di bidang 

pendidikan, Education Development Center 

) berkantor di Jakarta. Saat ini sedang 

mengerjakan proyek DBE2 (Decentralized Basic 

Education : Teaching and Learning), sebuah proyek 

pendidikan dasar terdesentralisasi untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran yang didanai oleh USAID di 7 

Indonesia. Selain itu penulis 

merupakan fasilitator untuk pelatihan DALI (Developing Active Learning using ICT), 

PAKEMATIK (Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan Memanfaatkan 

Senior Trainer untuk program 

Intel Teach Essentials Course yang diprakarsai oleh Intel Education Indonesia, yang 

fokus pada pelatihan integrasi teknologi informasi dalam kelas, khususnya 

penerapan PBL (Project Based Learning) memanfaatkan teknologi informasi. Penulis 

gora@mti.ugm.ac.id. Tulisan 


