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KATA PENGANTAR 

IPICT atau Indonesian Pedagogical ICT merupakan kerangka kerja untuk meningkatkan 

efektivitas pembelajaran di sekolah menggunakan fasilitas IT (Information technology). IPICT 

merupakan sebuah konsep bagaimana menggunakan ICT, mengembangkan modul pembelajaran, 

dan membangun komunitas guru untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah mulai dari 

sekolah dasar hingga menengah atas. IPICT merupakan hasil adaptasi dari EPICT (European 

Pedagogical ICT) terutama pada konsep pengembangan guru supaya terampil menggunakan 

peralatan ICT untuk mengajar. EPICT merupakan kursus untuk guru yang telah terbukti sukses di 

Eropa, kesuksesan ini dapat dilihat dari banyaknya negara yang menggunakan model ini. EPICT 

menggabungkan keterampilan ICT dengan pedagogi. Meskipun demikian, ketika diterapkan di 

Indonesia, EPICT harus dimodifikasi terlebih dahulu karena: 

1. Dasar pengembangan peranti EPICT belum menggunakan LMS (Learning Management 

System) padahal LMS masih menjadi tumpuan pengembangan e-learning saat ini. 

2. Kurikulum EPICT belum melibatkan penggunaan Authoring Tools yang menjadi peranti 

penting bagi pengembangan modul-modul belajar multimedia interaktif.      

3. EPICT tidak membedakan guru berdasarkan jenjang sekolah, padahal dalam kenyataanya 

ada kelompok guru yang berasal dari SMK yang mengajarkan IT. Mereka memiliki 

keterampilan menggunakan peranti ICT lebih baik dibanding guru-guru lain pada 

umumnya.  

4. EPICT telah dikembangkan pada level internasional sehingga semua materi 

menggunakan bahasa inggris. Hal ini pasti menyulitkan guru karena pada umumnya guru 

Indonesia tidak menguasai praktik berbahasa inggris.  

Berbeda dengan EPICT, tujuan utama dari IPICT adalah untuk meningkatkan mutu sekolah 

(terutama pembelajaran) menggunakan ICT. Kurikulum IPICT dibagi menjadi dua, umum untuk 

semua guru dan khusus untuk guru IT. IPICT dikembangkan menggunakan teknologi yang mudah 

diperoleh, seperti Microsoft Office, Visio, Moodle LMS, dan CourseLab Authoring tools. IPICT juga 

didesain untuk memanfaatkan e-mail dan mobile application. Peranti mobile digunakan sebagai 

sarana komunikasi, belajar, dan pertukaran file.    

IPICT bukan hanya sebuah kursus seperti EPICT, tetapi IPICT telah dikembangkan menjadi 

sebuah kerangka kerja pendidikan ABAD-21 yang sarat dengan peranti IT. Kerangka kerja IPICT 

bertujuan untuk membentuk sebuah kelompok guru yang berkembang terus menerus dengan 

mengeksplorasi sumber daya ICT, mengembangkan sumber daya ICT, meningkatkan komunikasi, 

serta menuntut dukungan penuh dari sekolah. IPICT sangat berguna bagi peeningkatan mutu 

sekolah melalui peningkatan profesionalisme guru dan peningkatan mutu pembelajaran.  

IPICT murni sebuah kerangka kerja, sasaran utamanya adalah kemampuan guru 

mengembangkan pembelajaran berbasis ICT. Oleh Karena itu penulis sangat berharap mendapat 

dukungan teman sejawat, para guru, para ahli, sekolah, dan terutama pemerintah. Selain 

dukungan, penulis juga sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun. IPICT masih 

sangat awal dan memerlukan kontribusi dari orang-orang yang sepaham dengan konsep ini. Kita 

perlu bersinergi supaya program ini berkembang hingga menjadi standar nasional untuk 

menyiapkan pendidikan Indonesia memasuki abad informasi ini.  

Selamat datang di era pendidikan ABAD-21.  

Dwijoko Purbohadi  
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BAB I  

PENTINGNYA E-LEARNING 

Pendahuluan 

Kehadiran teknologi informasi saat ini benar-benar telah mengubah cara orang 

bekerja, berkomunikasi, dan belajar. Internet dan mobile application memegang 

peranan penting dalam kegiatan masyarakat modern saat ini. Institusi pendidikan di 

manapun berada saling berlomba untuk mengembangkan dua teknologi ini guna 

menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan mereka. E-Learning 

merupakan penerapan teknologi informasi untuk pendidikan, atau sering disebut 

sebagai ICT (Information and Communication Technology). Peranti ICT dikembangkan 

dengan memanfaatkan internet dan mobile technology untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Teknologi m-Learning merupakan bentuk e-learning yang dikembangkan 

dengan memanfaatkan mobile technology. Teknologi m-Learning diyakini sebagai 

teknologi masa depan yang siap menggantikan e-learning.  

Menurut Siahaan (2004), e-learning memiliki potensi lebih baik untuk 

meningkatkan efektifitas pembelajaran dibanding metode konvensional, karena e-

learning: 

1. Dapat digunakan untuk belajar individual atau kelompok secara offline 

maupun online. 

2. Mendukung berbagai macam kegiatan pembelajaran, baik online penuh 

maupun campuran atau kombinasi online dan pembelajaran di kelas. 

3. Memiliki fleksibilitas waktu, tempat dan kecepatan belajar 

4. Dapat diterapkan untuk berbagai jenjang pendidikan 

5. Dapat dirancang untuk model pembelajaran pemecahan masalah (problem 

solving), kontektual, dan pembelajaran siswa aktif.  E-learning juga lebih 

fleksibel sehingga dapat meningkatkan komunikasi antar civitas akademika. 

Dalam tataran praktis, apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi, berbeda dengan 

apa yang dilakukan oleh sekolah. Kalangan perguruan tinggi lebih banyak melakukan 

riset untuk menjawab tantangan dan kebutuhan teknologi e-learning dan m-learning, 

sementara di tingkat sekolah membutuhkan cara-cara yang lebih praktis. Masyarakat 

Eropa telah lama menyadari bahwa dalam hal pemanfaatan teknologi informasi di 

lingkungan sekolah sangat lambat. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara 

kemampuan guru dengan perkembangan teknologi informasi. Hal yang sama 

kemungkinan besar terjadi juga di Indonesia, hal ini tampak dari belum adanya konsep 

implementasi e-learning di sekolah. Indonesia sangat membutuhkan sebuah kerangka 

kerja implementasi e-learning.   

Pada tahun 1999 Pemerintah Denmark berinisiatif membangun sebuah model 

kursus bagi para guru untuk meningkatkan keterampilan menggunakan peranti ICT. 

Model kursus ini memadukan keterampilan menggunakan peranti ICT dengan pedagogi. 

Banyak negara Eropa mengikuti langkah Denmark ini, hasilnya pada tahun 2010 program 

itu telah diangkat menjadi standar penggunaan ICT di sekolah di wilayah Eropa (Franz & 

Lanz, 2010). Program itu diberi nama EPICT (European Pedagogical ICT). 
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Perkembangannya begitu cepat hingga telah digunakan beberapa negara di Asia dan 

Afrika, bahkan UNESCO mengeluarkan rekomendasi untuk EPICT sebagai program 

percontohan untuk pengembangan pendidikan menggunakan ICT bagi sekolah di 

seluruh dunia. Namun sayangnya di Indonesia EPICT ini belum begitu dikenal.  

Membangun pendidikan abad 21 

Istilah pendidikan ABAD-21 mencul karena adanya model-model pembelajaran 

yang berbasis pada peranti IT, termasuk pada jenjang sekolah di seluruh dunia. Era 

pendidikan ABAD-21 sangat menuntut para guru untuk terampil menggunakan peranti 

ICT, sehingga para guru memerlukan pendidikan khusus untuk menguasai ICT. Salah satu 

kursus yang cukup berkembang di Eropa adalah EPICT (European Pedagogical ICT), yaitu 

sebuah model kursus ICT untuk guru supaya terampil mengajar menggunakan peranti 

ICT. Konsep dasar yang digunakan EPICT adalah menggabungkan keterampilan 

menggunakan perati ICT dengan pedagogi.  IPICT (Indonesian Pedagogical ICT) adalah 

sebuah program yang mengadaptasi EPICT. Program ini dirancang supaya dapat menjadi 

sebuah konsep implementasi ICT untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah di 

Indonesia melalui pengembangan kompetensi dan profesionalitas guru. Kurikulum IPICT 

tidak akan mengubah sistem pendidikan yang berlaku saat ini, tetapi IPICT memberikan 

kerangka kerja bagi guru untuk mengotimalkan sumber daya ICT dalam rangka 

membantu sekolah membangun model pendidikan ABAD-21.  

Dari sisi kebijakan, Pemerintah Indonesia berupaya mereformasi pendidikan 

menggunakan paradigma ‘pembelajaran’ bukan ‘pengajaran’, tetapi pada praktiknya, 

mayoritas kegiatan pembelajaran dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi masih 

bersifat pengajaran dengan mengandalkan kegiatan tatap muka. Padahal, belajar adalah 

kegiatan komplek, cara belajar tatap muka tidak menciptakan kondisi belajar yang 

mengarah pada kegiatan yang komplek. Kebanyakan guru masih menerapkan strategi 

yang berpusat pada dirinya (teacher center), siswa lebih banyak terlibat hanya sebagai 

pendengar. Dalam kondisi ini yang melakukan aktivitas belajar sesungguhnya lebih 

banyak dilakukan oleh guru dibanding siswanya oleh karena di kelas guru lebih aktif. 

Banyak konsep dan teori yang diinformasi ke siswa, tetapi tanpa aktivitas pendalaman 

lebih lanjut seperti pengulangan, mengingat, menganalisis, mendesain, atau 

menyelesaikan masalah. Kegiatan lanjutan seperti ini masih jarang dilakukan oleh siswa. 

Ketuntasan belajar sulit dicapai hanya melalui tatap muka. 

Menurut Hartono dan Mudjiono (2002), prinsip-prinsip belajar dan proses 

pembelajaran harus diwujudkan untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Prinsip-

prinsip tersebut meliputi:  

1. Perhatian dan motivasi belajar 

2. Keaktifan belajar 

3. Keterlibatan dalam belajar 

4. Pengulangan belajar 

5. Tantangan semangat belajar 

6. Pemberian balikan dan penguatan belajar, 

7. Mengakomodasi perbedaan perilaku belajar.  
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Proses pembelajaran harus menerapkan prinsip-prinsip dan memperhatikan 

karakteristik siswa supaya optimal. Para guru harus merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan prosedur untuk mewujudkan prinsip-

prinsip belajar. Guna memenuhi hal seperti ini, fungsi guru tidak lagi hanya sebagai 

pengajar, tetapi sekaligus harus berfungsi sebagai pembelajar, pembimbing, fasilitator, 

dan pengarah. Seorang guru dituntut supaya memusatkan perhatian, mengelola, 

menganalisis, dan mengoptimalkan hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip belajar.  

Cara-cara seperti ini akan lebih mudah dilaksanakan jika menggunakan ICT serta 

menggunakan konsep yang benar. Implementasi ICT memiliki potensi guna 

mengefektifkan kegiatan belajar dan pembelajaran, sehingga wajar jika e-learning mulai 

banyak digunakan di institusi pendidikan di Indonesia. Namun sayangnya, dalam 

penerapannya masih terfokus pada teknologi untuk meningkatkan kemudahan dan 

jangkauan akses konten. Padahal e-learning memiliki dua unsur penting, yaitu content 

dan rancangan instruksional. Kesuksesan ICT bukan hanya tergantung pada teknologinya 

tetapi juga ditentukan bagaimana menggunakannya (Clark, 2002). Inilah salah satu 

tantangan pendidikan ABAD-21.  

Sisi positif dan negatif ICT 

Saat ini, suka atau tidak suka, internet dan mobile application sangat menarik bagi 

siswa. Lambat laun dua teknologi ini akan mengambil peran guru. Tanpa kita sadari, 

ketika para siswa kita mengalami kesulitan belajar, mereka lebih memilih menggunakan 

mesin pencarian Google daripada bertanya pada gurunya. Mereka juga suka mencari 

informasi seputar hal-hal yang sedang menjadi tren, mulai dari fashion, gadget, film, 

atau olahraga. Hampir semua pelajar di kota mengalami kecanduan smartphone, namun 

bukan untuk belajar tetapi justru lebih banyak untuk hiburan, seperti bergurau dimedia 

sosial, memutar musik masa kini, memutar box office movie, atau bermain online game. 

Ringkasnya, peranti teknologi informasi telah menjadi alat hiburan yang menyita waktu. 

Inilah dampak awal yang perlu kita sikapi dengan bijak, saatnya kita membuat program 

semacam EPICT, bila perlu kita kembangkan sebuah program lain yang lebih baik.  

Teknologi informasi telah mampu menunjukkan sebagai sarana yang canggih 

untuk membangun sistem pendidikan ABAD-21. Namun, berkat teknologi ini pula para 

siswa kita memperoleh banyak informasi yang berbahaya bagi masa depan mereka. 

Munculnya plesetan 3G sebagai “Game, Gamble, and Girl”1 menunjukkan sesungguhnya 

sejak lama telah muncul anggapan bahwa internet dipenuhi dengan hal-hal yang 

sebenarnya tidak ada kaitannya dengan belajar. Hal ini bukan isapan jempol tetapi 

fenomena nyata, informasi yang mendidik masih jauh lebih kecil dari tiga jenis content 

tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki sisi positif dan 

negatif sehingga harus dikelola dan digunakan dengan sebaik-baiknya agar benar-benar 

bermanafaat bagi masa depan siswa. Mulai dari pemerintah, pengurus sekolah, guru, 

dan orang tua harus peduli dengan internet dan mobile application karena 

penyebarannya tidak bisa dicegah lagi. Internet dan mobile application tetap memiliki 

potensi untuk pendidikan; jika dibiarkan akan semakin meracuni siswa, tetapi jika 

ditangani belum tentu menarik bagi siswa. Inilah tantangan bagi para guru dan pengurus 

sekolah di era informasi saat ini.  

                                                           
1 http://edyragil.blogspot.co.id/2006/09/selamat-datang-3g.html?m=1 diakses 5/5/2015 

http://edyragil.blogspot.co.id/2006/09/selamat-datang-3g.html?m=1
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Perkembangan mobile technology 

Satu lagi perkembangan teknologi informasi yang sangat berpengaruh melebihi 

internet, yaitu mobile application. Jika internet didukung perkembangan teknologi 

komunikasi dan komputer maka mobile application didukung teknologi selular dan 

smartphone. Mobile application memiliki fitur yang sangat banyak, mulai dari SMS, voice 

call, multimedia, social media, game, bahkan aplikasi office dan aplikasi internet pun 

ada. Bahkan saat ini sudah mulai menyatu antara aplikasi internet dengan aplikasi 

smartphone. Jika komputer unggul dalam kecepatan komputasi maka smartphone 

unggul dalam mobilitas.  

Sekali lagi, kehadiran mobile technology dengan dukungan content dan aplikasinya 

benar-benar telah mengubah cara orang bekerja, berkomunikasi, dan belajar.  Harus 

diwaspadai kegemaran baru dengan smartphone seperti ini, tidak terkecuali para 

pelajar. Mereka sangat gemar bermain game, mengunggah status, berkomunikasi 

dengan media social, belanja online, atau sekedar mencari informasi. Para pelajar telah 

gandrung pada teknologi sebagai sarana hiburan, bukan untuk belajar. Padahal, 

komputer, smartphone, social media, internet, dan lain sebagainya sangat potensial 

untuk dioptimalkan sebagai sarana belajar dan pembelajaran. Para pelaku pendidikan di 

Indonesia sudah saatnya saling bekerjasama untuk memanfaatkan teknologi informasi 

sebagai sarana penting dalam pendidikan seperti yang dilakukan oleh negara-negara 

lain.  

Dimanakah ICT berperan? 

Sekolah dapat memanfaatkan teknologi informasi minimalnya untuk lima hal 

utama berikut ini: 

1. Sarana bantu pengelolaan sekolah (sistem informasi manajemen) 

2. Sarana bantu pengelolaan belajar (sistem pengelolaan pembelajaran)  

3. Media komunikasi 

4. Media belajar 

5. Media pembelajaran. 

Penerapan ICT mayoritas untuk Sistem Informasi Manajemen (SIM). Fungsi SIM 

bagi sekolah adalah untuk pengelolaan sumber daya sekolah antara lain keuangan, 

sumber daya manusia, dan asset. Sistem informasi manajemen sekolah juga digunakan 

untuk mengelola administrasi, mulai dari pelayanan akademik, perpustakaan, 

persuratan, hingga sistem pengarsipan. Pengelolaan administrasi kegiatan akademik, 

termasuk pengelolaan nilai siswa, sudah lazim menjadi bagian dari SIM. Fungsi SIM 

sekolah sama dengan fungsi SIM di perusahaan pada umumnya, yaitu supaya kegiatan 

organisasi sekolah efektif dan efisien. Pengembangan SIM tidak termasuk dalam 

program IPICT.  

Lain halnya dengan ICT untuk pengelolaan pembelajaran, sering disebut dengan 

istilah Sistem Pengelolaan Pembelajaran atau Learning Management System (LMS). 

Tujuan utama dari sistem ini adalah supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

semestinya, mulai dari perencaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga proses perbaikannya. 

Perencanaan pembelajaran dalam ICT meliputi penjadwalan, pengajar, rencana 
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pembelajaran, materi pelajaran, dan materi test. Sebenarnya LMS ini telah banyak 

digunakan di Indonesia termasuk di tingkat sekolah. LMS yang paling banyak digunakan 

di Indonesia adalah Moodle, alasan utamanya perangkat lunak ini gratis. Sayangnya, 

pengembangan LMS masih belum mencakup sisi pedagogisnya. Hingga saat ini LMS 

masih menjadi pusat pengembangan e-learning baik di perguruan tinggi maupun di 

sekolah sebagai sarana belajar secara online. Kemampuan guru mengotimalkan LMS 

termasuk dalam standar kompetensi IPICT.  

ICT sebagai fasilitas komunikasi antara lain berbentuk website sekolah, forum 

komunikasi, e-mail, media social, tele conference, dan messenger.  Ada berbagai bentuk 

cara berkomunikasi, tergantung teknologi apa yang digunakan. Penggunaan ICT untuk 

komunikasi bertujuan mendekatkan komunitas sekolah, meliputi siswa, guru, orang tua 

siswa, pengurus sekolah, komite, dan pemerintah.  Salah satu media komunikasi mobile 

dan cukup populer adalah media social, seperti WhatsApp dan Telegram. Sekolah dapat 

membangun forum komunikasi menggunakan media sosial seperti ini sebagai bagian 

dari program pengembangan ICT. Keterampilan penggunaan media sosial untuk 

mendukung pembelajaran termasuk salah satu standar kompetensi IPICT.  

Dari beberapa implementasi ICT untuk sekolah seperti yang dijelaskan di atas, 

dikaitkan dengan inti kegiatan sekolah, maka implementasi ICT lainnya dan dianggap 

paling penting adalah untuk mengoptimalkan kegiatan belajar dan pembelajaran. 

Implementasi ICT untuk pembelajaran pada dasarnya untuk menjawab tantangan 

terbesar guru sekolah saat ini, yaitu bagaimana membangun model pembelajaran ABAD-

21.  

Salah satu tantangan pembelajaran adalah para guru mengajar dan menangani 

banyak siswa (pembelajaran kelompok) tetapi setiap siswa memiliki problematika yang 

berbeda dan mencapai kesuksesan belajar dengan cara yang berbeda pula. ICT 

dihadirkan supaya guru mampu menyelenggarakan pembelajaran berbasis kelompok 

namun dapat menangani masalah hingga pada ranah individual (Matrix, 2014). Salah 

satu perkembangan ICT yang cukup menarik adalah media pembelajaran yang berbasis 

multimedia. Banyak modul-modul tutorial yang bersifat interaktif dan kaya multimedia 

yang dijual. Berkat kecanggihan teknologi informasi, telah muncul perangkat lunak untuk 

mengembangkan modul tutorial yang “less programming”, artinya semua guru 

berpotensi mengembangkan media pembelajaran melalui cara-cara yang mudah tanpa 

harus menguasai bahasa pemrograman. Kemampuan mengembangkan media 

pembelajaran interaktif merupakan salah satu standar kompetensi IPICT.  

Optimalisasi e-learning 

Ada empat prinsip untuk mengoptimalkan sumber daya ICT atau e-learning di 

sekolah (Gambar 1), yaitu: 

1. Cara menggunakan alat-alat e-learning harus tepat, misalnya siswa diberi tugas 

untuk membuat blog. Cara ini merupakan salah satu upaya untuk melatih siswa 

meningkatkan keterampilan menulis. 

2. Membuat model pembelajaran yang sesuai. Ada banyak model pembelajaran 

yang harus dipilih. Memilih model pembelajaran harus mempertimbangkan 

budaya, ketersediaan fasilitas, dan kesiapan SDM.  



13 
 

3. Membuat e-learning content yang menarik, mudah digunakan, sesuai tujuan, 

dan mudah dipahami. Isi e-learning yang kurang menarik dan asal-asalan akan 

menurunkan minat siswa, bahkan motivasi siswa bisa hilang sama sekali.  

4. Membuat rancangan instruksional yang tepat. Meskipun jauh lebih canggih dari 

pada peralatan pada model konvensional, namun peranti e-learning juga hanya 

alat. Guru harus pandai membuat rancangan instruksional yang tepat supaya 

alat-alat e-learning dapat digunakan secara optimal.   

Indikator e-Learning telah optimal dapat dilihat dari dampak atau pengaruhnya 

pada pembelajaran, antara lain: 

1. Siswa mulai menyukai belajar menggunakan peranti e-Learning 

2. Siswa merasa lebih mudah memahami materi pelajaran menggunakan e-

Learning dibanding cara-cara konvensional 

3. Rata-rata nilai siswa yang menggunakan fasilitas e-Learning lebih tinggi daripada 

siswa yang tidak memanfaatkan fasilitas e-Learning 

4. Guru mampu menggunakan data untuk melakukan tindakan kelas secara rutin 

dan berkesinambungan 

5. Para pemangku kepentingan sekolah memperoleh informasi perkembangan 

hasil dan aktivitas belajar siswa dan kegiatan pembelajaran guru secara rutin 

dan berkesinambungan.  

6. Budaya self-directed learning terbentuk. 

Optimalisasi 
e-learning

Cara menggunakan 
alat-alat dengan benar

Rancangan instruksional 
yang tepat

Content yang menarik, mudah digunakan, 
sesuai tujuan, mudah dipahami

Model pembelajaran 
yang sesuai

 

Gambar 1. Prinsip Optimalisasi e-Learning  
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BAB II  

EUROPEAN PEDAGOGICAL ICT 

Apa itu EPICT? 

EPICT atau European Pedagogical Information and Communication Technology 

adalah konsep layanan training dengan kualitas standar Eropa untuk mengembangkan 

profesionalitas guru yang dikendalikan oleh EPICT Group (EPICT, 2006). EPICT 

merupakan lisensi kursus pedagogis berbasis ICT. EPICT menawarkan kursus 

keterampilan menggunakan ICT bagi guru, baik pada tingkat personal maupun 

profesional yang menyatukan unsur pedagogis dengan ICT. Hasil kursus EPICT 

diharapkan dapat diterapkan pada tataran praktis, yaitu pada kegiatan pengajaran 

sehari-hari di sekolah. EPICT mencakup isi, metode, teknologi, dan proses. 

Konsep EPICT 

EPICT mengkombinasikan pengetahuan tentang pedagogis dengan keterampilan 

menggunakan perangkat ICT. Kursus EPICT bersifat blended learning dengan 

menerapkan: 

1. Pembelajaran berbasis kelompok 

2. Berorientasi pada proses 

3. Pembelajaran berbasis masalah 

4. Aktivitas berbasis kelompok 

5. Asesmen berbasis kelompok. 

Siapa pengguna EPICT? 

EPICT pertama kali dikembangkan pada tahun 1999 oleh Pemerintah Demark 

sebagai program nasional untuk meningkatkan keterampilan guru mengajar 

menggunakan ICT. Pada tahun 2010 EPICT dianggap cukup berhasil karena terbukti telah 

diadopsi oleh negara-negara Eropa lainnya, seperti Albania, Jerman, Greece, Hungaria, 

Islandia, Itali, Norwegia, United Kingdom, Belgia, Irlandia, Austria, dan Malta. Karena 

dianggap berhasil, maka negara-negara di benua lain pun mulai menerapkan EPICT, 

antara lain Kamerun, Uganda, Ghana, Samoa, India, Sri Lanka, Korea Selatan, Singapura, 

Jepang, Vietnam, Maldiv, Kuwait, Brazil, Argentina, Australia, dan New Zeeland. EPICT 

Group berupaya terus untuk memperkenalkan model ini ke seluruh penjuru dunia.  

Melihat perkembangan penggunaan ICT di Indonesia hingga saat ini belum 

terkonsep dengan baik, kita dapat berinisiatif untuk mengembangkan sebuah kerangka 

kerja pengembangan ICT. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mengembangkan 

program-program semacam EPICT, tetapi disempurnakan sehingga sesuai dengan sistem 

pendidikan di Indonesia.  

Kelebihan EPICT 

EPICT kemungkinan besar menjadi satu-satunya program pengembangan 

profesionalitas guru melalui penerapan pedagogi pada pengajaran yang berbasis IT serta 

telah diakui banyak negara. EPICT tidak hanya sekedar mengajarkan keterampilan 

menggunakan IT, tetapi sekaligus mengarahkan bagaimana menggunakan keterampilan 



15 
 

tersebut ditambah pengetahuan pedagogi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

EPICT mencakup model ICT untuk siswa berkebutuhan khusus.  

EPICT terdokumentasi dengan baik, sudah diuji dan diterapkan di banyak negara 

Eropa, bahkan di luar Eropa. Inilah kelebihan EPICT dan terbukti menjadi satu-satunya 

konsep pengembangan ICT yang paling banyak digunakan oleh sekolah di dunia sejak 

1999 hingga saat ini.   

Filosofi dan Metode Pedagogi EPICT 

Pertama, guru harus belajar keterampilan ICT untuk memberikan pembelajaran di 

kelas. Kedua, guru harus bersemangat membuat karya relevan yang dapat dimasukkan 

dalam pembelajarannya. Cara ini terbukti memberi efek langsung pada pembelajaran.  

EPICT dibangun dengan asumsi guru tidak hanya membutuhkan keterampilan IT, 

tetapi harus memiliki kemampuan untuk memadukan keterampilan ICT dengan 

pedagogi untuk pembelajaran di kelas.  Ciri-ciri EPICT adalah: 

1. Semua berujung pada pedagogi, tidak ada keterampilan ICT yang tidak terkait 

dengan pedagogi 

2. Semua materi pelatihan untuk membuka wawasan dan ide untuk mengajar 

menggunakan ICT 

3. Semua peserta pelatihan adalah anggota kelompok guru untuk menghasilkan 

materi dan rancangan instruksional pembelajaran secara bersama-sama untuk 

mata pelajaran yang sama 

4. Setiap kelompok kerja tersebut memiliki tantangan dalam penerapan pedagogis 

dalam pembelajaran yang berbasis ICT dengan cara yang sebaik-baiknya. 

Aktivitas kelompok guru tersebut dibimbing oleh tim ahli 

5. Setiap sekolah melibatkan guru-guru mereka secara simultan pada 

pengambangan EPICT. Dengan demikian, EPICT mendorong IT menjadi kunci 

dalam pengembangan pedagogi melalui kegiatan pembelajaran, kerjasama, dan 

komunikasi antar guru. 

Menurut pandangan pengembangan EPICT, setiap guru membutuhkan 

peningkatan kemampuan dan profesionalitas, tidak peduli seberapa mampu mereka 

menggunakan ICT. Setiap guru membutuhkan keterampilan menggunakan ICT dan 

peningkatan pengetahuan pedagogi melalui skenario pelatihan.  

Filosofi pengembangan EPICT adalah mengembangkan kemampuan menggunakan 

ICT untuk pembelajaran. Kemampuan ini tidak dapat diperoleh dari membaca atau riset, 

tetapi langsung dari praktik mengajar sehari-hari. Guru harus bekerja menggunakan 

fasilitas ICT, kemudian berfikir bagaimana cara menggunakan fasilitas ICT tersebut untuk 

mengajar, merenungkan hasilnya, dan mencari cara menggunakan fasilitas ICT sebaik 

mungkin di bawah tim pengarah yang lebih dulu menjalankan konsep yang sama 

(berpengalaman).  

Kurikulum EPICT 

Kursus EPICT terdiri atas 4 modul wajib dan 4 modul pilihan dari 13 modul yang 

tersedia. Empat (4) modul wajib diselesaikan secara klasikal (1 atau 2 minggu) dan 4 
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modul pilihan diselesaikan secara online (sesuai kebijakan masing-masing negara) serta 

dibimbing seorang atau beberapa tutor.  

Empat modul wajib meliputi: 

1. Let’s find something on the Web. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki 

setiap orang dalam era digital saat ini adalah bagaimana mencari informasi di 

internet karena pada dasarnya internet adalah sumber informasi yang tak 

terbatas. Bagaimana mencari informasi yang cepat, bermanfaat, dan memenuhi 

kebutuhan merupakan kunci penggunaan internet bagi setiap individu. Sangat 

penting bagi para guru untuk mengetahui sumber-sumber informasi di internet 

yang penting untuk pembelajaran. Kursus ini bertujuan supaya guru mampu 

memanfaatkan internet untuk mendukung pembelajaran, termasuk memilih dan 

menyediakan fasilitas internet untuk siswa. Dimulai dari ketrampilan mencari 

informasi, mengumpulkan, menelaah, dan akhirnya menggunakannya untuk 

menambah pengetahuan. 

2. Type a text. Teks dan gambar merupakan sumber informasi yang penting dalam 

era informasi ini. Bagaimana menyusun kalimat merupakan sebuah ketermpilan 

yang sangat penting bagi siswa, terutama untuk berkomunikasi melalui surat. 

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan guru dalam mengajarkan teknik 

menulis. Para guru diharapkan mampu mengolah teks, gambar, suara, dan video 

menjadi sebuah peranti belajar dalam bentuk dokumen. Para guru juga 

dikenalkan lunak spelling dan grammar checker.  

3. Where are you, now? Secara umum, modul kursus ini memperkenalkan alat-alat 

komunikasi berbasis IT untuk untuk mendukung pekerjaan. Jenis-jenis 

komunikasi modern selalu ada yang baru, hal ini sangat menarik bagi siswa 

untuk menggunakannya, tetapi sayangnya kebanyakan tidak ada sangkut 

pautnya dengan pembelajaran. Kursus ini mengajarkan bagaimana para guru 

memanfaatkan alat-alat komunikasi modern untuk mendukung pembelajaran di 

kelas. 

4. Work methods and ICT. Kursus ini untuk memahamkan guru tentang posisi 

sekolah yang sesungguhnya selalu berada dalam “tekanan” para politikus, 

berada dalam tuntutan siswa dan orang tuanya. Bahkan sekolah rentan kritik 

dari para pembuat opini. Dalam lingkup pendidikan pun sesungguhnya sekolah 

dituntut dengan perubahan seperti konsep pengembangan ketrampilan dalam 

lingkungan fasilitas yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi. Dalam 

waktu yang bersamaan para guru dan sekolah dituntut siap dengan program-

program internasionalisasi dan peningkatan profesionalitas.   

Empat belas modul pilihan meliputi: 

1. Pictures tell the story. Para guru diajarkan bagaimana memproduksi, mengolah 

gambar, kemudian menyajikannya sebagai media informasi. Begitu pentingnya 

gambar sehingga guru harus mampu melakukan editing supaya gambar lebih 

bermakna. Guru harus mampu mengubah ekspresi gambar dengan cara 

mengatur elemen gambar seperti warna dan kontras. Mengubah gambar 
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menjadi beberapa lapisan sehingga mudah diolah. Para guru juga diajarkan 

untuk menghasilkan gambar dari kamera digital atau mengunduh dari internet. 

Para guru juga akan diajarkan bagaiman mengorganisasi simpanan file gambar 

dalam hardisk teramasuk konversi format file untuk kepentingan publikasi yang 

berbeda-beda.  

2. It does its own calculations  (Using spreadsheet). Kursus ini mengajarkan guru 

supaya mampu menggunakan perangkat lunak spread sheet (Microsoft Excel) 

untuk mengolah data menjadi grafik, menganalisis data hasil penelitian, dan 

menyajikan data untuk sistem pendanaan. Kursus ini juga mengajarkan 

bagaimana menghubungkan hasil pengolahan spread sheet dihubungkan 

dengan perangkat lunak pengolah kata (Microsoft word). Para guru penting 

menguasai ketrampilan dan pengetahuan ini untuk mengajarkan aplikasi 

aritmatika untuk mendukung pekerjaan sehari-hari.  

3. Information on the screen  (Using presentations). Isi kursus ini adalah 

mengajarkan pada guru bagaimana prinsip menyajikan informasi di layar 

komputer yang enak dipandang. Informasi disajikan layar demi layar. Guru 

diharapkan mampu mengatur: warna, tata letak, ilustrasi, dan animasi 

sedemikian rupa sehingga mengandung aspek pedagogis. Layar dapat 

ditampilkan urut atau acak menggunakan tombol navigasi yang interaktif untuk 

menampilkan teks, gambar, atau video sehingga dapat menjadi satu kesatuan 

cerita yang utuh.  

4. Get it out on the net (Producing educational websites). Saat ini, website telah 

menjadi sarana publikasi. Dalam kursus ini diajarkan bagaimana cara 

membangun website yang mengandung unsur pedagogi. Para guru diharapkan 

mampu mendorong siswa untuk: 

- Membangun halaman berita bekerjasama dengan siswa dari kelas atau 

sekolah lain 

- Mampu membuat materi presentasi sebagai persiapan untuk program 

pertukaran siswa antar bangsa 

- Mampu memperoleh informasi dari dalam negeri dan hasil 

pengamatannya dapat dibagikan pada kelompok lain yang memiliki 

obyek yang sama 

- Mampu membangun web site sebagai media komunikasi antara guru 

dengan siswa atau sekolah dengan siswa 

5. Into the databases (Ahead strart with databases). Para guru perlu mengetahui 

bagaimana metode pencarian informasi di internet menggunakan search engine. 

Informasi ini tidak hanya ditemukan melalui mesin pencari tetapi juga dapat 

dicari dalam database. Melalui kursus ini para guru mendapatkan gambaran 

prisip kerja sistem basis data dan bagaimana menggunakannya. Topik utamanya 

adalah bagaimana mengumpulkan informasi, mengolah informasi menjadi data 

berdasar kategori, dan menyimpannya dalam sistem basis data. Para guru harus 

mampu membuat pembelajaran dengan topik ini.  

6. Data logging (Data collection). Data logging berarti pengumpulan dan 

perekaman data. Dalam pembelajaran, data logging dapat diterapkan pada 
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proses pembelajaran, data yang terkumpul dapat digunakan oleh guru sebagai 

bahan untuk evaluasi. Data logging juga dapat digunakan pada eksperimen 

sehingga penting bagi siswa untuk mengenal proses ini. Kursus ini mengenalkan 

berbagai macam alat data logging atau disebut sebagai data logger yang 

tersambung komputer. Jika data eksperimen terkumpul dalam komputer maka 

mudah diolah menggunakan perangkat lunak serperti Microsoft Excel.  

7. In column? Kekuatan dari brosur, leaflet, atau poster adalah terletak pada 

bagaimana informasi itu dikemas kemudian disajikan. Dengan menggunakan 

beberapa aturan dasar maka para guru dapat menyebarkan informasi yang 

efektif dan menarik. Guru harus mampu mengatur tata letak informasi karena 

sangat penting untuk menarik perhatian, selain itu menata gambar dan teks 

yang seimbang, dan menata teks dalam kolom. Kursus ini juga mengajarkan 

bagaimana menggunakan perangkat lunak desktop publishing tool atau word 

processor.  

8. Couldn’t one learn it via ICT? (Educational software). Perangkat lunak edukasi 

memang menarik dan sangat memudahkan, namun seringkali tidak sesuai 

dengan kebutuhan atau materi pelajaran yang harus diberikan. Dalam kursus ini 

diajarkan bagaimana memilih, mengevaluasi, dan menentukan perangkat lunak 

yang sesuai untuk materi pelajaran yang diajarkan, misalnya software untuk 

membuat kuis. Perangkat lunak semacam authoring tools sangat menarik bagi 

guru, dalam kursus ini diajarkan bagaimana para guru dapat memperoleh 

berbagai jenis authoring tools. Para guru perlu menguasai bagaimana 

menghasilkan gambar yang edukatif untuk dipasang di ruang kelas 

menggunakan perangkat lunak yang sesuai.  

9. ICT as compensating tools.  Siswa berkebutuhan khusus memiliki keuntungan 

menggunakan ICT karena memperoleh bahan pembelajaran yang sama dengan 

siswa lainnya. Dalam kursus ini para guru diberi inspirasi untuk memanfaatkan 

ICT untuk berbagai kemungkinan. Para guru dibimbing supaya mampu 

menghasilkan materi untuk disebarluaskan secara online menggunakan berbagai 

pilihan perangkat lunak. Guru dapat memanfaatkan e-mail untuk membimbing 

bagaimana menulis. Para guru juga dibimbing bagaimana menyiapkan perangkat 

lunak bagi siswa berkebutuhan khusus untuk meminimalkan kesulitan. Dalam 

kursus ini juga, para guru dibimbing bagaimana membuat materi belajar digital 

dengan teks yang dapat dibaca dengan jelas. 

10. Reading and ICT. Siswa dengan kebutuhan khusus sangat diuntungkan dengan 

keberadaan ICT. Para siswa memiliki kesempatan yang besar untuk sukse 

dengan keberadaan alat-alat ICT. Perangkat lunak semacam Microsoft Office 

sangat mendukung kegiatan membaca dan menulis. Guru perlu menyadari 

bahwa perangkat lunak ini memiliki potensi pedagogis.  Hari ini kemampuan 

membaca sangat penting sebagai modal untuk berperan dalam masyarakat. Jika 

siswa mengalami kesulitan membaca, berarti akan sulit mencari informasi di 

web atau dari buku-buku, berarti keterampilan membaca perlu diajarkan oleh 

guru. Modul ini membekali guru bagaimana menyiapkan perangkat ICT untuk 

meningkatkan kemampuan membaca. Jika guru mampu memberi bahan bacaan 
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yang memiliki kombinasi teks, gambar, dan suara dengan komposisi menarik 

maka dapat menumbuhkan minat baca siswa, semakin sering siswa membaca 

berarti semakin terampil. Guru diberi bekal bagaimana menggunakan perangkat 

bantu pengucapan. Dengan alat ini, siswa cukup membaca sebuah teks sambil 

direkam. Hasil rekaman dapat dimainkan kembali untuk dibandingkan dengan 

rekaman ucapan benar. Guru dapat menilai perbandingan ini untuk kemudian 

membuat keputusan apakah siswa perlu mengulang kembali atau tidak. 

Demikian juga alat ini bisa digunakan siswa untuk berlatih pengucapan.  

11. Learning through games. Game komputer mengandung potensi untuk 

mengajarkan kompetensi tertentu. Siswa jarang mengalami bahwa kompetensi 

permainan mereka sangat dihargai bila berada di tangan seorang guru yang 

kreatif. Online games sebenarnya menawarkan kreativitas dalam belajar. 

Permainan yang paling menyenangkan adalah saat bermain bersama dengan 

sesama siswa. Game komputer juga sangat berguna untuk siswa berkebutuhan 

kbusus. Integrasi permainan dalam skenario pembelajaran tertentu dapat 

membuktikan jalur tak terduga untuk belajar bagi siswa. Kebanyakan guru 

berpendapat bahwa bermain game komputer termasuk menyia-nyaiakan waktu 

luang. Masih jarang permainan komputer terintegrasi dalam kegiatan belajar 

atau pembelajaran. Bagi kebanyakan guru dibutuhkan banyak latihan dan energi 

untuk menjadi akrab dengan permainan. Tapi bagi banyak anak-anak, 

menghabiskan waktu dengan teman-teman bermain di sekitar komputer adalah 

hal yang wajar. Dalam kursus ini, para guru diajarkan bagaimana bermain 

dengan para siswa sebagai bagian dari pembelajaran. Game komputer sangat 

menantang siswa untuk berfikir, membangkitkan fantasi, dan menumbuhkan 

kreativitas. Para guru akan diberi bekal bagaimana memilih game supaya 

berguna bagi siswa.  

12. Digital stories. Inti dari kursus ini adalah bagaimana mengolah gambar 

menggunakan komputer dan menyebarluaskannya melalui internet. Cara 

mengumpulkan gambar dapat menggunakan video kamera atau membuat 

animasi. Saat ini semua orang memiliki potensi untuk mengumpulkan gambar, 

terutama menggunakan kamera telepon genggam. Saat ini, disekitar kita 

bertebaran peralatan multimedia yang berkualitas tinggi. Kualitas yang disajikan 

pun juga tinggi. Dalam kursus ini para guru diberi bekal bagaimana supaya tetap 

percaya diri menghasilkan video meskipun dengan peralatan semacam 

handphone. Para siswa perlu dibekali bagaimana cara menghasilkan video 

karena pada dasarnya mereka suka melakukan hal ini. Para siswa perlu dibekali 

bagaimana cara membuat video supaya mengandung cerita.  

13. School innovation. Banyak perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, 

bukan hanya dipengaruhi oleh teknologi, tetapi dipengaruhi oleh cara berfikir, 

cara belajar, dan perkembangan metode pembelajaran. Proses perubahan ini 

akibat tidak langsung dari integrasi ICT di sekolah-sekolah dan penggunaanya 

oleh masyarakat. Guru harus mempertimbangkan bagaimana ICT dapat 

digunakan di tempat kerja sesegera mungkin, baik yang terkait dengan 

pedagogis atupun sebagai peralatan pribadi. Tujuan dari kursus ini adalah 

bagaimana guru dapat melakukan inovasi sekolah supaya mampu membangun 
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saran ICT untuk mendorong para siswanya menjadi pribadi yang aktif dalam 

masyarakat.  Hal ini membutuhkan pemikiran baru tentang struktur sekolah, 

organisasi pendidikan, isi pendidikan, serta bagaimana membangun peran dari 

para guru dan siswa. Para guru diharapkan menjadi inti penggerak inovasi 

sekolah supaya membangun sarana untuk mediasi budaya masyarakat yang 

penuh dengan pertukaran informasi berkecepatan tinggi, saling berbagi 

pengetahuan, serta saling bahu membahu membentuk jaringan dan kolaborasi. 

Sebuah kritik untuk EPICT 

EPICT memang telah terbukti sukses di Eropa dan beberapa negara di Asia, 

Amerika Latin, dan Afrika. Namun, EPICT merupakan sebuah konsep pengembangan 

profesionalisme guru melalu kursus, EPICT bukan sebuah kerangka kerja implementasi 

ICT untuk sekolah. Pertanyaan mendasarnya, apakah setelah para peserta selesai 

mengikuti kursus EPICT akan menerapkan ilmu yang diperoleh untuk mengajar? Tentu 

saja hal ini sangat tergantung dari dukungan pemerintah dan terutama kesiapan 

sekolah.  

Sistem pendidikan di Indonesia membutuhkan sebuah konsep pengembangan ICT 

yang lebih komprehensip, bukan sekedar program kursus. Akan lebih baik jika program 

semacam EPICT ini melibatkan sekolah, artinya sekolah bergabung terlebih dahulu 

dalam sebuah program pengembangan ICT sebelum mengirim para gurunya untuk 

mengikuti kursus. Kemampuan guru setelah mengikut kursus itulah yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki praktik mengajar sehari-hari sesuai program 

pengembangan. Akan lebih baik lagi jika program tidak hanya melibatkan sekolah, tetapi 

juga melibatkan pemangku kepentingan supaya keberlanjutan program lebih terjamin.  
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BAB III 

DARI EPICT MENUJU IPICT 

Tantangan Pendidikan Sekolah Indonesia 

EPICT merupakan program yang cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya negara-negara maju, terutama di Eropa, yang telah mengadopsi program ini. 

Bebarapa negara berkembang di Afrika dan Asia juga telah menerapkan. Bagaimana 

EPICT diterapkan tergantung kebijakan masing-masing negara yang telah mengirim guru-

gurunya mengikuti kursus ini.  

Bagaimana jika dikembangkan di Indonesia? Ada beberapa sisi positif EPICT yang 

dapat diadopsi, seperti: 

1. EPICT mengintegrasi ICT dan pedagogi 

2. EPICT fokus pada praktik 

3. EPICT membiasakan kerja kelompok 

4. EPICT mencakup isi, metode, teknologi, dan proses. 

Meskipun demikian, sebelum diterapkan di Indonesia ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan, antara lain: 

1. Sistem pendidikan sekolah berbeda antara Eropa dengan Indonesia, meskipun 

banyak negara yang memiliki sistem pendidikan berbeda tetap menggunakan 

EPICT.  

2. Budaya belajar berbeda terutama budaya akademik, sistem pendidikan sekolah-

sekolah di Eropa lebih maju dibanding sekolah di Indonesia. 

3. Sistem pendidikan sekolah di Indonesia lebih mengarah pada pengembangan 

aspek kognitif. 

4. Ketersediaan fasilitas ICT berbeda; masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia 

yang jauh dari fasilitas ICT, terutama di daerah pedesaan. Meskipun demikian 

hal ini bukan alasan untuk tidak mengembangkan e-Learning.  

5. Materi kursus EPICT menggunakan Bahasa Inggris dan hal ini tentu saja menjadi 

masalah tersendiri bagi guru-guru di Indonesia. 

6. Masih banyak guru di Indonesia yang belum dapat menggunakan komputer 

sehingga pendampingan yang bersifat teknis sangat diperlukan untuk 

meningkatkan ketertarikan guru. 

Salah satu catatan penting untuk dipertimbangkan adalah EPICT tidak memiliki 

konsep untuk memperbaiki pendidikan secara berkesinambungan. EPICT dijalankan oleh 

guru dan dipantau hasilnya hanya pada saat peserta mengikuti kursus, EPICT belum 

dapat diintegrasikan pada program jangka panjang untuk meningkatkan mutu sekolah. 

Setelah para guru menyelesaikan kursus, mereka dihadapkan pada persoalan sistem 

pendidikan negara masing-masing. Belum ada data resmi yang menunjukkan para guru 

menggunakan hasil kursus EPICT secara konsisten.  



22 
 

Pentingnya e-learning 

Bagaimanapun juga, pada abad ke-21 ini peran IT sangat dominan dalam kegiatan 

manusia sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Implementasi IT dalam 

pendidikan (atau e-learning) sudah menjadi kebutuhan institusi pendidikan di seluruh 

dunia. Bahkan definisi belajarpun sudah berkembang karena pengaruh IT ini (Kelly, 

1997), seperti: 

1. Belajar adalah menambah banyak pengetahuan. 

2. Belajar adalah banyak mengingat sehingga mudah digunakan. 

3. Belajar adalah mengembangkan keterampilan dan metode. 

4. Belajar adalah menelaah fakta sehingga berguna pada saat dibutuhkan. 

5. Belajar adalah mengembangkan sikap peka terhadap informasi, merenungkan, 

dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. 

6. Belajar adalah memahami alam semesta atau lingkungan menggunakan 

pengetahuan yang telah dimiliki.  

Dapat dipahami bahwa pengertian belajar tersebut memang sangat dipengaruhi 

oleh perkembangan teknologi informasi. Saat ini pengetahuan tersimpan dalam bentuk 

digital yang siap diakses kapan saja, dari mana saja, dan oleh siapa saja. Pengetahuan 

yang tersimpan tersebut luar biasa banyaknya dan terus bertambah dari detik ke detik. 

Pengetahuan tidak hanya diperoleh dari mengakses file, pengetahuan juga dapat 

diperoleh dari pertukaran informasi antar manusia yang juga demikian luar biasa 

banyaknya. Akibatnya, ada banyak perubahan cara belajar yang dipengaruhi 

perkembangan teknologi informasi.  

Sering kali terlihat kerumunan siswa yang sedang menonton film di smartphone 

sambal tertawa terbahak-bahak? Film apakah yang sedang mereka tonton itu? Apakah 

memang film yang mereka tonton benar-benar memberi pengaruh? Apakah film 

tersebut dapat berpengaruh pada siswa dapat dalam rentang waktu lama? Pernahkah 

kita sendiri sebagai guru merasa bisa terbawa kenangan masa lalu ketika mendengarkan 

lagu-lagu nostalgia? Inilah kekuatan multimedia yang mampu menyajikan gambar, 

video, dan suara yang ditata oleh para perancang handal sedemikian rupa sehingga 

dapat mempengaruhi dan sangat berkesan bagi penontonnya (Purbohadi, 2016). Sebuah 

tayangan film dapat mempengaruhi para penonton dalam jangka waktu tertentu, antara 

satu dengan lainnya bisa jadi berbeda. Kuatnya pengaruh sebuah film tergantung pada 

bagaimana kepiawaian sutradara dalam mengarahkan dan meracik film tersebut hingga 

mampu mempengaruhi emosi dan perasaan para penontonnya. 

 Pernakah Anda menjumpai siswa yang sibuk sendiri dengan perangkat mobile-

nya? Tentu saja pernah. Sebagai guru yang memiliki perhatian pada siswanya boleh jadi 

sering menjumpai hal tersebut. Sudah menjadi pemandangan lazim di kota-kota besar, 

terutama di pusat keramaian. Banyak orang, baik anak-anak, orang dewasa, atau orang 

tua lebih asyik dengan perangkat mobile dari pada berinteraksi dengan orang sekitarnya. 

Para siswa saat ini pasti merasa asyik menjalankan aplikasi media sosial, online game, 

mendengarkan musik, memutar video musik, atau menonton film. Hal-hal seperti itu 

menunjukkan betapa dahsyatnya pengaruh multimedia, terlebih lagi yang interaktif, 

seolah mereka diajak berkomunkasi dengan dunia mereka sendiri. Mudah diamati, saat 

ini, kebanyakan orang lebih asyik berkomunikasi atau menatap perangkat mobile 
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ketimbang berkomunikasi dengan orang lain disekitarnya (Purbohadi, 2016). Inilah 

beberapa hal yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh multimedia pada siswa.  

Jika ICT dioptimalkan untuk membentuk model belajar yang berbasis multimedia 

maka bukan tidak mungkin mutu pembelajaran menjadi meningkat. Para siswa lebih giat 

belajar karena merasa cara belajarnya lebih cocok bagi gaya mereka. Yang pasti, model 

belajar menggunakan multimedia yang dimainkan pada perangkat mobile sudah 

menjadi kebutuhan saat ini. Banyak negara telah mengembangkan model-model seperti 

ini, sebut saja India dengan mengembangkan m-learning2. Dengan demikian, para guru 

harus menguasai e-learning supaya selaras dengan perubahan cara belajar sehingga 

fungsi pembelajaran menjadi optimal. Sudah saatnya Indonesia memiliki program 

semacam EPICT ini namun dengan ciri-ciri yang berbeda dan telah disesuaikan dengan 

kondisi, kebutuhan, dan kemampuan.  

Mengembangkan IPICT 

Saat ini penulis bekerja di lingkungan pendidikan yang telah menerapkan ICT 

untuk mengajar dengan materi-materi tentang IT. Penulis adalah seorang pengajar di 

program studi teknologi informasi yang mengajarkan topik-topik IT untuk mahasiswa 

teknik informatika. Penulis juga telah meneliti dan mengembangkan model/alat e-

learning sejak 2005. Dari pengalaman itu, penulis sangat memahami bahwa kehadiran 

perangkat ICT dapat memberi dampak positif pada pembelajaran dengan syarat para 

pengajar memiliki kemauan tinggi, terampil menggunakan fasilitas ICT, dan paham 

bagaimana menggunakannya untuk membuat mahasiswa mudah memahami materi 

kuliah. 

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman selama mengembangkan e-learning, 

penulis memandang EPICT memiliki konsep yang sangat baik karena mampu menjawab 

bagaimana mengintegrasikan pedagogi dengan IT serta berlandaskan pada praktik.  

EPICT sangat cocok dikembangkan di Indonesia karena terbukti banyak negara yang 

telah menggunakannya, terutama negara-negara yang sedang berkembang. Konsep 

EPICT tidak hanya mencakup teknologi saja, namun menyentuh unsur pedagogi sehingga 

keberhasilannya lebih tinggi dibanding model-model pembelajaran berbasis e-learning 

lainnya. Meskipun demikian EPICT ini perlu dimodifikasi supaya cocok dengan kondisi di 

Indonesia. Hasil modifikasi ini selanjutnya disebut dengan IPICT (Indonesian Pedagogical 

ICT).  

IPICT dirancang dengan memiliki ciri-ciri: 

1. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas dan di luar 

kelas. 

2. Kegiatannya adalah kursus (atau pelatihan), pengembangan modul, praktik pada 

kegiatan mengajar sehari-hari, dan sharing pengalaman dengan teman sejawat. 

3. Menggunakan Learning Management System 

4. Menggunakan kerangka kerja mulai dari kursus, implementasi, dan pengawasan 

oleh pemangku kepentingan.  

                                                           
2 http://forbesindia.com/blog/business-strategy/mobile-learning-smart-education-system-for-
india/ diakses 19/10/2015 

http://forbesindia.com/blog/business-strategy/mobile-learning-smart-education-system-for-india/
http://forbesindia.com/blog/business-strategy/mobile-learning-smart-education-system-for-india/
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5. Dampak yang diharapkan adalah profesionalisme guru meningkat, mutu 

pembelajaran meningkat, dan mutu sekolah juga meningkat. 

6. Sasaran utamanya adalah terbangunnya sekolah yang berbasis teknologi.  

Tabel 1 berikut ini menampilkan perbedaan dan persamaan antara IPICT dengan 

EPICT: 

Tabel 1. Perbandingan IPICT dan EPICT 

Aspek IPICT EPICT 

Persamaan 

Motivasi program Membangun pendidikan 
ABAD-21 

Membangun pendidikan 
ABAD-21 

Latar belakang Adanya pengaruh 
perkembangan IT pada 
pendidikan 

Adanya pengaruh 
perkembangan IT pada 
pendidikan 

Perbedaan 

Bentuk program  Kerangka kerja Kursus/pelatihan 

Tujuan Meningkatkan mutu 
sekolah  

Meningkatkan 
profesionalitas guru  

Sasaran Kemampuan guru 
mengembangkan ICT untuk 
proses pembelajaran 

Keterampilan guru 
menggunakan ICT dan 
pengetahuan pedagogis 
untuk mengajar 

Dasar pengembangan  ICT dan Pedagogi ICT dan Pedagogi 

Durasi Program jangka panjang Program jangka pendek 

Penggunaan teknologi Internet dan mobile 
application 

Internet 

Peranti ICT Microsoft Word, Microsoft 
Power point, LMS, 
Authoring tools, WhatsUp, 
dan Telegram. 

Microsoft Word, Microsoft 
Power Point, dan Microsoft 
Excell. 
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BAB III 

INDONESIAN PEDAGOGICAL ICT 

Filosofi pengembangan IPICT 

Secara umum, tujuan kerangka kerja IPICT adalah meningkatkan mutu sekolah 

dengan mengembangkan model pendidikan berbasis IT. Sasaran IPICT adalah 

meningkatkan kemampuan guru agar mampu mengembangkan IT untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran.  Peningkatan mutu pembelajaran tersebut dicapai dengan 

mengembangkan model pembelajaran yang memiliki ciri-ciri: 

1. Siswa didorong untuk lebih aktif belajar 

2. Kesempatan guru membimbing siswanya meningkat 

3. Proses monitoring dan evaluasi kegiatan belajar dan pembelajaran dapat 

dijalankan secara rutin dan berkesinambungan. 

Ketersediaan fasilitas e-Learning (content dan alatnya) merupakan ciri Pendidikan 

ABAD-21. Fasilitas e-Learning tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan 

sekolah. Fasilitas e-Learning dalam program IPICT dikembangkan supaya: 

1. Guru lebih kreatif dalam mengembangkan bahan ajar yang berbasis IT. 

2. Guru mampu mengembangkan dan mengelola sendiri fasilitas LMS sekolah 

(Khusus guru IT atau guru yang ditugaskan untuk mengembangkan IT). 

3. Guru lebih suka berdiskusi dengan guru yang lain tentang masalah pembelajaran 

melalui internet atau peranti mobile. 

4. Guru mampu menggunakan mobile application untuk berbagi modul 

pembelajaran dan hasil praktik. 

5. Guru mampu membangun sistem agar siswa terbiasa menggunakan peranti 

mobile sebagai alat bantu belajar dan berkomunikasi dengan gurunya. 

6. Guru mampu mengkondisikan agar siswa familiar dengan kegiatan self-

assessment. 

Secara khusus kurikulum pelatihan dan kerangka kerja IPICT dirancang supaya: 

1. Guru mampu menumbuhkan kreativitas siswa sehingga jumlah karya inovasi 

meningkat. 

2. Guru mampu menumbuhkkan minat menulis sehingga jumlah karya tulis 

meningkat. 

3. Tidak menambah beban belajar, tetapi mempermudah pemahaman. 

4. Terbangun model sekolah modern yang berbasis teknologi informasi. 

Pentingnya LMS, Content, dan E-Portfolio 

Learning Management System atau LMS adalah perangkat lunak berbasis web 

untuk pengelolaan kegiatan pembelajaran online, tatap muka, atau campuran. LMS 

mengotomatisasi administrasi, pelacakan, dan pelaporan kegiatan pembelajaran. Secara 

lengkap, LMS dapat digunakan untuk: 

1. mengotomasi dan memusatkan administrasi pembelajaran 

2. membentuk layanan dan membantu belajar sendiri 
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3. memusatkan dan menyampaikan materi pembelajaran secara cepat dan terus 

menerus 

4. melayani pembelajaran online yang berbasis web 

5. mendukung sistem standarisasi konten  

6. menyediakan fasilitas konten individual dan penggunaan kembali pengetahuan 

LMS bukan alat pembelajaran sehingga perlu dilengkapi dengan modul-modul 

tutorial yang bersifat interaktif. Modul tutorial untuk LMS dapat dibuat menggunakan 

peranti lunak khusus yang dikenal sebagai authoring tools. Salah satu authoring tools  

yang cukup baik untuk membuat modul interaktif adalah CourseLab. Software ini 

mampu menghasilkan modul tutorial dengan standar SCORM (Shareable Content Object 

Reference Model) sehingga dapat dijalankan di berbagai LMS, komputer, laptop, dan 

Windows tab.   

Selain modul tutorial, LMS perlu dilengkapi e-portfolio untuk mencatat aktivitas 

belajar siswa. Catatan kegiatan yang tersimpan di e-portfolio dapat digunakan untuk 

memperlihatkan dengan jelas outcome dan output hasil proses belajar dan 

pembelajaran. E-portfolio yang baik juga mampu mendukung kerangka kerja 

pengembangan akademik berbasis nilai atau prestasi studi, bahkan dapat digunakan 

untuk memperlihatkan hasil pengembangan ketrampilan (Barrett, 2005).  

 Menurut Attwell (2005), dalam proses pembelajaran, sebuah e-portfolio 

memiliki fungsi: proses pengenalan, pencatatan, validasi, refleksi, paparan, 

perencanaan, dan asesmen. Program penilaian adalah sebuah rancangan kegiatan untuk 

mengetahui tingkat pencapaian pembelajar dalam mencapai tujuan belajar serta untuk 

memberikan pengarahan membantu pembelajar dalam usaha mencapai tujuan belajar. 

  Menurut (Austin dkk., 1996) assessment tools merupakan peranti untuk 

melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran tetapi bukan bagian dan akhir dari 

suatu proses pembelajaran.  Assesmen kegiatan belajar harian sangat efektif dan 

praktis; asesmen harian semacam ini hanya bisa dilaksanakan jika menggunakan 

teknologi informasi, salah satunya menggunakan e-portfolio. Jika assessment dapat 

dilakukan secara mudah maka dengan sendirinya hasil assessment akan sangat 

membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar.  

 Assessment menggunakan bantuan LMS dan e-portfolio sangat mempermudah 

guru untuk memantau dan memberikan balikan secara cepat dan terus menerus guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Menggunakan cara-cara berbasis teknologi 

informasi seperti ini sangat dimungkinkan adanya tes diagnosis yang dapat digunakan 

untuk memberikan umpan balik bagi siswa (Shepherd dan Godwin, 2004). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa LMS, modul tutorial interaktif, dan 

e-portfolio merupakan satu kesatuan untuk membentuk sebuah model pembelajaran 

berbasis web yang dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan assesment. Hasil 

assessment harian atau mingguan berupa informasi dan saran apa yang harus dilakukan 

oleh guru untuk mengarahkan setiap siswanya mencapai tujuan belajar. Inilah alasan 

mengapa LMS yang dilengkapi modul interaktif dan e-portfolio penting dalam program 

IPICT. Guru di ABAD-21 ini harus mampu menggunakan LMS, mengembangkan modul 
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interaktif, dan memanfaatkan e-portofolio untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan suasana belajar siswa.  

Kurikulum pelatihan IPICT 

Kurikulum pelatihan IPICT terdiri atas 10 standar materi pelatihan (kursus) yang 

disusun secara berjenjang. Sepuluh materi pelatihan tersebut dibagi menjadi 3 level atau 

tingkatan kompetensi: 

1. Level Kompetensi 1: Menggunakan peranti presentasi dan peranti menulis 

a. Standar 1 – Mengoptimalkan media presentasi 

b. Standar 2 – Mengoptimalkan software pengolah kata 

2. Level Kompetensi 2: Menggunakan peranti Sistem Pengelolaan Pembelajaran 

a. Standar 3 – Membangun dan mengelola LMS (Khusus guru IT) 

b. Standar 4 – Mengelola pembelajaran menggunakan LMS (Bukan guru IT) 

c. Standar 5 – Mengembangkan modul pembelajaran interaktif 

d. Standar 6 – Merancang instruksional pembelajaran berbasis IT 

3. Level Kompetensi 3: Membuat inovasi pembelajaran berbasis IT 

a. Standar 7 – Melakukan evaluasi dan observasi berbasis IT 

b. Standar 8 – Mengoptimalkan peranti mobile 

c. Standar 9 – Membuat inovasi pembelajaran berbasis IT 

d. Standar 10 – Membuat inovasi sekolah berbasis IT 

Pada intinya, kurikulum ini membangun kompetensi guru memasuki era 

Pendidikan ABAD-21 seperti tampak pada Gambar 2.  

Kompetensi 
Guru

Mengajar 
menggunakan IT

Mengelola pembelajaran 
menggunakan IT

Inovasi pembelajaran 
berbasis IT

 

Gambar 2. Kompetensi guru sesuai standar IPICT 

Sistem penjenjangan kurikulum pelatihan IPICT ini bertujuan agar pengembangan 

dimulai dari Standar 1. Kemudian dilanjutkan dengan kerja kelompok, implementasi di 

kelas, dan diskusi hasil. Jika mulai terlihat bahwa para guru telah menerapkan Standar 1 

pada pembelajaran mereka, maka pelatihan Standar 2 dapat dimulai. Kerangka kerja 

IPICT dibuat untuk melengkapi kurikulum pelatihan IPICT guna menjamin keberlanjutan 

IPICT. Inilah yang membedakan dengan EPICT karena IPICT lebih mementingkan 

implementasi yang bertahap dan berkelanjutan dari pada hanya sekedar pelatihan.  
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Gambar 3 memperlihatkan susunan kurikulum pelatihan IPICT yang berjenjang, 

ada sedikit pembedaan antara guru IT dan non IT. Perlu diketahui, penggunaan peranti 

mobile sudah masuk dalam kurikulum pelatihan.  

Pelatihan ini merupakan bagian dari kerangka kerja IPICT. Setelah pelatihan 

dilanjutkan kerja kelompok guru pada mata pelajaran yang sama dan jenjang sekolah 

yang sama. Kelompok kerja ini diberi tugas membuat modul/model/alat yang siap 

digunakan oleh guru untuk mengajar atau menyelenggarakan pembelajaran. 

Pengalaman guru setelah menggunakan modul/model/alat tersebut diunggah ke forum 

untuk mendapatkan respon. Aktivitas para guru peserta program IPICT, dimulai dari 

pelatihan, kerja kelompok, praktik mengajar, hingga diskusi didampingi oleh tim ahli dan 

tim teknis. Aktivitas ini dijalankan dalam bentuk kerangka kerja IPICT supaya dapat 

dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan.  

 

Mengoptimalkan media presentasi

Guru ITGuru non IT

Kompetensi standar 1

Kompetensi standar 2

Kompetensi standar 3

Kompetensi standar 4

Kompetensi standar 5

Kompetensi standar 6

Mengoptimalkan Microsoft Word

Membangun dan mengelola LMS

Merancang Instruksional pembelajaran berbasis IT

Mengelola pembelajaran dengan LMS

Mengembangkan modul pembelajaran interaktif

Jenjang Kursus

Kompetensi standar 7 Observasi dan Evaluasi berbasis IT

Kompetensi standar 8 Mengoptimalkan peranti mobile

Kompetensi standar 9 Inovasi model pembelajaran berbasis IT

Kompetensi standar 10 Membuat inovasi sekolah berbasis IT

Sertifikasi 
Tingkat 1

Sertifikasi 
Tingkat 2

Sertifikasi 
Tingkat 3

 

Gambar 3. Kurikulum Pelatihan IPICT 

Semua peserta pelatihan harus bergabung dalam kelompok kerja untuk 

mengembangkan materi/alat/model. Dilanjutkan dengan kerja individu untuk 

menerapkan atau menggunakan konsep EPICT dalam kegiatan pengajaran mereka 

sehari-hari. Setiap guru diwajibkan bekerjasama dalam kelompok mereka supaya 

berkembang bersama. Pengembangan unsur pedagogis dalam IPICT berbasis pada kerja 

kelompok, pengembangan, dan proses. Kegiatan ini didampingi tim ahli dan tenaga 

teknis, serta dipantau stakeholder. Kerangka kerja seperti ini dirancang untuk menjamin 
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keberlangsungan dan manfaatnya baik untuk siswa, guru, sekolah, dan 

yayasan/pemerintah.  

Mudah untuk dipahami, bahwa pencapaian kinerja IPICT antara satu sekolah 

dengan sekolah yang lain kemungkinan besar berbeda. Implementasi IPICT sepenuhnya 

tergantung pada komitmen para guru, dukungan sekolah, dan perhatian pemangku 

kepentingan. Keterampilan guru mengajar menggunakan fasilitas IT merupakan salah 

satu bagian penting dari profesi guru era pendidikan ABAD 21, sebuah era dimana 

peranan internet dan peranti mobile benar-benar berpengaruh pada aktivitas belajar 

dan pembelajaran.  
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BAB IV 

IMPLEMENTASI IPICT 

Kerangka kerja IPICT 

Selain kurikulum pelatihan, bagian penting lainnya dari IPICT adalah kerangka 

kerja seperti tampak pada Gambar 4. Kerangka kerja IPICT melibatkan: 

1. Guru sebagai penggerak inti program 

2. Pendamping (Tim Ahli, Surveyor, dan Teknisi) 

3. Pengawas (Sekolah, yayasan, dan organisasi/pemerintah) 

Para guru yang dimaksud dalam program ini diutus oleh sekolah yang 

berkomitmen mengikuti program pengembangan IPICT. Para guru ini akan dilibatkan 

dalam kegiatan pelatihan dan pasca pelatihan. Tim ahli adalah para dosen yang telah 

mengikuti pelatihan IPICT. Tim Surveyor adalah para mahasiswa atau guru yang diberi 

tugas khusus mendata kondisi implementasi ICT sekolah yang ikut dalam program. Tim 

teknisi adalah para mahasiswa atau guru yang dilatih khusus menangani alat-alat ICT, 

termasuk dilatih mengembangkan modul-modul pembelajaran. Para pengawas adalah 

stakeholder, termasuk pimpinan sekolah, organisasi, yayasan, atau pemerintah.  

Kerangka kerja IPICT menggunakan prinsip bertahap dan membentuk siklus 

aktivitas. Program diawali dari pelatihan, misalnya dari standar 1. Kemudian dilanjutkan 

kerja kelompok, praktik mengajar menggunakan hasil kerja kelompok, dan berbagi 

pengalaman dengan anggota lain. Jika satu siklus ini sudah terlihat dampaknya, maka 

dapat dilanjutkan standar berikutnya dengan menggunakan pola yang sama (dimulai 

dari pelatihan).  

Keberhasilan program EPICT ini sangat ditentukan oleh kinerja guru. Jika seorang 

guru hanya berkeinginan mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat maka 

program EPICT akan berhenti sampai disini. Inilah kelemahan sekaligus kelebihan IPICT. 

Dikatakan kelemahan karena keberlanjutan program sangat ditentukan oleh inisiatif 

guru. Sedangkan kelebihan IPICT adalah melibatkan banyak pihak untuk menjamin 

keberhasilan IPICT.   

Supaya guru lebih termotivasi menggunakan hasil pelatihan untuk kegiatan 

mengajar sehari-hari, maka dalam konsep IPICT setiap guru didampingi tim ahli dan tim 

teknis untuk jangka waktu tertentu. Tim ahli bertugas menyempurnakan pemahaman 

guru terhadap konsep-konsep IPICT dan tim teknis mendampingi guru selama 

menggunakan atau mengembangkan alat pembelajaran yang berbasis IT.  

Idealnya, program IPICT diawasi oleh kepala sekolah, yayasan, pemerintah, dan 

orang tua. Pengawasan ini perlu dilakukan supaya para guru lebih serius meningkatan 

keterampilan IT dan pengetahuan pedagogi melalui praktik mengajar berbasis IT. Selain 

itu, pengawasan ini bertujuan supaya guru dengan senang hati mengembangkan sikap 

profesionalnya melalui program ini. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan 

bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti program 

IPICT benar-benar memberi manfaat bagi siswa.   
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Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa kerangka kerja IPICT bertujuan untuk 

menyiapkan sekolah memasuki sistem pendidikan ABAD 21 yang ditandai dengan 

penggunaan IT untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah dapat mengembangkan 

pendidikan berbasis ICT jika memiliki guru-guru yang terampil menggunakan perangkat 

ICT serta menguasai unsur pedagoginya. Selain penguasaan ketrampilan dan ilmu para 

guru perlu diberi keleluasaan untuk mempraktikannya dalam kegiatan pembelajaran 

sehari-hari. Kerangka kerja IPICT mengkondisikan supaya syarat-syarat tersebut dipenuhi 

oleh guru dan sekolah, bahkan IPICT juga menuntut keterlibatan pihak diluar sekolah 

untuk turut bertanggung jawab sebagai pengawas.    

Kerangka kerja IPICT terdiri atas siklus pelatihan, pengembangan, praktik, dan 

evaluasi. Kerangka kerja IPICT sangat ditentukan oleh peranan guru, tim pendamping, 

dan tim pengawas.  Dalam konsep IPICT, pengetahuan IT, pedagogi, dan keterampilan 

guru bukan berasal dari pelatihan, melainkan dibangun dari praktik mengajar di dalam 

kelas dan dari interaksi sehari-hari dengan siswa.  

2
Pengembangan 

Modul/model/alat

1
Pelatihan

Tim training

Kelompok Guru

Guru

3
Praktik di Kelas

Forum Guru

4
Berbagi pengalaman 

dan Diskusi

Pendampingan oleh Tim Ahli, Surveyor, dan Teknisi

Pengawasan oleh stakeholder (Sekolah, Yayasan, Pemerintah)

 

Gambar 4. Kerangka kerja IPICT 
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Ciri-ciri aktivitas IPICT sebagai berikut: 

1. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dari standar 1 hingga 

standar 10. 

2. Sebuah siklus pengembangan dimulai dari: 

 Pelatihan untuk materi kompetensi standar 1. 

 Kemudian dilanjutkan kerja kelompok untuk pengembangan modul 

tutorial (sesuai materi pelatihan). 

 Dilanjutkan praktik secara individu untuk mengajar menggunakan 

Microsoft Power point. 

 Hasil implementasi dilaporkan pada komunitas untuk mendapatkan 

respon dari kelompok lain atau Tim Ahli.  

3. Guru dapat mengikuti pelatihan untuk standar kompetensi berikutnya (standar 2 

dan seterusnya) jika telah menunjukkan bahwa ada hasil program, ditunjukkan 

dengan diterapkannya hasil pelatihan dan pengembangan modul pembelajaran 

dalam praktik mengajar sehari-hari.  

4. Program sertifikasi dibagi menjadi 3 level. Setiap guru memperoleh sertifikat 

kompetensi pada tiap level setelah menyelesaikan satu paket siklus 

pengembangan. Sebagai bukti kontribusi, setiap guru memperoleh sertifikat 

partisipasi pada tiap selesai kursus. 

5. Program didampingi oleh Tim (Ahli dan Teknis) dan diawasi oleh stakeholder 

(pemilik program).  

6. Pelaksanaan program dipantau oleh tim surveyor dan hasilnya dilaporkan 

kepada sekolah dan stakeholder.  

7. Pertemuan khusus untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam 

program IPICT ini, jika diketahui ada gejala yang menunjukkan kegagalan dalam 

pelaksanaan program.  

Langkah kerja IPICT 

Untuk menjamin program IPICT dapat diselenggarakan secara akuntabel 

diperlukan langkah-langkah kerja sebagai berikut: 

1. Membentuk organisasi yang membentuk tim yang mengkoordinasi dan 

bertanggung jawab pada pelaksanaan program pada wilayah tertentu. Jika IPICT 

diterapkan hanya satu lingkup sekolah maka tim ini dapat berbentuk panitia 

yang bersifat ad-hoc dengan masa kerja minimal 3 tahun. Organisasi ini terdiri 

atas: 

a. Tim ahli sebagai pendamping (tim ahli dapat beranggotakan guru yang 

telah berpengalaman menjalankan program IPICT) 

b. Tim surveiyor yang memantau pelaksanaan program. 

c. Tim pendamping teknis yang memberi bantuan yang bersifat teknis. 
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d. Tim pengawas yang terdiri atas pengurus sekolah dan para wakil 

pemangku kepentingan 

2. Melakukan survei fasilitas IT sekolah dan kompetensi guru menggunakan IT. 

3. Melakukan analisis hasil survei untuk menentukan posisi awal dan target 

program kerja. 

4. Membuat rencana program dan kegiatan, termasuk dari mana biaya 

pelaksanaan program harus diperoleh.  

5. Melakukan sosialisasi program kerja pada stakeholder 

6. Melaksanakan inti program IPICT, meliputi kegiatan pelatihan dan kegiatan 

pasca pelatihan.  

7. Membuat laporan kerja bulanan dan/atau semesteran. 

8. Membuat laporan kerja tahunan dan pertanggung-jawaban penggunaan 

anggaran.  

  



34 
 

BAB V  

KURIKULUM IPICT 

Kesepuluh kompetensi standar IPICT pada Gambar 3 di atas dapat dicapai melalui 

kurikulum pelatihan yang terdiri atas 10 standar. Kegiatan pelatihan bukan satu-satunya 

kegiatan dalam kerangka kerja IPICT. Setelah pelatihan ada kegiatan lanjutan berupa 

kerja kelompok dan forum diskusi.  

Berikut ini uraian tentang isi kurikulum pelatihan dari Standar Kompetensi 1 

hingga Standar Kompetensi 10.  

Standar 1:  Mengoptimalkan media presentasi 

Latar belakang 

Kebanyakan guru telah familiar dengan Microsoft Power Point. Hal ini didukung 

LCD Projector dan komputer yang disediakan oleh sekolah. Bahkan, banyak guru yang 

telah memiliki Laptop. Pertanyaannya, apakah para guru telah mengoptimalkan fasilitas-

fasilitas tersebut? Alat-alat elektronik memiliki masa kerja yang relatif pendek sehingga 

fasilitas pembelajaran semacam komputer dan LCD projector harus dioptimalkan dengan 

meningkatkan keterampilan guru menggunakan alat-alat presentasi, termasuk 

meningkatkan pengetahuan pedagoginya.  

Sudah berapa banyak model-model pembelajaran dikembangkan tetapi harus 

diakui jika model tatap muka masih mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas. Jika 

tidak ada guru berarti tidak ada pelajaran masih menjadi tantangan sistem pendidikan 

hingga hari ini. Begitu pentingnya pembelajaran di kelas menuntut para guru harus 

pandai dan kreatif untuk menjelaskan materi pada siswanya. Salah satu cara yang dapat 

ditempuh guru adalah menggunakan bantuan Power point untuk mengajar. Dengan 

demikian, para guru harus memiliki kemampuan menyiapkan materi presentasi dan 

kemampuan menjelaskannya.  

Materi pelatihan: 

1. Mengatur proyektor 

- Tingkat kecerahan 

- Ukuran layar dan mengatur jarak 

- Ketersediaan daya listrik 

- Operasional dan pemeliharaan 

2. Menggunakan Power Point 

- Pembuatan materi presentasi 

- Bekerja dengan power point 

3. Memahami teori multimedia 

- Cara kerja memori otak 

- Keterbatasan perhatian 

- Membuat skenario 
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4. Memahami 8 prinsip multimedia pembelajaran 

- Prinsip kognitif media pembelajaran 

- Multimedia principle 

- Contiquity principle 

- Modelity principle 

- Redundancy principle 

- Coherence principle 

- Personalization principle 

- Segmenting principle 

- Pre-training principle 

5. Teknik presentasi 

- Unsur-unsur presentasi 

- Komunikasi 

- Sinkronisasi 

- Teknik presentasi 

- Perhatian 

- Waktu  

- Materi 

Kegiatan pasca pelatihan: 

1. Guru membentuk kelompok kerja sesuai bidang (mata pelajaran) untuk 

mengembangkan materi/modul presentasi. 

2. Masing-masing kelompok kerja didampingi tim ahli dan tim teknis untuk 

mengembangkan materi Power Point yang siap pakai. 

3. Para guru menggunakan materi/modul presentasi untuk mengajar sekaligus 

menyempurnakan. 

4. Para guru mempublikasi hasil pengembangan materi dan pengalaman 

implementasi di forum IPICT. 

1. Guru diharapkan selalu meningkatkan keterampilan dan terus mengembangkan 

materi power point. 

2. Guru diharapkan selalu meningkatkan kemampuan mengajar menggunakan 

power point. 

3. Guru bersedia berbagi materi/modul Power point yang telah disempurnakan  

4. Guru memastikan siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. 

5. Tim surveyor menyusun laporan dampak program. 

Standar 2: Mengoptimalkan perangkat lunak pengolah kata 

Latar belakang 

Tantangan pendidikan yang termasuk mendasar adalah budaya membaca yang 

rendah. Meskipun banyak buku pelajaran yang disusun dan dicetak dengan bagus tetapi 

belum mampu memotivasi siswa untuk suka membaca. Siswa masih sangat kurang 

tertantang untuk menulis dan menjelaskan, siswa cenderung menuju pada rumus, 

gambar-gambar yang menarik, atau ringkasan. Minat membaca harus ditumbuhkan 

dengan cara-cara yang menarik bagi siswa, salah satunya dengan menulis. Minat 
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membaca otomatis meningkat jika siswa senang menulis. Sumber daya internet dan 

Microsoft Word sangat penting bagi guru karena dapat berfungsi sebagai sarana yang 

potensial untuk mengajarkan bagaimana menulis.  

Guru harus terampil menggunakan internet dan Microsoft Word untuk membuat 

karya tulis. Guru juga harus mampu meningkatkan minat menulis siswanya. Jika siswa 

tidak suka menulis berarti mereka telah kehilangan kemampuan berfikir dan 

menjelaskan dengan runtut. Mereka juga kehilangan salah satu cara berkomunikasi yang 

efektif. Aktivitas menulis mampu melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinatif 

yang terstruktur.  

Guru harus mampu menyisipkan tugas-tugas menulis diantara kegiatan 

pembelajaran di kelas.  

Materi pelatihan: 

1. Mengajar keterampilan menulis sesuai usia 

2. Membangkitkan imajinasi 

3. Menggunakan gambar 

4. Menyampaikan pesan 

5. Menata tampilan 

Kegiatan pasca pelatihan: 

1. Guru membentuk kelompok kerja untuk membuat materi mengajar 

keterampilan sesuai matapelajaran.  

2. Masing-masing kelompok kerja didampingi tim teknis untuk mengembangkan 

materi mengajar yang siap pakai. 

3. Kelompok kerja guru mengembangkan materi mengajar keterampilan menulis. 

4. Guru menyisipkan materi keterampilan menulis saat mengajar. 

5. Guru mempublikasi hasil dan pengalaman mengajar pada forum IPICT. 

Keluaran: 

1. Tersedia materi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa 

yang siap disisipkan pada mata pelajaran. 

2. Hasil karya tulis siswa meningkat. 

Standar 3 (khusus guru IT): Membangun dan mengelola LMS 

Latar belakang: 

Salah satu alat e-learning yang menjadi sentral pengembangan adalah LMS atau 

Learning Management System. Alat ini dirancang secara khusus untuk mengelola 

aktivitas belajar dan pembelajaran. LMS bersifat online, dapat diakses menggunakan 

computer, laptop, atau smart phone. LMS digunakan untuk mengelola keanggotaan 

siswa, jadwal kegiatan, materi pelajaran, soal, forum, dan berita.  

Setiap sekolah dapat memiliki sebuah LMS atau beberapa sekolah bergabung 

untuk membuat sebuah LMS. Untuk mendukung program pengembangan fasilitas IPICT, 

guru IT atau guru yang ditunjuk sekolah mengembangkan ICT dapat mengikuti program 
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ini supaya mampu membangun, menjalankan, dan memelihara LMS secara mandiri. 

Seandainya ada salah satu guru atau ada beberapa guru yang memiliki kemampuan 

membangun dan mengelola LMS maka keberlanjutan program e-learning sekolah lebih 

terjamin.  

Materi: 

1. Mengenal Bitnami CMS 

- Akses dan memahami alamat BitNami 

- Download file instalasi 

2. Instalasi Moodle 

- Setup 

- Lounching 

3. Administrasi pengguna 

- Membuat pengguna baru 

- Menentukan hak pengguna 

- Editing pengguna 

- Mencari pengguna dalam database 

- Menghapus pengguna 

- Mengganti password pengguna 

4. Administrasi mata pelajaran 

- Membuat kategori 

- Membuat mata pelajaran 

- Setting mata pelajaran  

- Menata aktivitas 

- Menata file 

- Membuat kuis 

- Mengatur jadwal kuis 

- Mengunggah materi belajar 

5. Bekerja cepat 

- Mendaftarkan pengguna secara rombongan  

- Membuat backup 

- Mengunggah backup 

- Mengunggah kuis dari file 

Kegiatan pasca pelatihan: 

1. Guru merencanakan pembangunan LMS Moodle bagi sekolah masing-masing 

(kecuali yang sudah memiliki). 

2. Guru melaksanakan pemeliharaan untuk memastikan LMS siap digunakan setiap 

saat. 

3. Guru meningkatkan sarana akses LMS. 

4. Guru didampingi tim teknis selama mengembangkan LMS dan fasilitas aksesnya. 
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Keluaran: 

1. LMS Moodle sekolah yang siap digunakan setiap saat yang dapat diakses dalam 

lingkup sekolah. 

2. Petunjuk penggunaan LMS Moodle. 

Standar 4 (khusus guru non IT): Mengelola pembelajaran menggunakan LMS 

Latar belakang 

Salah satu tantangan pendidikan ABAD 21 adalah pengaruh teknologi informasi, 

terutama saat siswa berada di luar lingkungan sekolah.  Kondisi inilah yang menuntut 

para guru untuk memiliki keterampilan mengelola aktivitas belajar di luar kelas 

memerlukan perencaan kegiatan, materi belajar, materi tutorial, soal latihan, dan soal 

test.   

Jika guru mampu menggunakan LMS maka daya inovasinya semakin membaik. 

Guru akan mengerti bagaimana memanfaatkan waktu belajar diluar kelas, memantau 

siswa, dan menyilidiki sejauh mana siswa telah belajar. Guru dapat membuat soal online, 

mengumpulkan data kegiatan dan nilai secara otomatis, kemudian dilain waktu 

menganalisis soal tersebut, menganalisis jawaban-jawaban siswa, dan mengukur 

aktivitas setiap siswa. Bahkan guru dapat mendeteksi siswa mana yang kurang aktif. 

Materi pelatihan: 

1. Administrasi siswa 

- Pendaftaran siswa 

- Mengatur hak siswa 

- Mendaftar siswa satu kelas 

2. Administrasi matapelajaran 

- Mengatur jadwal pelajaran 

- Mengunggah materi 

- Membuat soal 

- Menganalisis soal  

- Menganalisis jawaban 

3. Bekerja cepat 

- Mendaftarkan pengguna secara rombongan  

- Membuat backup 

- Mengunggah backup 

- Mengunggah kuis dari file 

Kegiatan pasca pelatihan: 

1. Kelompok guru mengembangkan materi tes diagnostik.  

2. Guru merencanakan pelaksanaan tes diagnostik secara periodik menggunakan 

LMS. 

3. Setiap guru didampingi oleh tim teknis selama persiapan dan pelaksanaan tes 

diagnostik. 
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Luaran: 

1. Tersedia tes diagnostik online yang siap digunakan setiap saat.  

2. Tersedia laporan perkembangan hasil belajar mingguan atau bulanan. 

Standar 5: Mengembangkan modul pembelajaran interaktif 

Latar belakang 

Penerapan nyata ICT untuk pembelajaran adalah modul-modul belajar interaktif 

atau lebih dikenal dengan Computer Aided Learning (CAL). Manfaat utama CAL adalah 

untuk mempermudah pemahaman siswa. Kekuatan CAL ini dapat dibangun dengan 

memanfaatkan kekuatan multimedia.  

CAL yang efektif dapat dibuat dengan menggunakan pengalaman dan 

pengetahuan guru. Setiap guru yang telah berpengalaman pasti mengerti bagaimana 

cara mengurutkan materi yang disampaikan. Para guru berpengalaman pasti mengerti 

bagaimana cara menggunakan gambar untuk menerangkan. CAL juga bisa dilengkapi 

simulasi untuk menggambarkan konsep atau sistem yang kompleks.  

CAL yang dibuat perlu disebarluaskan supaya mudah digunakan oleh siswa. CAL 

dapat berbentuk sebuah modul yang dapat diunggah pada satu LMS dengan 

menggunakan standar SCORM. Siswa dapat mengakses modul interaktif (SCORM 

Module) yang telah dipublikasi di LMS menggunakan komputer, laptop, atau smarphone. 

Kelebihan SCORM Module yang disebarluaskan melalui LMS adalah semua aktivitas dan 

skor yang diperoleh terekam. Guru dapat mengolah data yang terkumpul untuk bahan 

evaluasi.  

Materi pelatihan: 

1. Prinsip pembelajaran melalui modul interaktif 

2. Mengenal standar SCORM 

3. Mengenal authoring tools (CourseLab) 

- Download dan instalasi CourseLab 

- Membuat modul tutorial 

- Membuat text 

- Membuat kues 

- Mempublikasi modul 

4. Membuat modul interaktif (SCORM Standard) 

- Mengenal object 

- Mengatur navigasi 

5. Mengunggah SCORM Module ke LMS 

- Mengunggah file 

- Menguji modul 

- Melihat data 

Kegiatan pasca pelatihan: 
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1. Kelompok guru mengembangkan modul multimedia interaktif.  

2. Selama mengembangkan modul, kelompok guru didampingi tim ahli dan tim 

teknis. 

3. Guru menggunakan modul untuk tutorial tambahan bagi siswa. 

Luaran: 

1. Modul-modul tutorial interaktif.   

2. Rasa puas siswa karena merasa terbantu dan lebih mudah memahami materi 

pelajaran. 

Standar 6: Merancang instruksional berbasis ICT 

Latar belakang: 

Definisi e-learning selalu berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan 

teknologi informasi. Salah satu definisi e-learning yang masih relevan dengan kondisi 

saat ini dikemukan oleh Clarck dan Mayer (2008), yaitu: e-learning adalah konten dan 

metode instruksional yang bertumpu pada penggunaan perangkat komputer yang 

didesain untuk membangun pengetahuan atau keterampilan sesuai tujuan 

pembelajaran. Berdasar pada definisi ini kedudukan rancangan instruksional dalam e-

learning sangat penting.  

Kapan siswa menggunakan fasilitas e-learning atau mengerjakan tugas, 

tergantung pada instruksi yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu kemampuan guru 

untuk membuat rancangan instruksional pembelajaran yang berbasis ICT perlu 

ditingkatkan. Inti dari rancangan instruksional pembelajaran berbasis ICT ini adalah 

untuk mengoptimalkan waktu belajar di luar kelas. Fasilitas IT yang dimaksud dalam 

IPICT adalah LMS beserta isinya, antara lain: tutorial (SCORM Module), buku, kuis, dan 

tugas.  

Rancangan instruksional pada prinsipnya untuk mengatur kegiatan siswa di dalam 

kelas dan di luar kelas. Rancangan instruksional mengatur urutan kegiatan pembelajaran 

di kelas, kegiatan belajar mandiri di luar kelas, termasuk mengatur urutan materi yang 

sesuai.   

Materi pelatihan: 

1. Prinsip rancangan instruksional 

2. Prinsip siklus belajar 

- Tutorial 

- Assesment 

- Treatment 

3. Prinsip monitoring dan evaluasi 

- Mengumpulkan data 

- Analisis data 

- Rencana perbaikan 

4. Rancangan instruksional berbasis LMS 
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- Merancang kegiatan di dalam kelas 

- Merancang kegiatan di luar kelas 

- Menata LMS sesuai rancangan instruksional 

5. Menata isi  

- Memilih theme 

- Mengatur kategori dan mata pelajaran 

- Membuat forum 

- Mengirim berita 

Kegiatan pasca pelatihan: 

1. Kelompok guru mengembangkan rancangan instruksional pembelajaran, 

menyiapkan materi, dan menata kelas virtual LMS.  

2. Kerja kelompok guru ini didampingi oleh tenaga ahli dalam pengembangan 

instruksional 

3. Setiap guru menata LMS sesuai rancangan instruksional yang dibuat. 

4. Setiap guru didampingi tim teknis selama menyiapkan LMS. 

Luaran: 

1. Dokumen rancangan instruksional berbasis LMS. 

2. Ruang pembelajaran virtual yang siap setiap saat untuk digunakan. 

Standar 7: Observasi dan evaluasi pembelajaran berbasis IT 

Latar belakang: 

Observasi merupakan kegiatan penting untuk meninjau secara teliti proses belajar 

(atau pembelajaran). Evaluasi pembelajaran merupakan langkah untuk menilai hasil 

observasi guna menetapkan langkah-langkah perbaikannya. Jadi, kegiatan mengajar, 

belajar, observasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan merupakan sebuah siklus yang 

harus dijalankan selama kegiatan suatu mata pelajaran dilaksanakan. Evaluasi 

pembelajaran dilaksanakan dengan melihat hasil observasi untuk mengetahui siapakah 

siswa yang sudah berhasil dan siapakah yang belum berhasil menguasai materi.  

Inti kegiatan observasi adalah mengumpulkan data pembelajaran. Cara 

mengumpulkan data ini akan mudah jika menggunakan ICT dan dibuat otomatis.  Jadi, 

harus ada cara untuk mengumpulkan data secara otomatis melalui pelaksanaan kegiatan 

belajar atau pembelajaran.  Guru dapat meninjau kegiatan melalui data nilai latihan atau 

aktivitas yang terkumpul. 

Setelah guru memperoleh data hasil belajar, dia dapat menemukan masalah yang 

mungkin dialami oleh siswa. Guru yang berpengalaman segera tahu mengapa banyak 

siswa menunjukkan ketidakberhasilan, selanjutnya guru tersebut harus menentukan 

langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki keadaan.  

Materi pelatihan: 

1. Teknik mengumpulkan data 
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- Survey 

- Online assessment 

2. Analisis data hasil belajar 

- Mengundul data dari LMS 

- Mengolah data menggunakan excel 

- Membuat komentar  

- Membuat laporan 

3. Perlakuan belajar optimal 

- Effect size pembelajaran 

- Pentingnya motivasi belajar 

- Masalah belajar siswa 

- Memilih dan memberi perlakuan  

4. Collaboratif treatment 

Kegiatan pasca pelatihan: 

1. Kelompok guru mengembangkan metode observasi dan evaluasi.  

2. Kerja kelompok guru ini didampingi oleh tenaga ahli dalam pengembangan 

kegiatan observasi dan evaluasi.  

3. Guru melakukan analisis data untuk memberikan perlakuan yang tepat. 

Luaran: 

1. Dokumen prosedur observasi 

2. Dokumen prosedur evaluasi  

3. Laporan penerapan hasil observasi 

4. Laporan hasil implementasi 

Standar 8:  Mengoptimalkan peranti mobile 

Latar belakang: 

Mudah kita amati bahwa keberadaan komputer, smartphone, internet, dan mobile 

application telah banyak mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan belajar. 

Kebanyakan masyarakat, termasuk para pelajar, sudah akrab dengan komputer dan 

internet, terlebih lagi dengan smartphone dan aplikasinya. Para pelajar lebih memilih 

menggunakan aplikasi mobile dari pada menggunakan komputer karena lebih mudah 

dan lebih praktis untuk berkomunikasi dan mencari informasi di internet. Tidak heran 

jika sudah menjadi pemandangan umum, para pelajar sangat asyik bermain smartphone, 

seolah tidak lagi mengenal tempat dan waktu.  

Para pelajar tidak bisa dilarang begitu saja untuk tidak bermain smartphone. 

Justru kondisi ini harus dapat dioptimalkan supaya mendukung kegiatan belajar, karena 

mayoritas pelajar memiliki smartphone, terlebih lagi di perkotaan. Guru harus bijaksana 

dan tepat dalam memanfaatkan keberadaan mobile application, terutama social media. 

Guru dapat mengoptimalkan waktu belajar di rumah. Para guru dapat mendampingi 

siswanya saat mengalami kesulitan.   
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Sebenarnya tidak hanya media sosial yang berkembang, seperti yang digambarkan 

oleh technoinfonet.com (Gambar 5). Dijelaskan bahwa, salah satu yang terus 

berkembang adalah mobile gaming. Tidak hanya untuk hiburan, mobile game sangat 

berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu model pembelajaran seperti yang 

telah dilakukan oleh grup EPICT yang telah memasukan learning through game sebagai 

salah satu materi pelatihan.  

 

Gambar 5. Tren pengembangan mobile application 2016. 

Sumber: http://www.technoinfonet.com 

Telegram merupakan salah satu media sosial yang mulai ramai digunakan.  

Telegram banyak digunakan karena gratis, pengiriman pesan cepat, ringan, dapat 

dijalankan di berbagai peranti mobile dan komputer, dapat digunakan untuk 

mengirimkan berbagai jenis file, dan mampu menangani anggota grup hingga 200 orang. 

Salah satu kekurangan Telegram belum memiliki voice call.  

Guru dapat menggunakan Telegram untuk membuat grup belajar. Telegram cocok 

untuk membantu siswa saat belajar di rumah. Apabila ada seorang siswa yang 

membutuhkan penjelasan untuk menjawab soal, guru segera dapat mengirim file 

petunjuk yang tepat. Jika siswa masih merasa kesulitan guru dapat menjelaskan dibantu 

sarana visualisasi online.  

Materi pelatihan: 

1. Menemukan dan mengumpulkan sumber belajar di internet 

- Menemukan sumber  

- Memilih materi 

- Editing 

2. Memilih media social 

- Menentukan kebutuhan 

- WhatsApp 

- Telegram 

- Line 

- BBM 
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- WeChat 

3. Membangun forum atau grup diskusi 

- Menentukan tujuan 

- Membuat aturan 

4. Komunikasi efektif dalam forum 

- Menentukan tujuan 

- Memahami maksud 

- Mengakhiri komunikasi yang tidak terarah 

5. Memberi bantuan secara online 

- Menyiapkan perangkat bantuan 

- Mengirim file 

- Online presentation 

- Saatnya berkomunikasi dua arah 

Kegiatan pasca pelatihan: 

1. Guru membentuk kelompok kerja untuk membuat atau mengumpulkan materi-

materi yang dipersiapkan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan 

belajar.  

2. Masing-masing kelompok kerja didampingi tim teknis untuk membantu 

mengumpulkan atau membuat materi-materi untuk mempermudah 

pemahaman. 

3. Guru membentuk forum bantuan belajar dengan siswanya menggunakan social 

media.  

Standar 9: Inovasi pembelajaran berbasis IT 

Latar belakang: 

Sudah saatnya inovasi pembelajaran diarahkan untuk berbasis ICT, karena sudah 

terbukti bahwa ICT dapat meningkatkan prestasi belajar jika digunakan dengan tepat. 

Salah satu inovasi pembelajaran menggunakan ICT yang saat ini sedang berkembang 

adalah flipped classroom. Prinsip dasar model ini adalah siswa terlebih dahulu belajar 

sendiri di rumah, esoknya dilanjutkan belajar di kelas untuk diskusi atau mendapatkan 

bimbingan (Gambar 6).  

Sekilas model ini menarik untuk dikembangkan karena siswa berusaha untuk 

memahami terlebih dahulu di rumah. Hari berikutnya, saat di kelas guru dapat mengatur 

acara pembelajaran sesuai kondisi siswa. Bagaimana cara mengumpulkan data untuk 

mengetahui kondisi atau hasil belajar siswa? Pembelajaran dengan materi yang mana 

yang paling tepat untuk mayoritas siswa? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan 

yang perlu dijawab. Guru dapat melakukan inovasi-inovasi dari model ini. Inovasi masih 

diperlukan karena banyak ditemukan kasus mahasiswa belum tentu bersedia belajar di 

rumah. Salah satu tantangan terbesar model ini, khususnya di Indonesia, siswa sudah 

terbiasa dibimbing setiap memahami materi baru.  
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Materi pelatihan: 

1. Prinsip flipped classroom 

2. Flipped classroom berbasis ICT 

3. Peluang inovasi 

4. Menyusun rancangan instruksional  

Kegiatan pasca pelatihan: 

1. Guru membentuk kelompok kerja untuk menyempurnakan rancangan 

instruksional. 

2. Masing-masing kelompok kerja didampingi tim ahli untuk mengembangkan 

materi-materi yang diperlukan. 

3. Guru mencoba menerapkan rancangan inovasi yang telah dibuat. 

Keluaran: 

1. Model flipped classroom berbasis IT yang unik 

2. Laporan hasil implementasi model inovasi pembelajaran flipped classroom 

 

Gambar 6. Konsep flipped classroom3 

  

                                                           
3 https://www.mysimpleshow.com/flipped-classroom-doing-it-upside-down/ 

 

https://www.mysimpleshow.com/flipped-classroom-doing-it-upside-down/
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Standar 10: Inovasi sekolah berbasis ICT 

Latar belakang: 

Invoasi dapat dilakukan untuk tingkat sekolah karena setiap sekolah pasti memiliki 

potensi untuk menjadi yang terdepan pada bidang tertentu. Setiap sekolah dapat 

mengembangkan keunggulan masing-masing. Keunggulan ini penting untuk mengubah 

kesan masyarakat yang sudah terbiasa merangking sekolah. Akan lebih baik jika sekolah 

A unggul dalam penyediaan sarana belajar berbasis ICT, sekolah B unggul dalam 

pendampingan siswa dengan sarana ICT, sekolah C kaya sumber belajar, dan lain 

sebagainya. Jadi masyarakat tertarik dan terikat karena keunggulannya. Tentu saja 

keunggulan yang dibangun harus berpengaruh pada masa depan siswa.  

Tujuan utama dari inovasi sekolah supaya para guru, sekolah, dan siswa saling 

bahu-membahu untuk membangun sekolahnya agar memiliki model Pendidikan ABAD-

21, minimalnya sebuah model yang menjadi program andalan sekolah. Teknologi 

informasi memiliki penerapan yang luas, pengembangan robot merupakan salah satu 

penerapan ICT yang sedang trend saat ini, atau yang lebih klasik, fotografi misalnya. Jika 

banyak inovasi yang berdampak langsung pada pemahaman atau keterampilan siswa, 

maka lambat laun pendidikan yang berpusat pada siswa suatu saat benar-benar 

terwujud. Jika penggunaan e-learning berhasil maka tidak ada guru pun kegiatan belajar 

tetap berlangsung.   

 

Gambar 7. Contoh pengembangan mobile learning4 

Sekolah dapat memanfaatkan internet atau mobile application, atau gabungan 

keduanya untuk mengembangkan beberapa layanan bagi siswa, orang tua siswa, atau 

masyarakat umum. Sekolah dapat mengembangkan modul-modul pembelajaran 

interaktif yang dapat dijalankan pada berbagai jenis dan merk smartphone. Sekolah juga 

bisa mengembangkan aplikasi web untuk mempermudah siswa memperoleh modul-

modul interaktif. Modul-modul interaktif sangat dicari oleh siswa, terutama jika mereka 

tidak berhasil memahami apa yang disampaikan guru saat di kelas. 

                                                           
4 https://elearningindustry.com/subjects/elearning-concepts/mobile-learning-mlearning 
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Materi pelatihan: 

1. Konsep inovasi dan Inovasi ICT sekolah 

2. Membuat proposal 

3. Menyusun anggaran 

4. Menjalin kerjasama 

Aktivitas pasca pelatihan: 

1. Guru membentuk kelompok kerja sekolah untuk menetapkan rencana suatu 

inovasi. 

2. Guru membuat konsep pengembangan dan proposal inovasi. 

3. Sekolah menjalin kerjasama invoasi dengan industri atau instansi.  

4. Guru terus-menerus menyempurnakan inovasi. 

Keluaran: 

1. Dokumen konsep pengembangan ICT sebagai unggulan sekolah 

2. Keunggulan ICT yang unik di setiap sekolah.  
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BAB VI  

PROGRAM PERCONTOHAN 

Pengembangan kapasistas sekolah  

Program percontohan ini merupakan hasil kerjasam antara Program Studi Teknik 

Informatika UMY (TI-UMY) dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul 

untuk mengembangkan kapasitas sekolah Muhammadiyah. Kerjasama ini dikemas 

sebagai program pengembangan kapasitas sekolah di bawah Majelis Pustaka 

Informatika (MPI) PDM Bantul dan didampingi oleh Prodi TI-UMY sebagai program 

pengabdian kepada masyarakat. Implementasi IPICT ini ditujukan pada seluruh Sekolah 

Muhammadiyah di Kabupaten Bantul DIY.  

Sasaran program adalah 1000 guru yang berasal dari Sekolah Muhammadiyah se 

Kabupaten Bantul. Guru tersebut berasal dari 54 Sekolah Dasar, 20 Sekolah Menengah 

Pertama, 6 Sekolah Menengah Atas, dan 8 Sekolah Menengah Kejuruan. Program ini 

akan dilaksanakan selama 5 tahun (2016 s/d 2020) dan dapat diperpanjang apabila 

masih diperlukan.  

Program ini dikerjakan dengan mengikuti langkah kerja IPICT sebagai berikut: 

1. Membuat perjanjian kerjasama selama lima tahun antara PDM Bantul dengan 

Prodi TI-UMY. 

2. Membentuk organisasi pelaksana program (Tim IPICT) dengan anggota 

perwakilan dari organisasi di bawah PDM yang terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program (MPI dan Majelis Dikdasmen). Dari Prodi TI-UMY mengirim 

tenaga ahli dan pendamping. Anggota tim IPICT terdiri atas: 

- Ketua sebagai penanggung jawab 

- Sekretaris sebagai pelaksana harian  

- Bendahara sebagai pengelola sumber daya dan keuangan 

- Tim ahli sebagai trainer dan pendamping  

- Mahasiswa peserta progam KKN UMY sebagai surveiyor dan 

pendamping para guru dalam mengembangkan bahan ajar 

- Pemantau (para ketua/kepala/direktur dari MPI, Majelis Dikdasmen, 

Prodi TI-UMY, dan LP3M UMY) 

- Pembina dan pelindung (PDM dan UMY) 

3. Melakukan survei ke seluruh sekolah untuk melihat fasilitas IT dan kemampuan 

para guru menggunakan alat-alat IT untuk pembelajaran. 

4. Melakuan analisis atas hasil survei. 

5. Menyusun anggaran dan program kerja sesuai hasil survei. 

6. Menyelenggarakan acara sosialisasi yang dihadiri kepala sekolah, pimpinan 

majelis, pimpinan PDM, Rektor, Tim Ahli, Kepala LP3M UMY, dan tamu 

kehormatan sebagai pembicara.  

7. Melaksanakan program (pelatihan, pengembangan materi, pendampingan, dan 

publikasi hasil). 
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8. Pelaksanaan kursus standar berikutnya dilaksanakan setelah diketahui minimal 

25% peserta kursus telah berhasil menerapkan hasil pengembangan pada 

matapelajaran mereka.  

9. Membuat laporan rutin. 

10. Memperluas kerjasama untuk keberlanjutan program. 

Pelaksanaan program  

Dalam program ini, setiap sekolah diberi kesempatan mengirimkan 10-12 guru 

sebagai peserta pelatihan. Guru yang telah dikirim inilah yang akan berperan secara aktif 

untuk menjalankan program pengembangan IPICT.  Pelaksanaan program ini dibagi 

menjadi empat aktivitas penting yaitu pelatihan, kerja kelompok, praktik, dan berbagi 

pengalaman. Para guru dapat berbagi pengalaman implementasi melalui forum yang 

beranggotakan Tim Ahli, Jajaran Pimpiman PDM, dan ketua LP3M UMY.  

Setiap tenaga ahli akan mendampingi dua sekolah selama setahun dan bisa 

dilanjutkan pada tahun berikutnya apabila dua standar dianggap berhasil diterapkan. 

Dalam satu tahun, sebuah sekolah ditargetkan berhasil menerapkan dua buah standar. 

Tenaga ahli dari UMY dibiayai dari skema program pengabdian. 

Tenaga teknis adalah mahasiswa KKN UMY yang telah dilatih secara khusus untuk 

mendampingi guru selama mengembangkan materi/model/alat dan pada saat 

menerapkan hasil pengembangan pada kegiatan mengajar sehari-hari. Selain itu tenaga 

teknis ini diterjunkan selain mendampingi para guru juga ditunjuk sebagai tenaga survei.  

Tabel 2. Rencana anggaran implementasi IPICT PDM Bantul 

Sekolah 
2016 2017 2018 2019 2020 

Standar 
1-2 

Standar 
3-4 

Standar 
5-6 

Standar 
7-8 

Standar 
9-10 

Jumlah pelatihan* dan aktivitas 

54 SD 162 146 131 118 106 

20 SMP 60 54 49 44 39 

6 SMA 18 16 15 13 12 

8 SMK 24 22 19 17 16 

Total 264 238 214 192 173 

Kebutuhan SDM** 

Tenaga ahli 44 44 44 44 44 

Tenaga teknis 440 440 440 440 440 

Anggaran PDM  
(juta rupiah) *** 

792 712 641 577 519 

Anggaran UMY 
(juta rupiah) **** 

319 319 319 319 319 

* Jumlah peserta pelatihan 25 orang per kelas. 

** Setiap 2 sekolah di dampingi seorang ahli dan 10 tenaga teknis 

*** Setiap pelatihan diselenggarakan satu hari dengan membutuhkan anggaran 3 juta 

rupiah untuk snak, minum, makan siang, materi pelatihan, dan sertifikat.  

**** Setiap tenaga ahli membutuhkan biaya 6 juta rupiah per orang per tahun dan 

tenaga teknis 1.5 juta rupiah per orang per tahun. 
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Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh guru-guru sekolah 

Muhammadiyah di seluruh Bantul atas dukungan dari tenaga ahli UMY, tenaga teknis 

UMY, tenaga survei UMY, serta diawasi oleh pemangku kepentingan (PDM Bantul). 

Aggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

Pendanaan program ini bersumber dari Sekolah, PDM, dan UMY.  

Struktur Organisasi  

Tetap berpedoman pada IPICT, implementasi ini menggunakan kerangka kerja 

seperti tampak pada Gambar 4. Dalam kerangka kerja ini SDM dibagi menjadi lima tim, 

yaitu tim IPICT, tim guru, tim ahli, tim teknis, dan tim pengawas. Masing-masing tim 

memiiliki rincian tugas dan kegiatan sebagai berikut: 

1. Tim IPICT 

- Menyusun jadwal kegiatan 

- Menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelatihan 

- Menyusun, mengelola, dan melaporkan anggaran 

- Mengadakan pertemuan rutin  

- Membuat laporan kegiatan 

- Mengkoordinasi kegiatan survei 

- Mengadakan acara sosialisasi 

- Menginisiasi kerjasama dengan pihak lain 

2. Guru 

- Mengikuti pelatihan mulai dari standar 1. 

- Mengembangkan bahan ajar/modul tutorial/test/alat e-learning dalam 

kelompok kerja. 

- Menggunakan hasil pengembangan untuk kegiatan mengajar sehari-hari. 

- Berdiskusi dan berbagi tentang pengalaman mengajar menggunakan bahan 

ajar/modul tutorial/test/alat e-learning hasil pengembangan dengan 

anggota kelompok kerja yang lain (dalam satu grup). 

- Mengikuti pelatihan standar berikutnya. 

3. Tim Ahli 

- Memberikan pelatihan (sebagai trainer). 

- Sebagai trainer, mendampingi kelompok guru selama mengembangkan 

bahan ajar/modul tutorial/test/alat e- learning. 

- Mendampingi guru selama menggunakan bahan ajar/modul tutorial/test 

/alat e-learning untuk mengajar hingga guru mandiri. 

- Menyempurnakan modul/kurikulum pelatihan. 

4. Tim Teknis 

- Membantu guru saat mengikuti pelatihan. 

- Membantu kelompok guru saat mengembangkan bahan ajar/modul 

tutorial/test /alat e-learning. 

- Membantu guru saat menggunakan bahan ajar/modul tutorial/test /alat e-

learning untuk mengajar. 

- Melakukan survei sebelum penyusunan kegiatan untuk melihat.  
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- Melakukna survei hasil implementasi. 

- Membuat laporan survei. 

5. Pengawas 

- Menerima laporan kegiatan rutin  

- Mempelajari laporan hasil survei 

- Memantau kegiatan  

- Mengadakan pertemuan rutin untuk evaluasi 

- Mengadakan pertemuan khusus jika diperlukan 

2
Pengembangan 

Modul/alat/model

1
Pelatihan IPICT 

Tim training

Kelompok Guru

Guru

3
Menggunakan 

modul/alat/model 
untuk mengajar

Forum Guru

4
Berbagi pengalaman 

praktek mengajar

Pendamping: 

Tim ahli IPICT TI-UMY

Pengawas:
 Ketua PDM, ketua MPI, Ketua Prodi TI-UMY, Ketua LP3M UMY, Kepala Sekolah

Praktik di Kelas

Pendamping teknik: 

Mahasiswa KKN UMY

Tim IPICT PDM

 

Gambar 8. Struktur organisasi program percontohan 

Manfaat program 

Implementasi IPICT ini termasuk dalam program pengembangan pendidikan 

jangka panjang untuk Sekolah Muhammadiyah di seluruh Kabupaten Bantul yang sangat 



52 
 

diharapkan banyak memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, baik yang terlibat 

langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diharapkan antara lain: 

1. Bagi PDM 

- Memiliki program jangka panjang pengembangan sekolah Muhammadiyah 

menuju sekolah modern. 

- Memiliki sarana modern untuk memonitor kegiatan pembelajaran seluruh 

sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Bantul.  

2. Bagi UMY 

- Memiliki model pengabdian kepada masyarakat jangka panjang dengan 

dampak luas. 

- Memiliki program jangka panjang peneltian, pengabdian, dan KKN yang 

terintegrasi dan terprogram. 

- Menjadi pioner pengembangan implementasi ICT untuk pembelajaran di 

sekolah dengan konsep yang jelas. 

- Mampu berkontribusi secara nyata dalam menyiapkan sekolah Indonesia 

memasuki model pendidikan ABAD 21.  

3. Bagi Sekolah 

- Memiliki model pembelajaran modern 

- Memiliki program untuk meningkatkan minat pendaftar 

- Memiliki program untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

- Memiliki program untuk meningkatkan profesionalme guru 

4. Bagi Siswa 

- Tersedia sarana yang mencukupi untuk meningkatkan prestasi belajar. 

- Memperoleh layanan pembelajaran modern dengan aksesibilitas tinggi. 
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GLOSARIUM 

BitNami https://bitnami.com/stack 

blended learning Model pembelajaran campuran e-learning dan di ruang 
kelas 

CAL Computer Aided Learning, alat tutorial berbantuan 
komputer 

Authoring tools Perangkat lunak untuk membuat multimedia tutorial module 

Dikdasmen Pendidikan dasar dan menengah 
EPICT European Pedagogical ICT 

flipped classroom Model pembelajaran dimulai dengan praktik dilanjutkan 
teori 

ICT Information and Communication Technology 

IPICT Indonesian Pedagogical ICT 

IPICT, Kompetensi Level 1 Menggunakan peranti presentasi dan peranti menulis 

IPICT, Kompetensi Level 2 Menggunakan peranti Sistem Pengelolaan 
Pembelajaran 

IPICT, Kompetensi Level 3 Membuat inovasi pembelajaran berbasis IT 

IPICT, Standar 1 Mengoptimalkan media presentasi 

IPICT, Standar 2 Mengoptimalkan software pengolah kata 

IPICT, Standar 3 Membangun dan mengelola LMS 

IPICT, Standar 4 Mengelola pembelajaran menggunakan LMS 

IPICT, Standar 5 Mengembangkan modul pembelajaran interaktif 

IPICT, Standar 6 Merancang instruksional pembelajaran berbasis I 

IPICT, Standar 7 Melakukan evaluasi dan observasi berbasis 

IPICT, Standar 8 Mengoptimalkan peranti mobile 

IPICT, Standar 9 Membuat inovasi pembelajaran berbasis ICT 

IPICT, Standar 10 Membuat inovasi sekolah berbasis ICT 
IT Information technology 

kelas virtual pembelajaran melalui LMS 
LMS Learning Management System atau Sistem Pengelolaan 

Kegiatan Belajar dan Pembelajaran berbasis ICT 

m-Learning Mobile Learning 

mobile app Mobile application 
Moodle Moodle Learning Management System (LMS) 

MPI Majelis Pustaka Informatika 

MS Power point Microsoft Power point 

MS Word Microsoft Word 

PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

SCORM Shareable Content Object Reference Model 

SDL Self-directed Learning 

SIM Sistem Informasi Manajemen 

TI-UMY Program Studi Teknik Informatika UMY 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. Organisasi dibawah PBB 

UK United Kingdom 

https://bitnami.com/stack
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 Saat ini, ia fokus pada penelitian dan pengembangan e-learning; lebih spesifik 

lagi pada pengembangan model pembelajaran berbasis e-learning.  Salah satu hasil 

penelitian yang sedang dikembangkan adalah model pembelajaran yang mengadaptasi 

sistem pengendalian umpan balik yang biasa digunakan untuk pengendalian alat atau 

proses, model itu diberi nama Gamma Feedback Learning Model atau GFLM. Model ini 

meletakkan dasar-dasar penerapan sistem pengendalian umpan balik pada proses 

pembelajaran. 

 Dr. Dwijoko Purbohadi juga aktif mengembangkan Intelligent Tutoring System 

(ITS) dan Computer Aided Instructional (CAI), terutama yang menggunakan standar 

Sharable Content Object Reference Model (SCORM).  
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