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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas 
izinNya, buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kebijakan pendidikan tentang pentingnya pendidikan dalam 
perspektif daya saing, peningkatan mutu pendidikan dan pencitraan 
pendidikan utamanya sangat bergantung kepada kemajuan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK). Para pengelola pendidikan hendaknya 
menyadari betapa pentingnya menggiring pembelajaran berbasis TIK. 
Dalam tataran implementasinya di tingkat satuan pendidikan bukanlah 
persoalan yang mudah. Kesemuanya dibutuhkan pola perubahan secara 
gradual dan konsep yang matang, terencana dengan baik dengan harapan 
dapat terimplementasi dengan baik pula yang pada gilirannya pendidikan 
kita mendapatkan output yang kompetitif demi kemajuan serta kualitas 
pendidikan kita.

Terbitnya buku berjudul “Pengantar Pembelajaran Inovatif berbasis 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)” dipicu oleh kehadiran TIK 
yang berdampak luar biasa dalam perubahan paradigma pembelajaran. 
Perubahan itu menyangkut aspek pedagogis, perencanaan pembelajaran, 
metoda mengajar dan model-model pembelajaran yang kesemuanya itu 
dapat berjalan secara simultan.

Buku ini ditujukan kepada semua lapisan masyarakat (praktisi 
pendidikan, pendidik maupun mahasiswa) sebagai sumber informasi 
tentang pembelajaran berbasis teknologi secara terintegrasi. Di samping 
itu, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa Lembaga Pendidikan dan 
Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menempuh jalur pendidikan Guru 
Sekolah Bertaraf Internasional (PG-SBI), karena buku ini sangat relevan 
dengan tuntutan model pembelajaran yang dihadapi kelak ketika terjun 
langsung menjadi guru di sekolah. 
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Tujuan utama buku ini adalah menyebarluaskan tentang dasar, 
prinsip dan penerapan model pembelajaran berbasis TIK dalam bidang 
studi yang telah dikembangkan di Indonesia. Setidaknya ada tiga model 
pembelajaran terintegrasi dengan TIK. Pertama model sistematis 
berdasarkan topik.  Kedua, model technology pedagogy content knowledge 
(PTCK), dan ketiga model pembelajaran  yang dikembangkan oleh 
Microsoft yakni Microsoft Learning Partner. 

Dengan membaca buku ini diharapkan miskonsepsi pembelajaran 
berbasis TIK dari berbagai tinjauan dan sudut pandang dapat direduksi. 
Misalnya, masih dijumpai sebagian pendapat bahwa TIK tak ubahnya 
hanya sebagai alat bantu pembelajaran.  Namun, buku ini belum 
memberikan bekal secara teknis bagaimana membuat alat bantu 
pembelajaran/ multimedia berbasis TIK. Buku ini masih menekankan 
konsep pemahaman pembelajaran berbasis TIK, membuat rancangan 
maupun memanfaatkan media pembelajaran yang telah dikembangkan 
sebelumnya.

Harapan selanjutnya, pembaca memperoleh gambaran tentang 
mengintegrasikan TIK, materi pelajaran dan aspek pedagogis agar 
lebih menyenangkan. Dengan diperolehnya pemahaman itu, pembaca 
mencoba membuat rancangan pembelajaran, memilih materi pelajaran 
yang didukung oleh program animasi, simulasi atau diperoleh bahan 
berupa pembelajaran secara virtual. Dengan dukungan model-model 
pembelajaran inovatif diharapkan mampu merubah paradigma 
pembelajaran yang terfokus pada siswa. Pada gilirannya, model 
penilaiannyapun secara gradual juga mengalami perubahan. 

Selain itu, hasil rancangan yang dibuat oleh guru akan  membawa 
perubahan pola guru dalam mengajar yakni mengajar yang disertai refleksi 
pembelajaran sehingga dalam prosesnya dapat dilakukan perbaikan dan 
penuh inovasi. Untuk itu, disamping contoh-contoh model pembelajaran, 
buku ini juga menyuguhkan karya berupa penelitian tindakan kelas (PTK) 
yang bukan sebagai contoh tapi dapat digunakan sebagai studi kasus 
dengan menelaah kelemahan dan keunggulan dari model pempelajaran 
yang telah diterapkan.
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Perspektif TIK dalam Pembelajaran

“There are indeed many examples of complex technology being used to achieve       
low- level educational goals” 

Underwood and Underwood (1995)

1.1 Pengantar 
Kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

pembelajaran merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, 
khususnya, teknologi pembelajaran dewasa ini. Tuntutan dalam menjawab 
globalisasi pendidikan telah hadir di depan mata. Berbagai perangkat 
komputer beserta koneksinya dapat menghantarkan peserta belajar secara 
cepat dan akurat apabila dimanfaatkan secara benar dan tepat. Untuk itu, 
dibutuhkan sumber daya manusia yang tanggap terhadap perkembangan 
TIK. 

Hal ini, TIK bukan hanya sebatas bagaimana mengoperasikan 
komputer saja, namun bagaimana menggunakan teknologi untuk 
berkolaborasi, berkomunikasi, melakukan penelitian, dan menyelesaikan 
berbagai persoalan dalam proses pembelajaran yang semakin kompleks 
dan berkembang secara dinamis.  Menurut Alessi dan Trollip et al (2001), 
pembelajaran berbasis TIK memiliki banyak keunggulan. Salah satunya, 
keunggulan itu berupa penggunaan waktu yang digunakan menjadi lebih 
efektif,  bahan materi pelajaran menjadi lebih mudah diakses, menarik, 
dan murah biayanya. 

Disamping itu, peserta belajar dapat belajar dengan lebih percaya diri 
sesuai dengan caranya sendiri, serta peserta belajar lebih banyak memiliki 

Bab I
PERSPEKTIF TIK DALAM PEMBELAJARAN
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kesempatan bereksplorasi karena termotivasi dengan hadirnya TIK dalam 
proses pembelajaran. Sejalan dengan itu, Yaverbaum, Kulkarni, dan Wood 
(1997) menjelaskan bahwa dengan adanya perangkat komputer beserta 
koneksinya serta tersedianya multimedia dalam pembelajaran dapat 
memperkaya suasana pembelajaran. TIK dapat menyusun pola interaktif 
yang dapat meningkatkan daya retensi belajar bagi peserta belajar.

Merujuk pada pendapat Galarneau et al (2006), penerapan TIK di 
berbagai sekolah telah dilaksanakan dengan pencapaian hasil belajar 
siswa cukup membanggakan. Bahkan di Jepang, TIK telah merambah ke 
arah model ujian siswa di tingkat sekolah dasar yang dilakukan secara 
online serta game edukasi yang dapat menstimulasi siswa dalam proses 
pembelajaran. Perubahan pengajaran menjadi bentuk pembelajaran dapat 
berkembang dengan pesat sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1.1:

Gambar 1.1 Perubahan Pola Pengajaran menjadi Pembelajaran

Pola pembelajaran satu arah yang terpusat kepada guru lebih 
menekankan kepada pemberian pengalaman yang dimiliki oleh guru. 
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Strateginyapun berlangsung sangat kaku dan formal. Akibatnya, kreativitas 
dari siswa tidak akan tumbuh sesuai dengan yang diharapkan bahkan 
cenderung bersifat pasif. Untuk itu, model pengelolaan pembelajaran 
yang terpusat kepada peserta belajar dapat dijadikan sebagai pilihan. 
Guru berpesar sebagai fasilisator dalam rangka menunjang tumbuhnya 
kreativitas siswa. Kemandirian belajar siswa terus ditmbuhkan dan 
dimotivasi dengan merubah pola interaksi pembelajaran yang multi 
arah. 

Harapannya, TIK dalam pembelajaran dapat mendorong timbulnya 
komunikasi, kreativitas, dan mampu memecahkan masalah-masalah 
yang dihadapi oleh peserta belajar (Ramsay, 2001). TIK juga membuat 
pengetahuan atau materi pelajaran yang disajikan baik berupa verbal dan 
visual dapat memberi daya ingat lebih lama (Paivio, 1986).  Siswa belajar 
menggunakan teknologi akan lebih siap menghadapi dunia kerja dan 
mengembangkan sikap berpikir ilmiah dan kritis dan lebih baik akibat 
dari pemberian skill yang memadai (Linn, 1998).

Sementara itu, penggunaan komputer dalam pembelajaran pada 
laboratorium virtual akan mendorong siswa lebih aktif dan interaktif 
(Lazarowitz dan Tamir (1994).  Menurut Webb (2005), bahwa iklim 
pembelajaran yang diperkaya oleh  ketersedian TIK  memberikan hasil 
antara lain (a) mempercepat pemahaman kognitif, (b) memperluas 
pengalaman belajar sehingga siswa dapat mempelajari sains melalui 
pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari, (c) meningkatkan 
manajemen diri dan, (d) memfasilitasi pengumpulan data serta 
presentasinya.

Pembelajaran berbasis TIK merupakan ranah baru yang berkembang 
dengan pesat dalam teknologi pembelajaran. Perkembangan itu 
didukung oleh piranti lunak dan piranti keras yang satu sama lain salaing 
berhubungan. Gambar 1.2 menunjukkan adanya hubungan satu sama lain 
dan memberi kekuatan dalam pengembangan teknologi pembelajaran.
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Gambar 1.2. Pembelajaran Berbasis TIK besarta Pirantinya

Berbagai piranti TIK telah hadir di abad modern ini. Piranti keras 
berupa komputer, radio, televisi, laptop serta perangkat video conference 
telah tersedia. Jaringan internet tumbuh secara meluas. Kita dapat 
mengakses informasi tanpa batas. Bahkan, berbagai provider berpromosi 
secara besar-besaran dan cenderung memberi berbagai fasilitas 
kemudahan serta pemberian paket pembayaran yang lebih murah, mudah 
dan cepat. 

Dalam koteks itu, baik piranti keras dan piranti lunak (software 
edukasi) dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pembelajaran berbasis 
teknologi. Dengan adanya berbagai kemajuan itu, diharapkan dapat 
merambah sekaligus membawa perubahan dalam mengintegrasikan TIK 
dalam pembelajaran.

Menurut UNESCO, posisi Indonesia masih berada pada tahap 
kedua (applying) dari empat tahapan mengimplementasikan TIK dalam 
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dunia pendidikan.  Oleh karena itu dengan tujuan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia dan kualitas pendidikan di Indonesia 
maka pembelajaran berbasis TIK perlu diperkenalkan, dipraktikkan, dan 
dikuasai siswa sedini mungkin agar lebih tanggap untuk menghadapi 
globalisasi pendidikan. 

Apalagi, pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Inpres 
No 6/2001 tentang telematika yang diharapkan menjadi bagian penting 
dari sistem pendidikan sehingga kurikulum sekolah secara bertahap 
disesuaikan dengan kebijakan tersebut. Keppres 20/2006 tentang 
terwujudnya masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan pada tahun 
2025 melalui pendayagunaan  dan optimalisasi TIK. Sementara itu, 
Kepmendiknas No 50/P/2007, salah satunya menyatakan bahwa 50% 
SMA/MA/SMK menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada tahun 
2009. Hal-hal tersebut akan terlaksana jika didukung oleh kemampuan 
sumber daya guru, fasilisator, operator dan siswa terhadap penguasaan 
TIK secara memadai.  

1.2 Guru dan TIK dalam Pendidikan Global
Penggunaan TIK dalam pembelajaran terkait dengan mata pelajaran 

di sekolah telah menggeser paradigma pembelajaran dari teachers centered 
menuju students centered.  UNESCO Bangkok, organisasi pendidikan 
tingkat dunia yang memfasilitasi kebijakan pada pembelajaran berbasis 
TIK. Di Asia Pasifik, yakni TIK yang dimuat dalam situs http://www.
unescobkk.org/index.php menginformasikan tentang standar kompetensi 
guru dalam melakukan pembelajaran berbasis TIK.  Standar kompetensi 
TIK merupakan suatu petunjuk untuk merumuskan dan mengevaluasi 
pelatihan pembelajaran berbasis TIK bagi guru. 

Ada suatu kebutuhan untuk mengatur standar kompetensi bagi guru.  
Standar tersebut harus memuat aspek teknis TIK maupun pedagogi 
yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Di Thailand, misalnya, master 
plan TIK untuk pendidikan nasional menyatakan bahwa guru-guru 
harus memiliki kemampuan yang tinggi terhadap pengetahuan TIK dan 
keterampilan termasuk pemahaman terhadap pengembangan media 
pembelajaran dan pengajaran.  
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Sementara itu, ISTE (International Society for Technology in 
Education) telah mengembangkan standar pengajaran bagi guru 
termasuk keterampilan berkomunikasi lisan dan tertulis melalui model 
pembelajaran inquiry, melakukan penelitian dan memproduksi media 
pembelajaran. Menurut sumber dari http://portal.unesco.org/ci/en yang 
menuliskan ICT-CST’s Project berskala dunia yang dikelola oleh UNESCO 
bekerjasama dengan Cisco, Intel, Microsoft, ISTE, Virginia Polytechnic 
Institute, dan State University (Virginia Tech) menyusun ICT Competency 
Standards for Teachers. Tujuan projek ini adalah menghasilkan petunjuk 
bagaimana meningkatkan  keterampilan guru melalui TIK. 

Tahap pertama, proyek ini berakhir pada akhir tahun 2007 dan 
menghasilkan 3 buah buku Competency Standards for Teachers yang 
digelar di London pada 8 Januari 2008 dalam acara Moving Young Minds 
Conference. Acara ini merupakan seminar internasional yang diadakan 
oleh tuan rumah pemerintah Inggris di bawah menteri pendidikan dan 
para pembuat kebijakan.  

Adanya standar kompetensi bagi guru dalam melaksanakan 
pembelajaran terintegrasi TIK akan memungkinkan bagi siswa 
mempelajari teknologi agar piawai mencari sumber informasi, 
menganalisis, memecahkan masalah, dan menjadi komunikator yang 
baik.  Munculnya standar kompetensi TIK bagi guru juga dipengaruhi 
oleh  perubahan pola pedagogi pada pembelajaran abad ke-21. Fokus 
pembelajaran pada kegiatan belajar yang interaktif,  membangun 
komunitas ilmu pengetahuan, belajar, dan membelajarkan dapat terjadi 
pada waktu yang bersamaan, dan terjadi perubahan infrastruktur secara 
keseluruhan. 

Pedagogi yang terjadi berkaitan dengan kurikulum berbasis ilmu 
pengetahuan dan multimedia, organisasi jenis pembelajaran mencakup 
struktur kurikulum yang bersifat feed back, metode pembelajaran 
berwawasan teknologi, monitoring, evaluasi, penilaian bersifat formatif 
yang semuanya terangkum dalam standar pembelajaran yang disebut 
SDKB (Sulinet Digital Knowledge Base). 

Standar itu dimuat dalam http://unescodoc.unesco.org/images/1562 
ini dipakai sebagai indikator guru dalam merencanakan pembelajaran 
yang terintegrasi TIK. Dengan adanya standar kompetensi guru terhadap 
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TIK diharapkan penerapannya dapat dimonitor yang selanjutnya dapat 
dilakukan perbaikan secara bertahap. 

1.3 Pembelajaran berbasis TIK mendukung keterampilan abad ke-21
Menurut Friedman (2006) dalam memasuki abad ke-21, bisnis 

digital di berbagai sektor mulai marak di banyak negara. Keadaan ini 
menyebabkan pergeseran paradigma pembelajaran harus dihadapi untuk 
mempersiapkan pendidikan menyongsong era global. Dalam hal ini, salah 
satu keterampilan abad ke-21 menuntut terjadinya perubahan evolusi 
berpikir. Setiap siswa di abad ini, diharapkan memiliki keterampilan 
berpikir yaitu bagaimana berpikir kritis (high order thinking skill atau 
lebih dikenal dengan nama HOTS), mencari solusi, kreatif, berinovasi, 
komunikasi, kolaborasi, serta memiliki keterampilan informasi dan 
media (ICT literacy). 

Dari sumber http:// www.21stcenturyskill.org/assess/, pengertian 
ICT literacy  dapat dimaknai yaitu menggunakan teknologi digital, alat 
komunikasi dan atau jaringan untuk mengakses, mengatur, meneliti, 
mengevaluasi, menciptakan informasi untuk keperluan komunikasi. 
Terkait dengan kriteria keterampilan abad ke-21 tersebut maka pada 
penelitian ini dibahas keterampilan berpikir yang disebut high order 
thinking skill (HOTS) dan ICT literacy. Berpikir merupakan bagian 
intelektual manusia dalam proses kognitif tingkat tinggi (Wilson, 2000). 
Skill dapat dimaknai sebagai bentuk keterampilan dan merupakan 
kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik (Lawson, 2002). 

Selanjutnya,  McGuinness (1999) telah meringkas perbedaan 
taksonomi keterampilan berpikir yang paling banyak disebut-sebut dalam 
literatur. Keterampilan tersebut termasuk mengumpulkan informasi, 
menyeleksi informasi, menganalisis informasi, membuat kesimpulan 
dari informasi yang diperolehnya, gagasan, menyelesaikan masalah, 
menentukan hubungan sebab akibat, melakukan evaluasi, merencanakan 
suatu tujuan, memonitoring, dan merefleksi kemajuan satu sama lain. 

Pola pembelajaran serta dukungan dari bergai komponen untuk 
mendukung terselenggaranya pendidikan berbasis TIK dan terfokus 
kepada siswa merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa dihindari. Untuk 
itulah, peran dari masing-masing komponen sangat diharapkan demi 
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berkembangnya pembelajaran itu. Gambar 1.3. menunjukkan rangkaian 
komponen dari masing-masing komponen TIK untuk mewujudkan 
pembelajaran berbasis TIK.

 
 Gambar 1.3. Peran  komponen dalam pembelajaran berbasis TIK

Kehadiran TIK dalam dunia pendidikan tidak berdiri sendiri. 
Khusus, dalam menerapkan pada proses pembelajaran dibutuhkan 
berbagai komponen yang saling membutuhkan dan terkait satu sama lain. 
Apabila sekolah mau menerapkan model integrasi TIK di sekolah maka 
dari berbagai aspek perlu dipertimbangkan. Misalnya, guru yang ada di 
sekolah mimiliki standar kompetensi TIK sesuai yang dipersyaratkan. 
Orang tua, kepala sekolah, masyarakat, karyawan sekolah dan pemerintah 
hendaknya mendukung atas diterapkannya model pembelajaran ini.

Dalam prosesnya, tidak dapat disangkal lagi bahwa TIK dapat 
dimanfaatkan sebagai gudang ilmu sebagai sumber belajar, sebagai 
fasilitas pendidikan, sebagai alat bantu, sebagai infrastruktur sekolah  
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bahkan sebagai alat penunjang administrasi pendidikan. Totalitas  
mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran merupakan suatu upaya 
dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Harapannya, siswa terfasilitasi 
secara memadai untuk membentuk siswa belajar secara mandiri sehingga 
dapat pembelajaran secara aktif dapat tercapai.

Terkait dengan integrasi TIK dalam pembelajaran ternyata komputer 
dapat digunakan sebagai alat untuk melibatkan siswa dalam berpikir 
(Jonassen, 2000).  Wegerif (2002) menunjukkan bahwa ada tiga langkah 
bagaimana penggunaan TIK dapat memperkaya pengajaran dan 
pembelajaran yang menstimulasi keterampilan berpikir.  Ketiga langkah 
tersebut adalah: (a)  mendukung dinamika penyampaian informasi (b) 
berlaku sebagai guru untuk mendorong pembelajaran namun pada saat 
yang sama berlaku sebagai sumber belajar ketika siswa berdiskusi dan 
mengeksplorasi ide (c) adanya komputer jaringan membuat siswa dapat 
berkreasi secara langsung dengan siswa lain tanpa dibatasi ruang dan 
waktu. 

Selanjutnya, dalam DfES (2002), keterampilan berpikir juga 
dapat diklasifikasikan ke dalam kategori (a) keterampilan memproses 
informasi, (b) keterampilan memberi argumentasi, (c) keterampilan 
menemukan sesuatu yang baru dan (d) keterampilan berpikir kreatif 
(e) keterampilan mengevaluasi. Fischer et al (1995) menyoroti beberapa 
faktor yang mempengaruhi proses berpikir yaitu:  (a) kemampuan 
kognitif dan memori siswa, (b) pengalaman masa lalu, usia, dan kebiasaan 
dan (c) sikap siswa misalnya motivasi, tekanan, ketertarikan, kepercayaan 
terhadap orang lain, percaya diri, mengatur emosi, ketekunan, dan daya 
retensi terhadap materi pelajaran.  

Setiap siswa perlu menggunakan HOTS (Zohar, 2004).  Resnick 
(1987) menekankan bahwa HOTS harus merupakan salah satu program 
sekolah bahkan dimulai dari jenjang taman kanak-kanak pada setiap 
materi pelajaran.  Menurut Lavonen dan Meisalo (1998), baik kreativitas, 
berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah adalah termasuk 
HOTS.  Zoller (2001) menyatakan bahwa HOTS adalah mengajukan 
pertanyaan, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berpikir kritis, 
dan mengevaluasi dalam konteks materi kimia.  Menurut Zohar dan 



12

Prof. Drs. Sutrisno, M.Sc., Ph.D

Dori (2003), HOTS menekankan dalam memberi argumen, mengajukan 
pertanyaan, membuat perbandingan, mengidentifikasi asumsi yang 
tersembunyi, memformulasi hipotesis, merencanakan eksperimen, dan 
membuat kesimpulan.  

Menurut Schwartzer (2002) membagi HOTS menjadi tiga bagian 
yaitu: (a) inquiry skills, data processing skills, dan additional critical thinking 
skills.  Domin (1999) menyatakan contoh implementasi HOTS misalnya 
pada kompetensi siswa untuk bersikap dalam berpendapat, mengambil 
kesimpulan, merencanakan, menilai. Marland, Patching, dan Putt (1992) 
membahas pembelajaran jarak jauh juga menciptakan HOTS dalam 
sikap menganalisis, mengantisipasi, membandingkan, mengkonfirmasi 
hubungan, meta kognisi, mengingat kembali, merencanakan strategi, dan 
transformasi.

Nastasi dan Clements (1992) mengklasifikasi HOTS dalam 
pembelajaran berbasis komputer ke dalam sikap sosial-kognitif yang 
meliputi baik kolaborasi maupun non kolaborasi, teman sebaya sebagai 
sumber belajar, guru sebagai sumber belajar, konflik sosial, dan konflik 
kognitif. Partisipasi siswa, dukungan guru, interaksi siswa-siswa, termasuk 
kegiatan praktis, motivasi, dan umpan balik memberi hubungan pengaruh 
positif tumbuhnya HOTS (Hart, 1990).  

Implementasi lebih luas yaitu pada hasil penelitian topik tugas 
berbasis web yang merupakan akses informasi dan aktivitas tanpa 
batas seperti yang dikemukakan oleh Coleman, King, Ruth dan Stary 
(2001); Tal dan Hochberg (2003).  Pada saat siswa mempresentasikan 
hasil penelitiannya di depan kelas, kemampuan berpikir tingkat tinggi 
ini akan terbukti (Maor, 2000).  Sementara itu pembelajaran jarak jauh 
yang dikemukakan dalam Waterhouse (2005) menyatakan mampu 
memberikan pengaruh terhadap peningkatan keterampilan berpikir 
kritis, kemampuan memecahkan masalah, berkolaborasi, menumbuhkan 
keterampilan terhadap penguasaan teknologi, dan menciptakan 
pembelajaran yang efektif, interaktif, dan memberi feed back kepada 
siswa. Melalui refleksi dari pengalamannya akan diperoleh informasi, 
menginterpretasi informasi, menganalisis, membuat hubungan sebab-
akibat, dan sintesis tentang apa yang mereka telah pelajari serta dapat 
menghasilkan pengetahuan yang baru. 
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Adapun penerapan dalam pembelajaran, menurut Domin (1999), 
suatu langkah yang paling memungkinkan untuk mendorong tumbuhnya 
HOTS dalam laboratorium adalah menempatkan siswa pada posisi sebagai 
pendesain, pengembang, dan mengatur eksperimennya sendiri melalui 
pendekatan pendekatan berbasis masalah (problem based learning).  
Penerapan TIK dalam pembelajaran di kelas memberi kesempatan 
bagi siswa untuk mengembangkan HOTS yang bermakna yang diingat 
sepanjang hayat (Bass dan Perkins (1984), Nastasi dan Clements (1992), 
Linn (1998)).  

HOTS dikembangkan dari taksonomi Bloom dan Revised Taksonomy 
(Anderson dan Karathwohl). Awal munculnya, taksonomi dimulai pada 
akhir tahun 1950 an sampai dengan awal tahun 1970.  Pada saat itu di 
Amerika terdapat banyak pendapat mengenai klasifikasi berbagai domain 
atau ranah pembelajaran.  Ranah tersebut meliputi (a) kognitif yaitu 
kemampuan seseorang untuk memroses dan menggunakan informasi 
dengan berpikir atau kemampuan intelektual dan ini adalah dasar dari 
taksonomi Bloom.  (b) afektif merupakan peran perasaan dan sikap 
dalam proses pembelajaran dan (c) psikomotorik yaitu keterampilan fisik 
menggunakan gerak otot. Usaha ini menghasilkan sederetan taksonomi 
pada tiap ranah. Taksonomi sendiri merupakan sederetan kata yang 
menunjukkan urutan suatu klasifikasi. Taksonomi bertujuan mengetahui 
keragaman aspek pembelajaran yang disusun secara hirarkis mulai dari 
yang paling sederhana hingga yang paling kompleks.

Taksonomi yang sudah berumur lebih dari 50 tahun yang dikemukakan 
oleh Benjamin Bloom merupakan taksonomi yang menggambarkan 
aktivitas dan tingkah laku baik berasal dari keterampilan berpikir tingkat 
rendah (LOTS) hingga keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS).  
LOTS terdiri dari tahapan knowledge (C1) dan comprehension (C2).  
Adapun HOTS berupa tahapan application (C3), analysis (C4), synthesis 
(C5), dan evaluation (C6).  Kegiatan yang dirancang guru pada proses 
pembelajaran dapat diarahkan ke mana proses keterampilan berpikir yang 
harus dicapai oleh siswa.  Konsep HOTS menjadi terkenal dan penting 
sejak dikemukakannya taksonomi Bloom ini dalam dunia pendidikan.

Menurut Bloom, B.S (1956) dalam Tjahjadarmawan (2009), 
taksonomi Bloom dapat dilihat pada kata kerja yang tergolong dalam tiap 
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tahap mulai dari C1 sampai dengan C6 sebagaimana disajikan pada Tabel 
1.1.

Tabel 1.1. Taksonomi Bloom   
C  Kategori    Kata  kunci
C1   Knowledge/pengetahuan:    mendefinisikan, menggambarkan 
 Pengetahuan mencakup mengidentifikasi, mengetahui,
 semua tingkah laku yang  memberi label, membuat daftar,
 menekankan ingatan  mencocokkan, menamai, memberi
 (memori jangka panjang) kerangka, mengingat kembali,
 baik pengenalan atau   memperkenalkan, melakukan.
 ingatan dari materi, ide                                                                               

atau  seleksi, menyatakan. 
 fenomena.            
C2 Comprehension/pemahaman memahami, membedakan, 
       Pemahaman membangun menerangkan, memprediksi,
       makna terhadap pesan memperkirakan, meringkas,
       lisan, tulisan, atau diagram menerjemahkan.
       grafik, membangun hubungan
       grafik, membangun hubungan
       antara informasi baru dengan
       pengetahuan yang sudah 
       dimiliki.
      
C  Kategori   Kata  kunci
C3   Application/aplikasi:  mengaplikasikan, mengubah, 
       Aplikasi meliputi penggunaan menghitung, membangun,
       sesuatu dalam cara tertentu mendemonstrasikan, 
       atau     

menemukan,memanipulasi
       menggunakan prosedur  memodifikasi, mengoperasikan,
       dalam pemecahan  memprediksi,
       masalah atau  mempersiapkan
       mengaplikasikan apa  menghasilkan, 
       yang dipelajari dalam  menghubungkan, menunjukkan,
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       kelas ke dalam kehidupan  menyelesaikan masalah,
       sehari-hari dan dunia  menggunakan
       kerja sekitarnya.

C4  Analysis/analisis: membuat grafik dan diagram,
       Kemampuan untuk   membedakan, menganalisis
       membedakan konsep atau 
       bahan menjadi penyusunnya
       sehingga mudah dimengerti

C5   Synthesis/sintesis :  mengklasifikasi, 
 menggabung membangun  Menghimpun, mencipta,  
       struktur atau pola dari       menerangkan, 
       berbagai macam unsur yang merencanakan, mendesain, 
       berbeda meletakkan           mengorganisasi, meringkas,  
       bagian menjadi                   menceritakan, menulis.
       pola dari berbagai macam 
       bagian secara keseluruhan 
       yang utuh dan koheren 
       dengan menekankan pada  
       bagaimana membuat 

C6  Evaluation/evaluasi:  menilai, membandingkan, 
      Membuat keputusan,           menyimpulkan, mengkritik, 
      penilaian terhadap suatu mengevaluasi, membuat
      bahan, proses, atau ide  keputusan.
      berdasarkan kriteria atau 
      standar tertentu. Kriteria 
      yang digunakan biasanya 
      kualitas, efektivitas, efisiensi, 
      dan konsistensi.
Sumber:  Bloom (1956)
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Menurut Anderson dan Krathwohl et al. (2000) menyatakan 
perkembangan taksonomi Bloom dengan konsep terbaru dikembangkan 
oleh mahasiswa Bloom bernama Lorin Anderson yang bekerja bersama 
rekannya David Krathwohl selama  lima tahun (1995-2000).  Pekerjaan 
mereka dilakukan bersama dengan para ahli psikologi kognitif, ahli 
kurikulum, ahli pembelajaran, dan ahli evaluasi. Taksonomi yang 
dikemukakan Anderson-Krathwohl ini disebut revised taxonomy yang 
terdiri dari enam kategori dimensi kognitif yaitu remember, understand, 
apply, analyze, evaluate, dan create. 

Empat kategori terakhir tergolong HOTS. Namun pada dasarnya 
pengembangan atas revisi terhadap taksonomi Bloom adalah 
menyempurnakan dan tidak mengubah konsep dasar taksonomi Bloom 
itu sendiri. Perbedaan taksonomi Bloom dengan taksonomi Anderson - 
Krathwohl yang disebut revised taxonomy dicatat pada Tabel 2.2.

Tabel 1.2  Perbedaan taksonomi Bloom dan revised taxonomy: 
Taksonomi Bloom (1956) Taksonomi Anderson dan 
  Krathwohl (2000) (Revised 
  Taxonomy)
Knowledge (C1): Remembering: Retrieving, 
Mengingat atau menerima kembali  recalling, recognizing (C1):
materi pembelajaran yang pernah  Memperkenalkan
dipelajari siswa.  Kata kerja yang  pengetahuan dari memori.
berkaitan dengan hal ini adalah:   Mengingat adalah ketika
mengetahui, mengidentifikasi,  memori digunakan untuk
menghubungkan, mendaftar, men-  menghasilkan definisi,
definisikan, mengingat, mengulangi,  kenyataan, atau daftar suatu
menamai, merekam, mengenali. benda, atau menceritakan,
dan memperoleh sesuatu.

Comprehension (C2):  Understanding(C2):  Mem- 
Kemampuan untuk memahami atau  bangun pemahaman dari 
mengartikan sesuatu. Contoh atau   berbagai contoh jenis fungsi 
kata kerja yang berhubungan dengan yang ditulis atau grafik 
bagian ini: seperti: menginterpretasi,  
mencatat, menerangkan, menyatakan, memberi contoh, 
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mengidentifikasi, mendiskusikan,  membandingkan,  
menggambarkan, mengulangi, menerangkan,
menyimpulkan, memberi ilustrasi, mengklarifikasi.
memberi interpretasi, menyatakan
perbedaan.

Application (C3): Kemampuan untuk  Applying (C3):   melaksanakan 
menggunakanbahan-bahan atau  atau menggunakan 
mengimplementasikan bahan-bahan  prosedur untuk 
dalam keadaan yang baru atau  mengimplementasikan.  
keadaan yang sesungguhnya.  Aplikasi ini berkaitan dengan 
Kata kerja yang terkait pada  keadaan yang menggunakan 
keterampilan ini adalah: bahan-bahan 
mengaplikasikan, menghubungkan,  sebagai model, presentasi, 
mengorganisasikan, memperkirakan, wawancara, 
menghitung, mempraktikkan,  atau simulasi.
menerjemahkan, mengoperasikan, 
menggunakan, memberi ilustrasi, 
mengoperasikan, mendramakan,
memberi petunjuk.

Analysis (C4):   Analyzing (C4):  memisahkan 
Kemampuan untuk membedakan  konsep atau bahan menjadi
bagian-bagian suatu bahan  bagian-bagiannya, 
menjadi komponen-komponennya   menentukan bagaimana
sedemikian rupa sehingga  bagian itu berhubungan satu
terstruktur, terorganisasi dan  sama lain.  Aktivitas yang 
mudah dimengerti.  Kata kerja  tergolong bagian ini yaitu:
yang terkait yaitu:  memisahkan, membedakan, meng-
menganalisis, membandingkan, organisasikan, memberi
membuktikan, mengkategorikan, atribut, membuat grafik, 
membedakan, menyelidiki, meng- dan  diagram.
klasifikasi, menyimpulkan,
melakukan percobaan, menemukan,
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Synthesis (C5):   Synthesizing (C5 :  membuat 
Kemampuan untuk merangkai pernyataan bedasarkan
bagian-bagian menjadi kriteria dan standar melalui
satu kesatuan yang utuh.  pengecekan dan kritikan.
terstruktur, terorganisasi dan  Kritikan, rekomendasi, dan 
mudah dimengerti.  Kata kerja  catatan adalah beberapa
yang terkait yaitu:  produk yang dapat digunakan
menciptakan, mendesain,memroduksi, untuk mendemonstasikan
memodifikasi, menceritakan,  proses evaluasi.  Pada 
menemukan, memformulasikan, taksonomi baru ini, evaluasi
membuat dokumen, mengembangkan, adalah keterampilan sebelum
menyusun, menulis, mengusulkan. creating.

Evaluation(C6):  Creating (C6 :  menghubung-
Kemampuan untuk membuat kan unsur-unsur secara
keputusan, mengoreksi,  dan memberi bersama-sama  
kritikan terhadap sesuatu dalam menjadi satu kesatuan yang
tertentu. utuh, mencapai suatu tujuan 
Mengorganisasi unsur-unsur menjadi pola yang baru 
Contoh kata kerja yang berhubungan melalui menurunkan, 
yaitu:  merencanakan, atau
menghakimi, menilai, mengevaluasi, memproduksi.  Creating ini
memberi kesimpulan, mengukur,  membutuhkan keterampilan
memilih, memutuskan, menyeleksi, menggabungkan bagian-
memberi kritik, memvalidasi. bagian menjadi suatu produk
 yang baru dan berbeda.
 Proses ini merupakan 
 keterampilan tersulit dalam 
 revised taxonomy.

Bagan perbedaan taksonomi Bloom lama dengan revisi Bloom (revised 
taxonomy) dapat dilihat pada Gambar 1.4. Menurut Stasz et al. 1990 dan 
Thomas 1992, tumbuhnya HOTS dalam proses pembelajaran ditandai 
adanya: (a) kolaborasi antara guru, siswa, dan lintas ilmu, (b) mendorong 
keingintahuan, eksplorasi, dan penyelidikan dan (c) pembelajaran 
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berpusat pada siswa (d) kegagalan dipandang sebagai kesempatan belajar 
(e) pengakuan terhadap usaha, tidak hanya pada prestasi (f) belajar secara 
kontekstual dalam kehidupan nyata.  

Gambar 1.4. Perbedaan taksonomi Bloom lama dengan revisi Bloom   
(revised taxonomy)  diadopsi dari Tjahjadarmawan, 2009

Mengkreasi, mengkusntruksi, mendesain dan mentransformasikan 
apa yang dipelajari merupakan ranah taksonomi yang paling tinggi. 
Menyusun gagasan-gagasan yang tertuang dalam pembelajaran berbasis 
TIK dibutuhkan ketrampilan yang memadai dalam rangka meningkatkan 
proses pembelajaran.
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… a broad term dealing with the use and knowledge of tools and crafts.
(Wikipedia, 2006)

2.1. Pengantar
Dari perspektif pedagogis, situasi pembelajaran berbasis TIK untuk 

peserta belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah 
tujuan pendidikan yang hendak dicapai, metode pembelajaran yang akan 
digunakan, materi pelajaran yang akan diajarkan, dan tersedianya sumber 
belajar yang tersedia. Tujuan pendidikan diarahkan untuk memberi 
kesadaran terhadap penguasaan materi pelajaran yang ditopang oleh 
penguasaan TIK, misalnya, proses haruslah berlangsung dalam situasi 
pembelajaran yang memungkinkan peserta belajar untuk memiliki 
pengetahuan dan kemampuan dasar untuk mempedulikan dasar-dasar 
ilmu kimia sehingga pada gilirannya peserta belajar mampu bertindak 
secara nyata dan mampu menjadikannya sebagai wahana untuk belajar. 

Setiap jenis pendidikan, baik yang bersifat keterampilan, penumbuhan 
sikap, maupun yang hanya menitikberatkan pada aspek pengetahuan 
senantiasa memerlukan situasi pendidikan yang khusus. Situasi khusus ini 
dapat diartikan sebagai keadaan awal yang fleksibel terhadap tujuan yang 
hendak dicapai dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam penyediaan 
sarana dan prasarana dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Untuk 
itu, guru perlu memperhatikan dan peka terhadap situasi belajar yang 
dihadapinya. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami faktor-faktor 
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yang berpengaruh terhadap situasi seperti yang telah disebutkan di atas. 

Guru perlu juga memahami situasi-situasi pendidikan yang 
memungkinkan siswa belajar dengan kondusif.  Selain situasi yang 
menantang, lingkungan yang nyaman, asri, dan tertata secara apik 
umumnya kondusif bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang 
tidak kalah pentingnya adalah memahami segi-segi psikologis peserta 
belajar, yang menyangkut gaya belajarnya, kemampuan dasarnya, latar 
belakang sosial dan ekonominya. Guru yang baik dapat memanfaatkan 
pelbagai situasi yang dihadapinya untuk membelajarkan peserta didik 
yang berbeda-beda kemampuan dan latar belakangnya. Oleh karena itu 
informasi awal tentang keberadaan peserta belajar sangatlah dibutuhkan. 
Informasi ini sebagai data yang berarti bagi guru untuk merancang, 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar serta pemanfaatan bahan 
sebagai alat bantu serta untuk menentukan arah/tujuan belajar yang pada 
gilirannya kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan sesuai dengan 
yang direncanakan.

 Pendidikan dapat dimaknai sebagai sesuatu kegiatan yang 
berlangsung dalam situasi tertentu yang melibatkan perasaan, mental, 
sosial, intelektual, dan motorik dari peserta didik, yang dalam konteks ini 
adalah orang dewasa dini yang bersentuan dengan teknologi. Berkenan 
dengan itu, ada beberapa pendapat berkaitan dengan lingkungan 
pendidikan yang perlu dipahami oleh guru. Pendapat-pendapat tersebut 
dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Setiap lingkungan belajar menghasilkan tanggapan tertentu 
dari peserta belajar, yang terungkapkan melalui interaksi yang 
dilakukannya dengan lingkungan yang sesuai dengan gaya belajarnya 
terkait dengan TIK. Gaya belajar yang berbeda-beda menyebabkan 
interaksi dengan lingkungan berbasis TIK juga mengalami 
kekhususan. Tidak ada lingkungan belajar yang benar-benar 
menghasilkan pengaruh yang sama kepada semua anak didik. Hal 
ini konsisten dengan pendapat bahwa potensi dari setiap anak adalah 
berbeda-beda.

2. Lingkungan belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta 
didik. Oleh karena itu, cara-cara mengajar guru yang layak tidaklah 
secara ketat mengikuti pendekatan tertentu yang kaku dan tidak 
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mungkin diubah ketika berhadapan dengan situasi kelas. Cara-
cara mengajar haruslah memperhitungkan kondisi lingkungan. 
Ketidakkakuan dalam situasi pembelajaran merupakan tantangan 
bagi guru untuk berinovatif dalam memanfaatkan secara optimal 
melalui pembelajaran berbasis TIK.

3. Penyesuaian lingkungan belajar berbasis TIK yang dapat merangsang 
peserta belajar untuk belajar perlu dilakukan secara tepat. 
Persoalannya tidaklah terletak pada menyenangkan dan tidaknya 
lingkungan belajar, melainkan kondusif tidaknya lingkungan itu 
untuk melaksanakan tindak belajar.
Adanya beberapa pemikiran di atas mengisyaratkan perlunya 

mengoptimalkan situasi belajar, atau setidaknya memahami cara-cara 
atau kondisi-kondisi yang dapat mengoptimalkan kegiatan belajar 
yang sedang berlangsung. Untuk itulah, kiranya ada beberapa faktor 
yang berpengaruh terhadap optimal tidaknya kegiatan belajar siswa, 
diantaranya adalah tujuan pendidikan, materi pendidikan, cara-cara 
pendidikan guru, motivasi dan minat belajar, potensi anak didik, yang 
menyangkut kemampuan intelektual, sosial, gaya belajar, dan mental, dan 
cara-cara mahasiswa menyikapi lingkungan pendidikan. 

Keberhasilan proses belajar mengajar amat bergantung pada guru, 
tersedianya bahan yang memadai berbasis TIK secara terintegrasi untuk 
melakukan proses pendidikan, serta pemanfaatannya setepat mungkin. 
Guru dituntut untuk terampil dan tanggap terhadap situasi pembelajaran 
yang dihadapinya. Sumber-sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh 
anak tidak hanya sumber-sumber tulis dan gambar yang berasal dari 
buku saja akan tetapi lebih jauh dari itu. Pemanfaatan radio, televisi, 
program animasi dari internet dan yang terlebih penting lagi benda-
benda dan makhluk yang terdapat alam sekitar  yang telah dibuat dalam 
bentuk video atau photo dapat digunakan sebagai sumber belajar yang 
andal. Demikianlah, TIK dapat pula dipakai sumber belajar yang dapat 
dimanfaatkan oleh guru kapan saja dan di mana saja tanpa mengeluarkan 
biaya yang cukup mahal. 

Apresiasi peserta belajar terhadap sesuatu yang dipelajari akan 
menumbuhkan kemampuan menilai. Kemampuan ini senantiasa 
mengalami perkembangan sejalan dengan tumbuh kembangnya anak. 
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Lazimnya, kemampuan menilai pada anak ini masih bersifat pragmatis. 
Mereka biasanya menilai suatu benda itu “baik” apabila menimbulkan 
kesenangan bagi dirinya, sedangkan sesuatu yang “buruk” adalah segala 
sesuatu yang menjengkelkan atau tidak menyenangkan. 

Seidel, (1997), secara umum, dalam konteks ini berlaku hal berikut: 
pandangan objektif akan bertambah sejalan dengan bertambahnya kosa 
kata kunci (aspek perkembangan bahasa) yang diperoleh atau kemampuan 
berpikir anak. Ini mengisyaratkan bahwa tumbuh kembangnya 
kemampuan menilai anak selaras dengan perkembangan kemampuan 
berbahasanya.

Kemandirian peserta belajar dapat dibangun melalui interaksi dengan 
lingkungan sekitarnya. Lingkungan dimaksud dimulai dari lingkungan 
keluarga, teman maupun makhluk hidup lainnya. Sentuhan-sentuhan 
nyata dari interakasi dengan lingkungan ini sangat berhubungan dengan 
emosi, kemauan untuk melakukan dan bertindak yang pada gilirannya 
akan menumbuhkan sikap untuk suka mengamati dan meneliti yang 
bersifat alami.

Tumbuhnya pandangan dan keinginan sendiri pada anak akan 
mengurangi ketergantungan peserta belajar kepada orang tua. Interaksinya 
dengan lingkungan sosial yang lebih luas akan memperkaya pengalaman-
pengalaman barunya berkenaan dengan orang-orang di sekitarnya. 
Pada tahap ini anak membutuhkan hubungan emosional yang kuat yang 
memberikan rasa aman dan terlindungi dalam dirinya. Dalam hal ini 
diharapkan guru dapat mengambil alih peran dan sekaligus mengarahkan 
kegiatan anak yang positif terhadap lingkungan.

TIK dan aspek pedogogi dalam pembelajaran tidak dapat dipisahkan 
satu sama lain. Kehadiran TIK dalam proses pembelajaran justru 
menambah khazanah pengetahuan dan perkembangan aspek-aspek 
pedagogi. Instruksi-instruksi yang digunakan pada prinsipnya sangat 
membantu dalam hal meningkatkan pemahaman siswa, membantu dalam 
mengeksplorasi sumber belajar dan menanamkan sikap kritis siswa.

Gambaran secara sistematis keterkaitan pedagogi dengan TIK 
diuraikan secara terstruktur dalam konsep TPCK. Terjadinya interaksi 
dan hubungan antara TIK dan pedagogi secara komplek telah dipaparkan. 
Intinya, kehadiran TIK dapat menambah wawasan bagi para perancang 
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pembelajaran untuk menuju model pembelajaran yang inovatif dan 
kreatif.

Menurut Onwu et al (2009) konsep pedagogi integrasi TIK dalam 
pembelajaran adalah:

 ....”this concept is not limited to the establishment of networks and/
or the installation of equipment. It includes the use of technology in 
schools to improve learning and to facilitate educational development. 
Among other definitions, this concept implies a process of appropriate, 
regular, and regulated use of interactive technology with incurred 
beneficial changes in school practices and student learning.
Dari kutipan diatas jelas bahwa, tujuan umum mengintegrasikan 

TIK dalam pembelajaran adalah membantu siswa dalam belajar 
serta mengetahui bagaimana menggunakan TIK sebagai alat bantu 
dalam mempelajari materi pelajaran. Sedangkan untuk guru untuk 
meningkatkan ketrampilan dalam memanfaatkan TIK sebagai alat bantu 
san sumber belajar.

Menurut Onwu, O. G. et al (2009) secara khusus memberi petunjuk 
dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran adalah memfasilitasi 
belajar siswa. Melalui proses pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menerapkan prinsip-prinsip pedagogi secara kritis dengan bantuan 
TIK

2. Mengembangkan dan memfasilitasi aktivitas pembelajaran berbasis 
TIK

3. Menganalisis dan mengevaluasi materi pelajaran dengan 
menggunakan TIK

4. Menggunakan berbagai alat komunikasi dan alat bantu multimendia 
(e-mail, web dan laboratorium virtual) dalam proses pembelajaran

5. Menggunakan TIK dalam kegiatan penelitian, membantu pemecahan 
masalah materi pelajaran

6. Menggunakan TIK dalam rangka mengembangkan profesionalitas 
dalam pembelajaran

7. Mengintegrasikan TIK dalam kurikulum yang dapat menghantarkan 
siswa dalam pembelajaran berbasis TIK
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Secara skematis teori dan prinsip integrasi TIK dalam pembelajaran 
dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Teori dan Prinsip Integrasi TIK dalam PBM (diadopsi dari 
Onwu, 2009)

2.2. TIK dan Pedaogogi dalam Pembelajaran
Beberapa pertimbangan yang tertuang dalam gambar 2.1 dapat 

dijelaskan bahwa, pertama, TIK mengembangkan pemahaman secara 
cepat dan otomatis fungsi-fungsi TIK dapat membantu guru dalam 
mendemonstrasikan, mengeksplorasi atau menjelaskan aspek-aspek 
pembelajaran siswa secara efektif. Misalnya, Siswa menggunakan software 
microsoft excell untuk menghitung data (menjumlahkan, mengurangi, 
membagi dan mengalikan) serta mengelompokan data-data. Selanjutnya 
data yang ada dibuat dalam bentuk grafik. Gambar grafrik yang dibuat 
dapat ditampilkan: Gambar 2.2. merupakan contoh menggambar grafik 
dengan menggunakan microsoft excell. Grafik tersebut merupakan nilai 
rata-rata dari masing-masing kelompok (a), (b), (c) dan (d).
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Gambar 2.2.  Grafik rata-rata dari data yang disediakan dalam kelompok 
(a), (b), (c), (d) 

Disamping itu, TIK dapat membantu dalam mengeksplorasi atau 
mebuat model dan simulasi. Model tersebut diharapkan dapat membantu 
pemahaman dari konsep-konsep yang sulit dan abstrak. Misalnya, 
program animasi ikatan hidrogen yang terdapat dalam rumus molekul 
air. Gambar 2.3 (a). Merupakan gambar tiga dimensi dan 2.3 (b) gambar 
animasi ikatan hidrogen yang terjadi dalam molekul air. Satu molekul air 
berikatan dengan satu molekul air lainnya melalui ikatan hidrogen.

Konsep ikatan hidrogen memang abstrak dan sulit untuk diamati 
dengan kasat mata. Melalui pemodelan dengan menggunakan Chemoffice 
molekul air dapat digambar dua dimensi maupun tiga dimensi. Melalui 
program Macromedia, molekul air dapat dibuat animasi. Dengan model 
itu, atom yang berikatan dapat divisualisasikan.
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Gambar 2.3 (a). Ikatan Hidrogin dalam Molekul Air

Gambar 2.3 (b). Model Animasi Ikatan Hidrogen dalam air
Kedua: memperluas akses ke sumber informasi. Jangkauan dan 

kapasitas TIK dapat membantu guru dan siswa untuk mengakses 
informasi dengan mudah dan cepat untuk keperluan belajar. Misalnya, 
dengan menggunakan akses internet melalui www.google.com dengan 
mudah diperoleh informasi yang relevan dengan materi yang dipelajari. 
Dengan mengetik kata kunci melalui situs yang tersedia maka yang dicari 
akan secepatnya diperoleh informasinya. Gambar 2.4. merupakan contoh 
mencari senyawa asam dengan mengetik kata “acid” maka informasi 
tentang asam dapat diakses dengan cepat.
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Gambar 2.4. Tampilan google.com dalam menulusuri zat asam
Ketiga, TIK dapat membantu siswa dalam memperoleh ketrampilan 

“inquiry”:   TIK memberi fasilitas melalui akses internet peserta belajar 
dan dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber yang tersedia 
dengan mudah dan cepat. Peserta belajar dapat membandingkan, 
memilih, menganalisis dan memutuskan dari informasi yang diperoleh 
sesuai yang dibutuhkan. 

Model penggunaan TIK dalam pembelajaran yakni TIK untuk 
mendukung proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Contohnya, 
latihan serta mengeja dll. TIK dapat meningkatakan proses pembelajaran 
pada peserta belajar tertentu disamping itu memperluas strategi 
pembelajaran di dalam kelas. 

Beberapa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh guru 
dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran misalnya: (a) guru 
dapat mengidentifikasi bagaimana TIK yang akan digunakan sesuai 
dengan tujuan khusus dari rumusan pembelajarannya sehingga dapat 
meningkatkan pemahaman siswa. (b) guru percaya bahwa siswa memiliki 
ketrampilan TIK yang memadai untuk mencapai tujuan khusus dari 
materi yang dipelajari, (c) guru merencanakan secara tepat dan cermat 
aspek pedagogi dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa. 
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2.3. Pergeseran Pola Pembelajaran
Dalam rangka mewujudkan pola pembelajaran berbasis TIK, 

perubahan pola pembelaran sangat dibutuhkan. Paradigma yang 
berkembang dewasa ini adalah perubahan pola pengajaran menjadi 
pembelajaran dengan pendekatan konstruktif. Dengan menggunakan 
model ini diharapkan interaksi sosial, membangun dan mengorganisasi 
dari pengetahuan yang dipelajari dapat berkembang secara eksploratif. 
Brunner adalah merupakan tokoh dari model konstruktif. Dengan pola-
pola yang diajarkan diharapkan siswa dapat belajar secara mandiri. 
Gambar 2.5 merupakan paradigma pembelajaran berbasis TIK yang 
semula menekankan pengamatan perilaku  berubah menjadi konstruksi 
pikiran peserta belajar.

Behaviorist Perspective

1/10/2011 LN/Univ.Jambi 13

Constructivist Perspective

Fokus : P engam atan  P erilaku

• S tim u lus   R espon (W atson)
• C lass ica l C ond ition ing  (P avlov)
• O peran t C ond ition ing  (Thornd ike)
• O peran t C ond ition ing  (S k inner)

Fokus : Pikiran/Mind/Benak

• Konstruksi iptek oleh MHS
• Asimilasi, akomodasi,ekuilibrasi
• Benak individu dalam interaksi 

sosial  ZPD & Scaffolding
• Contoh-contoh (Bruner)

Abad : 20 Abad : 21

Paradigma PembelajaranBerbasis TIK

Gambar 2.5. Paradigma Pembelajaran berbasis TIK
Dasar filosofis konstruktivisme menyangkut: (a) pengetahuan yang 

dibangun didasarkan pada diskusi kelompok, (b) siswa dapat menemukan 
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disajikan melalui diskusi 
kelompok, (c) siswa dapat membangun konsep-konsep pengetahuan 
secara mandiri, (d) kecenderungan dalam proses pembelajarannya 
menuju proses inquiry, (e) siswa secara otentik dan terintegrasi dalam 
mengerjakan tugasnya.

Peran guru yang diharapkan dalam proses pembelajaran harus 
dirubah dengan menekankan kepada pembelajaran yang terpusat kepada 
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siswa. Guru yang semula bertugas mengajar menjadi fasilisator, motivator 
dan sekaligus moderator. Untuk lebih kongkrit memahami konsep ini, 
lihat penjelasan konsep integrasi TIK dalam pembelajaran.

Metode Pembelajaran

17

• Ragam isi materi antar sesi
& antar grup

• Ragam metode penjelasan
antar grup

• Sinkronisasi :                
tujuan – isi – evaluasi

• Teacher centered

Pembelajaran
Berbasis TIK

• Guru lebih berperan sbg
fasilitator, moderator

• Esensi materi lebih seragam

• Metode penjelasan seragam   

• Tujuan-isi-evaluasi 
lebih sinkron

• Student centered

Gambar 2.6. Metoda Pembelajaran berbasis TIK
Makna yang lebih luas bahwa guru sebagai fasilisator diantaranya, 

(a) guru menampilkan model pembelajaran bermakna, (b) guru 
menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai, (c) guru menyediakan 
pertanyaan yang relevan untuk mendapatkan umpan balik dan (d) 
apa yang disajikan singkron antara kurikulum, pedagogi dan evaluasi 
yang digunakan. Pada akhirnya siswa dapat bekerjasama dan memiliki 
ketrampilan sosial serta sesuai dengan kebutuhan belajar.

Selanjutnya, model pembelajaran yang terpusat pada siswa memiliki 
ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pembelajaran berlansung secara terkontrol
2. Meminimalkan hambatan-hambatan yang mungkin ada
3. Siswa mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan
4. Model pembelaran ini memberikan otonomi yang seluas-luasnya 

kepada siswa
5. Siswa memiliki tanggungjawab dan secara aktif apa yang dipelajari

Secara skematis model pembelajaran terfokus pada siswa hendaknya 
dapat (a) mengkonstruksi pengetahuan yang didasarkan kepada 
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pengalaman belajarar siswa, (b) berperan aktif dan inisiatif dalam proses 
pembelajaran, (c) guru memilih strategi belajar yang tepat.  Skema 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.7 berikut ini.

Berpusat pada Peserta Belajar
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Gambar 2.7. Model pembelajaran terpusat pada siswa
Dengan tersedianya model seperti pada gambar 2.7 diatas, 

diharapkan siswa memiliki kapabilitas dalam pembelajaran secara 
memadai. Pemilihan strategi yang tepat serta sumber belajar yang 
memadai diharapkan dapat dijadikan pola yang menarik bagi siswa dan 
guru. Kolaborasi pembelajaran dapat terbangun dengan adanya model 
yang tepat.

Menurut Department of Education in Queenlands, Australia (2004) 
aturan main dalam memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran yang terkait dengan aspek pedagogisnya. Pertama, 
meningkatkan higher-order thinking skill (HOTS) dengan kerangka 
kerja yang ada. HOTS meminta siswa untuk memanipulasi informasi 
dan gagasan-gagasan dalam hal transformasi dari makna dan implikasi 
dari bahan yang dipelajari. Proses transformasi terjadi tatkala siswa 
dapat mengkombinasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan untuk dapat 
mensintesa, generalisasi, menjelaskan, hipotesa hingga menarik suatu 
kesimpulan serta interpretasinya.

Untuk mempermudah pemahaman tentang keterkaitan pedagogi 
dan TIK dalam pembelajaran Avrill et al (2001) mengelompokkan model 
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pedagogi lama dan pedagogi baru. Sebenarnya, lama dan baru hanyalah 
istilah saja. Yang lebih penting adalah perubahan pola pembelajarnnya. 
Tabel 2.1. mengelompokkan antara pedagogi baru dan lama.

Tabel 2.1. Pengetahuan tentang perspektif pedagogi lama dan baru

Pedagogi lama Pedagogi baru
Tahu banyak materi yang ada di buku 
dan guru banyak menjelaskan

Menggunakan strategi apa yang harus 
diketahui dan harus disimpan, tidak 
semua informasi harus dipelajari

Guru memberi pelajaran dari pengeta-
huannya kepada siswa

Guru membantu siswa dalam mem-
peroleh, menyeleksi, mengorganisasi 
dan menyimpan informasi dari ber-
bagai sumber

Buku dan jurnal sebagai sumber infor-
masi

Tersedia jurnal online dan buku on-
line 

Siswa yang tidak menggunakan TIK 
dan tidak memiliki fasilitas sebagai 
alat bantunya

Siswa menggunakan teknologi sedini 
mungkin dan sesering mungkin dan 
mendiskusikan strategi untuk peng-
gunaannya sebagai alat bantu

Dari tabel tersebut, jelaslah bahwa terjadi pergesan peran guru dalam 
pembelajaran. Memanipulasi informasi dan gagasan-gagasan dalam suatu 
proses yang dapat memfasilitasi siswa untuk memecahkan masalah dan 
menemukan hal-hal yang baru dalam hal makna dan pemahaman dari 
persoalan yang dihadapi. Dalam membantu siswa menproduksi suatu 
pengetahuan guru hendaknya menumbuhkan aktivitas lingkungan yang 
baru yang memberi kesempatan siswa untuk mencapai HOTS.

Misalnya, siswa SMA kelas tiga belajar kimia pada topik polimer. 
Dalam topik itu, siswa diminta untuk membedakan polimer sistetis dan 
polimer alam, membandingkan sifat-sifatnya, menuliskan proses reaksi 
terjadinya proses polimerisasi dan melakukan perhitungan-perhitungan. 
Selanjutnya, siswa diminta untuk menganalisis pencemaran air akibat 
adanya senyawa polimer yang larut di perairan. Siswa diminta untuk 
memecahkan persoalan tersebut dalam kelompok yang ditentukan 
kelompoknya oleh siswa sendiri.
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Selanjutnya, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 
dalam bentuk Power Point melalui perwakilan tentang materi yang 
dipelajarinya. Diskusi berlangsung dengan menetapkan masing-masing 
kelompok untuk saling menanyakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
Tujuan diskusi adalah siswa dengan mudah dalam memberi alasan-alasan 
dalam menjawab persoalan yang dihadapi. Guru selanjutnya memberi 
komentar-komentar terkait dengan materi polimer yang dipelajari secara 
keseluruhan serta memberi kesimpulan.

Kedua, pemahaman secara mendalam (deep knowledge) yang terkait 
dengan gagasan-gagasan dari topik pembelajaran yang dipelajari, berpikir 
kritis dan metabahasa. Pemahaman secara mendalam dimaksudkan 
terjadinya hubungan yang kompleks dari konsep-konsep yang 
dipelajarinya. 

Misalnya, siswa mempelajari tentang pencemaran air sungai. 
Siswa secara mendalam mempelajari tentang ekosistem air termasuk 
mengklasifikasikan ekosistem air, kualitas air, monitoring dan dampaknya 
air tesebut terhadap ekosistem yang ada. Siswa diminta untuk menerapkan 
konsep pemahaman secara mendalam tentang kondisi ekosistem air 
sungai. Kreativitas siswa sangat bergantung kepada pengetahuan terhadap 
topik yang dipelajari. 
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3.1. Pengantar
Tujuan belajar adalah memperoleh pengetahuan dengan suatu 

cara yang dapat melahirkan kemampuan intelektual, merangsang 
keingintahuan, dan memotivasi siswa. Oleh karena itu kegiatan 
pembelajaran yang berkualitas dipengaruhi strategi pembelajaran yang 
digunakan. Untuk mendukung hal ini guru berperan sebagai fasilitator 
yang harus mampu merencanakan pembelajaran sedemikian rupa 
sehingga seluruh potensi siswa terpenuhi.

Kaitannya dengan pembelajaran, menurut Moore et al (2005) 
terdapat tiga istilah yang biasa dihubungkan dengan prosedur kegiatan 
belajar mengajar yakni pendekatan, metode, dan teknik atau strategi.  
Pendekatan merupakan seperangkat asumsi, prinsip, dan sistematika 
konsep secara utuh dan menyeluruh untuk menyiasati pencapaian tujuan 
pembelajaran. Metode merupakan seperangkat konsep yang disusun 
secara prosedural guna mencapai kompetensi  khusus. Sementara teknik 
atau strategi merupakan pola kegiatan belajar mengajar yang disusun 
secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dan fokus pembelajaran 
secara kontekstual sesuai dengan kondisi, situasi, tempat peristiwa 
kegiatan belajar itu berlangsung. 

Guru perlu menerapkan strategi pembelajaran dengan pendekatan 
tertentu, menggunakan media pembelajaran, untuk memotivasi para 
siswa agar tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini 
merupakan implementasi teori Bloom yang mengemukakan tiga faktor 
utama yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu kemampuan kognitif, 

Bab III
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motivasi berprestasi, dan kualitas pembelajaran. Dalam pelaksanaannya 
guru perlu memahami gaya belajar siswa yang menurut Dryden dan 
Vos (1995) pada umumnya ada tiga macam yaitu visual, auditorial, dan 
kinestetik. Visual adalah belajar dengan cara melihat. Auditorial adalah 
belajar dengan cara mendengar, kinestetik adalah belajar dengan cara 
bergerak, melakukan dan menyentuh.  Terkait hal di atas, sudah seharusnya 
teori-teori belajar menjadi dasar pilihan guru untuk menerapkan strategi 
pembelajaran dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan 
siswa. 

3.2. Paradigma Pembelajaran Berbasis TIK
Terdapat perbedaan pandangan tentang belajar menurut aliran 

behaviorisme dan konstruktivisme yaitu dalam aliran behaviorisme, 
belajar adalah proses perolehan pengetahuan, dan mengajar adalah 
memindahkan pengetahuan kepada orang yang belajar.  Salah satu teori 
yang menganut aliran ini adalah teori pemrosesan informasi dari Robert 
Gagne yang menyatakan bahwa dalam belajar seseorang akan berubah 
karena sesuatu yang dialaminya.  

Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi/
pemrosesan informasi, untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan 
keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi 
adanya interaksi antara kondisi internal dan kondisi eksternal individu. 
Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk 
mencapai hasil belajar.  Adapun kondisi eksternal adalah rangsangan dari 
lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. 
Oleh karenanya, guru perlu merencanakan kegiatan pembelajaran dengan 
menciptakan suasana dan gaya belajar yang mendukung siswa (Gagne, 
1984). 

Sementara menurut Soekamto (1986) disebutkan B.F. Skinner dikenal 
sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung 
(directed instruction) dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui 
proses operant conditioning. 

Gaya mengajar guru dilakukan dengan beberapa pengantar dari guru 
secara searah dan dikontrol guru melalui pengulangan (drill) dan latihan 
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(exercise).  Manajemen kelas menurut Skinner adalah berupa usaha 
untuk memodifikasi perilaku (behavior modification) antara lain dengan 
penguatan (reinforcement) yaitu memberi penghargaan pada perilaku 
yang diinginkan dan tidak memberi imbalan pada perilaku yang tidak 
tepat.  

Operant conditioning atau pengkondisian operan adalah suatu proses 
penguatan perilaku operan (penguatan positif atau negatif) yang dapat 
mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang 
sesuai dengan keinginan.  Dalam teori ini tidak dikenal hukuman yang 
bersifat fisik.  Pembelajaran berbasis web ternyata dapat memfasilitasi hal 
ini.

Menurut Leung et al. (2005) pembelajaran terintegrasi TIK dapat 
diterapkan guru pada berbagai bidang seperti psikologi, kimia, komputer, 
matematika, dan bahasa.  Jika dikaitkan dengan teori belajar sosial oleh 
Bandura yang memuat empat hal yaitu penilaian, pengalaman penting, 
ajakan verbal, dan membangkitkan emosional yang berkaitan dengan 
motivasi maka integrasi TIK dalam pembelajaran adalah upaya yang 
tepat. Sementara itu teori Roger yang dikemukakan pada tahun 1995 
mengemukakan hal yang sama, intinya kedua teori ini menitikberatkan 
kerangka kerja pembelajaran yang akhirnya akan menumbuhkan motivasi 
belajar siswa. Teori-teori di atas jika dikaitkan dengan pembelajaran 
berbasis web yang berorientasi pada kemandirian siswa dan hasil belajar 
berupa tugas yang dikirimkan siswa segera mendapatkan umpan balik 
dari web merupakan salah satu prinsip belajar Skinner. 

 Pembelajaran berbasis web tidak bersifat menghukum karena pada 
teori ini pendidik lebih menekankan proses belajar ketimbang hasil belajar 
yang baru. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan 
yang baik (kolaboratif) sehingga dimungkinkan akan meminimalkan 
terjadinya kesalahan dan membangkitkan motivasi karena pengalaman 
belajar yang menyenangkan bagi siswa.

Di pihak lain, aliran konstruktivisme beranggapan bahwa belajar 
adalah menyusun pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas 
kolaborasi, refleksi, dan interpretasi. Dalam hal ini mengajar adalah menata 
lingkungan agar si pebelajar termotivasi dalam menggali dan menghargai 
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pengetahuan yang merupakan konstruksi atau bentukan diri sendiri.  
Menurut Dahar (1988), teori belajar yang menganut paham ini adalah 
Ausubel yang berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan 
potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna.  

Upaya mencapai hal ini dilakukan pada aktivitas belajar berpusat 
pada siswa.  Hasil belajar akan bermanfaat karena siswa banyak dilibatkan 
dalam kegiatan secara langsung termasuk bagaimana saling berkolaborasi 
sehingga menemukan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya. 
Selanjutnya siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi itu 
pada pengetahuan yang telah dimilikinya.  Jadi inti dari teori belajar 
bermakna Ausubel adalah proses belajar akan mendatangkan hasil atau 
bermakna kalau guru dalam menyajikan materi pelajaran yang baru dapat 
menghubungkannya dengan konsep yang relevan yang sudah ada dalam 
struktur kognisi siswa.  

Teori lain menurut Carl Rogers yang membedakan dua tipe belajar 
yaitu belajar kognitif (bermakna) dan belajar eksperimental (pengalaman).  
Menurut Rogers dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru 
memperhatikan prinsip bahwa siswa akan mempelajari hal-hal yang 
bermakna bagi dirinya. 

Adapun teori Bruner mencetuskan bahwa belajar merupakan 
pencarian yang aktif terhadap pengetahuan yang dilakukan seseorang 
dalam memecahkan masalah sehingga menghasilkan pengetahuan yang 
benar-benar bermakna.  Teori Bruner juga menyarankan agar siswa belajar 
melalui partisipasi secara aktif dengan konsep dan prinsip yang memberi 
kesempatan bagi siswa untuk memperoleh pengalaman misalnya dengan 
melakukan eksperimen.  

3.3.  Kemandirian Belajar
Hasil yang diharapkan dari teori Bruner ini adalah bahwa belajar 

menemukan sendiri akan membangkitkan keingintahuan siswa, memberi 
motivasi untuk terus bekerja sampai mereka mendapat jawaban-jawaban 
terhadap pertanyaan yang timbul. Pendekatan ini dapat mengajarkan 
keterampilan memecahkan masalah secara mandiri serta mengasah daya 
analisis dan sintesis siswa terhadap suatu pemecahan masalah. 
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Teori lain yang menyatakan dukungan terhadap pembelajaran 
bermakna adalah teori belajar Gestalt.  Kata gestalt berasal dari bahasa 
Jerman yang mempunyai padanan arti sebagai “bentuk atau konfigurasi”. 
Pokok pandangan Gestalt adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan 
dipandang sebagai sesuatu keseluruhan yang terorganisasikan. Aplikasi 
teori Gestalt dalam proses pembelajaran juga menyinggung pembelajaran 
yang bermakna (meaningful learning).  

Dalam kegiatan pemecahan masalah, khususnya dalam identifikasi 
masalah dan pengembangan alternatif pemecahannya. Artinya hal-hal 
yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan 
logis dengan proses kehidupannya.  Demikian juga menurut Gestalt bahwa 
perilaku individu terkait lingkungan sehingga materi yang diajarkan 
hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan 
kehidupan peserta didik (life skill).  

Sementara teori belajar kognitif menurut Piaget sebagai salah seorang 
tokoh pelopor aliran konstruktivisme mengemukakan sumbangan 
pemikirannya yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami 
perkembangan kognitif individu (Dahar, 1988).  Berdasarkan teori-teori 
yang dikemukakan di atas baik teori belajar menurut Ausubel, Carl 
Rogers, Bruner, Gestalt, dan Piaget mendukung pembelajaran bermakna 
yang berfokus pada aktivitas siswa serta memerhatikan perkembangan 
kognitif individu. Intinya adalah memberi kesempatan bagi siswa 
untuk berkolaborasi, merangsang daya pikir kreatif, dan analitis dalam 
memecahkan masalah. 

Oleh karenanya, pembelajaran berbasis web dengan pendekatan 
pembelajaran PBL dipilih sebagai implikasi dari teori-teori tersebut.  Guru 
memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi 
dengan lingkungan secara aktif, mencari, dan menemukan berbagai hal 
dari lingkungan. Dari hasil interaksi dengan teman sebaya, peserta didik 
diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik.  
Kegiatan belajar seperti ini sesuai dengan perkembangan kognitif peserta 
didik menurut teori Piaget sehingga belajar akan lebih berhasil.  

Berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran berbasis TIK 
yaitu web site yang banyak memuat unsur animasi gambar, teks, gerak, 
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dan suara yang digolongkan dalam multimedia maka pembelajaran akan 
menumbuhkan motivasi belajar sesuai dengan teori motivasi.  Teori 
Harapan (expectancy-value theory) sebagai salah satu teori motivasi 
menyatakan  motivasi adalah fungsi dari tugas, harapan terhadap tugas, 
dan pemahaman tugas.  Siswa berharap bahwa sukses atau gagal terhadap 
tugas yang mereka kerjakan akan mempengaruhi motivasi (Leung, et al, 
2005).

Objek pembelajaran yang dirasa sangat sulit atau sangat mudah akan 
menghasilkan rendahnya motivasi karena siswa akan menjadi bosan, 
atau bahkan frustasi karena merasa tidak mungkin menyelesaikan tugas 
dengan baik. Kendati demikian menurut Leacock et al (2007), penggunaan 
animasi flash, banner, audio-track yang tidak relevan memang dapat 
memancing perhatian awal siswa namun akhirnya tidak sesuai dengan 
tujuan pembelajaran karena memberikan motivasi yang rendah bagi 
siswa.  

Beberapa penelitian penggunaan multimedia dalam pembelajaran 
menurut Mayer (2002) menemukan bukti bahwa menyajikan penjelasan 
verbal tentang bagaimana sesuatu sistem bekerja tidak menjamin seseorang 
dapat memahami penjelasan tersebut.  Penelitian juga telah menemukan 
bukti bahwa cara yang efektif untuk membantu agar informasi ilmiah 
dapat lebih mudah dipahami ialah melalui penjelasan informasi secara 
visualisasi dalam  format multimedia. 

 Mayer (2002) juga menyebutkan bahwa multimedia didefinisikan 
dengan berbagai macam cara. McCormick, misalnya, mendefinisikan 
multimedia sebagai kombinasi dari tiga elemen desain pesan yaitu suara, 
gambar, dan teks; Turban mendefinisikannya sebagai kombinasi dari 
paling sedikit dua media input atau output data audio (suara, musik), 
animasi, video, teks, grafik, dan gambar. 

Sementara itu, Rosch mendefinisikan multimedia sebagai kombinasi 
dari komputer dan video. Definisi multimedia yang bertolak dari aspek 
desain pesan antara lain digunakan untuk menjelaskan multimedia 
menurut tinjauan instruksional dalam  Merrill 1996:151 yaitu: “the 
capability to present video, audio, and animation, as well as computer 
graphics and text, all on the same computer monitor at the same time.”
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Multimedia pembelajaran menunjuk kepada presentasi yang dibuat 
dengan mengutamakan elemen-elemen visual (berkaitan dengan gambar, 
animasi, video, dan warna) dan verbal (berkaitan dengan suara seperti 
elemen-elemen bahasa antara lain narasi, teks, dan label). Menurut Deubel 
(2003), teori-teori terbaru tentang pemrosesan informasi, menyatakan 
bahwa informasi baru harus diproses oleh memori kerja visual dan atau 
auditori. Pengetahuan yang diproses dalam memori kerja disimpan 
dalam memori jangka panjang dalam bentuk skema-skema teratur secara 
hirarkis. 

        Pengaruh penggunaan gambar dan animasi telah diteliti oleh 
Levin et al. (1976) yang menemukan bahwa penjelasan verbal yang 
dilengkapi gambar memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap 
pemahaman, dengan memasukkan kondisi dimana setiap kalimat di 
dalam cerita dibaca dua kali. Meskipun kondisi pengulangan memang 
lebih baik daripada kondisi dimana cerita dibacakan hanya sekali, namun 
pada kenyataannya penerima bisa mengingat kembali cerita secara lebih 
baik apabila cerita disampaikan disertai dengan gambar daripada kalimat 
dibacakan dua kali. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan prinsip contiguity yaitu keefektifan 
informasi meningkat apabila kata-kata dan gambar ditampilkan dalam 
satu waktu dan tempat secara bersama-sama. Adapun Mayer dan Moreno 
(1998), misalnya, menemukan bahwa siswa-siswa yang menerima 
penjelasan auditori secara simultan dengan animasi lebih unggul 
dibandingkan siswa-siswa lain yang menerima teks visual dengan kata-
kata yang sama dan waktu yang bersamaan dengan penjelasan narasi. 

Mereka juga menemukan bahwa para pebelajar multimedia dapat 
mengintegrasikan kata-kata dan gambar-gambar dengan lebih mudah 
saat kata-kata disajikan secara auditori daripada secara teks visual. Hal 
ini dipertegas  dalam Mayer dan Anderson (1992) yang menemukan 
bahwa penampilan gambar dan kata-kata yang terkombinasi secara 
simultan selama pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan untuk 
mengkonstruksi hubungan antara informasi verbal dan informasi visual. 

Jika hal tersebut dikaitkan dengan teori belajar yang mendasari 
pentingnya pembelajaran yang terintegrasi TIK diawali pengertian bahwa 
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memori dan konsep belajar saling berkaitan erat karena menghasilkan 
keluaran yang berupa hasil belajar. Hasil belajar tersimpan dan dipelihara 
dalam memori agar kelak dapat digunakan kembali (Hulse, et al., 1975). 

Sementara Ellis (1978) mengemukakan bahwa memori mengacu 
pada penyimpanan informasi, dan mengakses informasi yang pernah 
diterima. Pada dasarnya memori mencakup proses encoding (penyandian), 
storage (penyimpanan), dan retrieval (memanggil kembali). Jadi memori 
berkaitan dengan penerimaan informasi, penyimpanan informasi, sampai 
pemanggilan kembali informasi yang disimpan. 

 Model memori dari Atkinson dan Shiffrin yang ditulis Solso (1998) 
membagi memori menjadi 3 tempat penyimpanan, yaitu sensory memory 
(memori sensori), short term memory (memori jangka pendek), dan long 
term memory (memori jangka panjang). Ketiga macam memori tersebut 
saling berkaitan erat, informasi tertentu diteruskan ke dalam memori 
jangka pendek dan sebagian informasi akan hilang, hingga akhirnya 
melalui seleksi informasi diteruskan ke dalam memori jangka panjang 
dan yang tidak diteruskan akan dilupakan (Irwanto, dkk., 1994). 

 Mengingat proses belajar akademik pada dasarnya berlangsung 
pada sebagian besar aspek kognitif manusia maka unsur yang sangat 
berpengaruh adalah unsur memori dan unsur perhatian. Makin besar 
perhatian yang diberikan seseorang pada suatu materi maka materi itu 
akan tersimpan dalam sistem memorinya. 

Suatu teori belajar yang dapat menjelaskan hal ini adalah kerangka 
teori kognitif tentang working memory dan teori dual-coding dari Paivio 
(1991) selanjutnya menjadi landasan teoretis mengapa pembelajaran 
berbasis multimedia penting dilakukan. Working memory memiliki 
sistem tersendiri untuk mengolah informasi visual dan informasi audio 
dalam  sistem kognitif individu.

3.4.  Pembelajaran Menggunakan Multimedia dan Problem Based 
Learning
 Teori belajar lain yang mengemukakan hal yang sama dicetuskan 

oleh Sweller (1988) yaitu Cognitive Load Theory (CLT). Teori ini 
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mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi di bawah kondisi yang terbaik 
yang disejajarkan dengan struktur kognitif manusia.  Sweller membangun 
teori yang menyatakan bahwa skema atau kombinasi unsur-unsur sebagai 
struktur kognitif, melengkapi dasar pengetahuan individual. 

 Hal ini berkaitan dengan memori jangka panjang yang meliputi 
unsur untuk merasakan, berpikir dan menyelesaikan masalah daripada 
harus menghafalkan pelajaran. Struktur ini disebut dengan skema yang 
diperoleh manusia sepanjang hidupnya. Selama proses pembelajaran, 
informasi yang terkandung dalam bahan belajar harus terlebih dahulu 
diproses oleh working memory. 

Untuk penerimaan skema maka pembelajaran harus didesain untuk 
mengurangi muatan memori.  CLT dikaitkan dengan teknik mengurangi 
muatan working memory dengan tujuan memfasilitasi perubahan dalam 
memori jangka panjang digabungkan dengan perolehan skema. Oleh 
karena itu, teori ini menjadi landasan mengapa pembelajaran yang 
berfokus pada keterampilan memecahkan masalah sesuai digunakan pada 
materi pelajaran yang kompleks dan menantang seperti matematika, fisika, 
kimia dan ilmu komputer.  Dapat disimpulkan bahwa CLT berdasarkan 
atas prinsip pembelajaran kognitif yang disusun berdasarkan:

a. Memori jangka pendek (working memory) bersifat terbatas baik 
dalam hal kapasitas dan waktu.

b. Memori jangka panjang tak terbatas dalam kapasitas dan di sini c. 
semua informasi dan pengetahuan disimpan.

c. Pengetahuan disimpan dalam memori jangka panjang sebagai skema 
dalam satu kesatuan yang tersimpan dalam working memory. 

d. Skema bersifat automatis. 
Mayer dan Moreno (2002) melakukan penelitian terhadap 

penggunaan multimedia pembelajaran terkait teori yang mendasarinya 
yaitu dual coding theory.  Teori ini  menyatakan bahwa working memory 
dapat memproses informasi visual dan audio secara simultan. Mousavi dan 
Sweller (1995) mengemukakan  teori muatan kognitif yang menyatakan 
bahwa memori otak sulit berkurang jika ada pengaruh objek pembelajaran 
yang menjadi perhatian siswa.  Keterbatasan working memory menjadi 
pertimbangan utama ketika mendesain pengajaran dengan penggunaan 
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teknik pengajaran model ganda, dimana kapasitas kognitif yang efektif 
dalam working memory bisa ditingkatkan bila digunakan audio dan visual.  

Hal yang sama dikemukakan oleh Richard Mayer dalam teori 
kognitif dari multimedia dan teori ACT-R oleh John Anderson dalam 
pernyataannya bahwa manusia memiliki dua saluran untuk memproses 
informasi. Penggunaan animasi dalam multimedia akan menstimulasi 
sensor visual dan audio atau verbal dan non verbal (Mayer dan Anderson, 
1991).  Informasi disajikan melalui sensor yang bergantung pada tiga aspek 
kognitif yaitu (1) manusia dapat menerima dan memproses informasi 
secara simultan melalui sistem sensorimotor yang berarti manusia dapat 
menerima informasi dari berbagai sumber pada saat yang sama (2) 
manusia dapat memisahkan saluran untuk memahami informasi apakah 
verbal atau non verbal (3) manusia memiliki working memory baik yang 
bersifat audio maupun visual. 

Berdasarkan teori-teori tersebut perlu ditekankan bahwa siswa harus 
menerima pengetahuan berdasarkan pemahaman yang dibentuknya 
sendiri dan bukan karena guru memindahkan pengetahuannya kepada 
otak siswa secara pasif (Bodner et al. (2001).  Pembelajaran berbasis web 
yang di dalamnya terdapat unsur media animasi sebagai visualisasi, yang 
diajarkan dengan pendekatan PBL merupakan penerapan dari teori-teori 
di atas. 

3.5.  Analisis Psikologi Perkembangan Siswa pada Pembelajaran 
Berbasis  Web
Dalam pandangan Jean Piaget, perkembangan kognitif remaja usia 16 

tahun ke atas seperti dikutip dari www.e-psikologi.com/remaja/130802.
htm, berada dalam periode di mana para remaja sudah memiliki pola 
pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks.  
Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa 
sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternatif 
pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya.

Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi 
mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan 
pemikiran mereka sendiri. Mereka juga mampu mengintegrasikan 
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pengalaman masa lalu dan sekarang untuk ditransformasikan menjadi 
konklusi, prediksi, dan rencana untuk masa depan. Pendapat Steinberg 
(2003) juga menyatakan remaja usia 15-18 mengalami banyak perubahan 
secara kognitif, emosional, sosial, mampu berpikir lebih kompleks serta 
lebih sering menghabiskan waktu bersama teman.  Dengan demikian PBL 
sesuai dilakukan bagi usia ini sebagai salah satu bentuk  aktivitas belajar.   
Diharapkan setelah lulus sekolah menengah, siswa sudah terbiasa berpikir 
kritis dan mampu menganalisis masalah serta mencari solusi yang terbaik.

Mengingat pembelajaran berbasis web yang dilakukan dengan 
pendekatan PBL dapat dilakukan pada siswa usia sekolah menengah 
atas sekitar 16-18 tahun berdasarkan atas psikologi perkembangan maka 
pembelajaran yang dikenal dengan sebutan andragogi tepat dilakukan.  
Menurut Merriam dan Rosemary (1999), istilah ini berasal dari dua kata 
dalam bahasa Yunani, yakni andra berarti orang dewasa dan agogos berarti 
memimpin. Pengertian andragogi kemudian dirumuskan sebagai “Suatu 
seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar”. Kata andragogi 
pertama kali digunakan oleh Alexander Kapp pada tahun 1833. Kamus 
Wikipedia menulis andragogi, merupakan ilmu dan kaedah mengajar 
golongan dewasa berasaskan faktor tertentu.  

Adapun teori andragogi menurut Kowles (1984) bahwa orang 
dewasa sudah dapat mengarahkan diri, bertanggungjawab atas 
keputusannya. Berdasarkan hal ini desain pembelajaran bagi orang 
dewasa perlu mempertimbangkan: (1) Orang dewasa perlu memahami 
tentang apa yang dipelajarinya sehingga peserta didik belajar berdasarkan 
kebutuhannya sendiri dan guru sebagai fasilitator (2) Orang dewasa perlu 
belajar secara eksperimen (3) Orang dewasa menganggap pembelajaran 
sebagai penyelesaian masalah dan bukan sekedar menjejali pebelajar 
dengan materi (4) Pembelajaran orang dewasa paling berkesan jika topik 
pelajaran memiliki makna dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 
(5) pembelajaran melibatkan pengalaman pebelajar. 

Selain andragogi, pembelajaran web site dan PBL yang cenderung 
bersifat mandiri bukanlah hal yang berlebihan. Hal ini  mengingat  tugas 
guru dalam pembelajaran adalah membentuk siswa menjadi pribadi dan 
komunitas yang mampu berpikir kritis, memahami diri, mengembangkan 
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potensi diri, sehingga kompeten dalam memecahkan masalah kehidupan 
yang sedang dihadapi sebagai bekal masa depan.  

Konsep ini berkaitan dengan pandangan Brookfield (1986) yaitu 
self-directed learning yang harus menjadi ciri dan sifat serta tujuan 
pendidikan di kalangan orang dewasa. Salah satu prinsip yang mendasar 
dalam kegiatan belajar yaitu collaborative spirit. Sementara Cranton 
(1994), mengusulkan pendekatan transformasional atau emansipatoris. 
Pendekatan ini memandang bahwa orang dewasa harus mampu berpikir 
kritis dan mengevaluasi diri, mampu membangun pemahaman baru 
berdasarkan pengalaman masa lalu agar sanggup melakukan tugas 
di dalam konteks sosialnya. Merujuk pada hal-hal di atas, rancangan 
pembelajaran berbasis web dapat diterapkan sesuai kebutuhan psikologi 
siswa pada usia remaja.

Menurut Rogers (2010) terdapat aspek-aspek yang mendasar tentang 
sumbangan TIK dalam proses pembelajaran yakni:

1. Konsep: model konstruktif sangat cocok untuk menggambarkan 
mempelajari konsep. Pengembangan konsep sangat dominan dan 
mempengaruhi dalam pembelajaran.

2. Ketrampilan dan penerapan: memahami variabel-variabel dan 
mengetesnya, mengulangi suatu pengukuran dan menginterpretasikan 
data-data dengan menggunakan software tertentu akan menambah 
pengayaan dalam pembelajaran.

3. Pengetahuan: model behaviorist:sesuai dalam pembelajaran dalam 
bentuk struktut materi yang luas

4. Sesusi dengan tujuan: untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran 
dengan menggunakan TIK dicantumkan dalam tujuan pembelajaran.
Misalnya, berbagai potensi keuntungan dalam memanfaatkan 

software dalam pembelajaran yakni: (a). Sistem informasi yang 
menyangkut mesin pencari (google) dapat membantu mencari bahan/ 
materi pelajaran serta meningkatkan ketrampilan dalam memilih materi 
yang sesuai. (b) alat bantu publikasi dengan menuliskan bahan dengan 
menggunakan software yang sesuai dalam upaya mengembangkan 
ketrampilan menulis, (c). Alat bantu visual, (d) simulasi  dan berbagai 
percobaan secara virtual.
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Bab IV
INTEGRASI TIK DALAM PEMBELAJARAN

The future is already here--it’s just not evenly distributed.
     --William Gibson

4.1. Pendahuluan
Istilah teknologi informasi (TI) muncul pertama kali pada akhir 

tahun 80-an dan disusul pada tahun 1992 seiring munculnya penggunaan 
e-mail yang pertama sekali. Istilah teknologi informasi berubah menjadi 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan lahirnya dua istilah 
TI yang berubah menjadi TIK,  timbulah berbagai macam definisi tentang 
TIK.

Menurut United Nation (1999) TIK merupakan internet, 
telekomunikasi, peralatan teknologi informasi, media dan penyiaran, 
perpustakaan dan pusat dokumen dan berbagai peralatan lain yang 
berhubungan dengan aktivitas komunikasi. Kemudian, Menurut Adeya 
(2002) TIK menyangkut elektronik yang diartikan sebagai penghitungan, 
pemrosesan, penyimpanan dan desiminasi informasi. Sementara itu, Law 
et al (2003) menyatakan bahwa TIK merupakan multimedia, internet 
atau Web dapat digunakan sebagai perantara untuk menggantikan media 
yang lainnya.  Menurut Slamin (2010) bahwa Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) atau Information and Communication Technology 
(ICT) adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, 
mengolah, serta menyebarkan informasi. Perangkat TIK dapat dilihat 
pada Gambar 4.1.
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Dari berbagai definisi tentang TIK maka dapat disimpulkan bahwa 
TIK tidak hanya sekedar alat komunikasi, komputer atau hanya sebagian 
media saja,  TIK memiliki makna yang lebih luas dari itu. Menurut 
Victoria Tinio dalam bukunya ICT in Education (2009) TIK didifinisikan 
sebagai tujuan untuk berkomunikasi yang dilengkapi oleh alat bantu 
pendukungnya untuk mengkreasi, desiminasi, menyimpan informasi 
maupun memanage-nya. Di dalamnya termasuk komputer, internet, 
penyiaran radio, televisi maupun telepon.

Telekomunikasi

Multimedia

Komputer

Komponen Utama TIK

Gambar 4.1. Komponen-komponen utama TIK
Dari berbagai pendapat tersebut setidaknya TIK dapat dimaknai 

sebagai alat komunikasi, pendukung informasi, pemroses informasi serta 
penyebaran informasi yang lebih cepat dan akurat bagi penggunannya. 
Untuk mendukung itu, setidaknya terdapat tiga hukum yang melandasi 
hadirnya TIK. Pertama,  hukum Moore yakni: “complexity of integrated 
electronic circuit for minimum cost has increased at a rate of roughly a 
factor of two per year” sebagai penjilmaan nilai kecepatan. Kedua, hukum 
Metcalfe dimana TIK merupakan “the connection of network increase 
in proportion to the square of the number of nodes dimana TIK dapat 
dimaknai sebagai bentuk nilai silaturohmi peserta belajar.

Ketiga, hukum Coase yang menyatakan bahwa TIK “Firms should 
only do what they can do more efficiently than others, and should outsource 
what others can do more efficiently” yang menjilma menjadi nilai efisiensi. 



Integrasi TIK dalam Pembelajaran

59

Ketiga nilai-nilai tersebut secara skematis dapat dilihat pada Gambar 4.2 
di bawah ini.

Landasan tentang TIK

Gordon Moore, 
Co Founder, INTEL

Complexity of 
integrated 
electronic circuit for 
minimum cost has 
increased at a rate 
of roughly a factor 
of two per year

The connection of 
network increase 
in proportion to 
the square of the 
number of nodes

Robert Metcalfe, Ethernet 
Inventor, Founder 3M

Firms should only do 
what they can do 
more efficiently than 
others, and should 
outsource what 
others can do more 
efficiently

Prof Coase, Nobel Laurette, 
Prof in Chicago University

Hukum Moore Hukum Metcalfe Hukum Coase

Nilai
Kecepatan

Nilai
Silaturahmi

Nilai
Efisiensi

Gambar 4.2. Hukum yang  Melandasi TIK (diadopsi dari Slamin, 2010)

4.2. TIK dapat diintegrasikan dalam Pembelajaran
Beberapa alasan sekaligus sasaran utama dari integrasi TIK adalah 

penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk memperkenalkan, 
memfasilitasi, membatu dalam meningkatkan kemampuan berpikir sarta 
membantu penguasaan materi pelajaran (Pisapia, 2003). Misalnya, bila 
seorang siswa ditugasi untuk membaca topik tertentu dari sebuah buku 
tapi tidak dilakukannya maka buku tersebut tidak terintegrasi. Begitu 
pula, bila siswa diberi komputer tetapi hanya digunakan untuk main game 
tanpa diberi instruksi yang jelas pembelajaran apa yang dimaksudkan 
maka hal yang demikian bukanlah integrasi TIK.

Demikian pula, tidaklah cukup bahwa TIK hanya menyiapkan 
fasilitas pendukung TIK dan beberapa software yang pada hakikatnya 
tidak memberikan ketrampilan yang memadai bagi guru dan siswa dan 
menggunakannya secara efektif. Pada prinsipnya, menurut Breuleux 
(1999) kondisi yang diharapkan tentang integrasi TIK adalah TIK dapat 
memfasilitasi dalam membangun pengalaman belajar. Pengalaman itu 
menyangkut desain pembelajaran yang berbakna serta tersediaanya akses 
untuk sumber belajar.
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Lebih jauh, Roblyer (1997) menyatakan bahwa persoalan penting 
yang sangat mendasar adalah bagaimana TIK dapat membantu guru dan 
peserta belajar untuk meningkatkan kreativitas, motivasi dan memberi 
peluang pada perubahan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik.

Terdapat beberapa alasan bahwa TIK perlu diintegrasikan dalam 
pembelajaran. Pertama, dengan hadirnya TIK terjadi pergeseran 
paradigma pembelajaran yang semula terpusat pada guru menjadi belajar 
yang terpusat pada peserta belajar. Dalam hal ini, guru dapat dimaknai 
sebagai fasilisator dan katalisator dalam pembelajaran dan bukan TIK, 
komputer misalnya dapat menggantikan peran guru. Kedua, model 
pembelajaran terintegrasi dengan TIK merupakan model belajar aktif dan 
kolaboratif. Hal ini diakibatkan pola interaksi yang digunakan berubah. 
Yang semula guru mengajarkan bahkan sebagai narasumber tunggal 
berubah ke pola kolaborasi yang menuju siswa belajar dengan aktif.

Ketiga, menurut Warschaner (1996) TIK dapat meningkatkan 
motivasi, ketrampilan, struktur berpikir, berkomunikasi secara elektronik 
serta lebih aktif dalam pembelajaran. Perubahan proses pembelajaran 
yang terjadi secara teoritis sesungguhnya adalah memberi peluang kepada 
peserta belajar untuk bertindak aktif, konstruktif, dialogis, konstruktif, 
konstektual dan reflektif. Menurut Chairuman (2008), sikap dan tindakan 
tersebut dapat dimaknai sebagai berikut: 

_  Aktif; memungkinkan siswa dapat terlibat secara  aktif  dalam proses 
pembelajaran serta menarik dan bermakna.

_  Konstruktif; memungkinkan siswa dapat menggabungkan gagasan-
gagasan  baru kedalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya 
agar dapat  memahami makna atau keinginan tahuan dan keraguan 
yang selama ini ada dalam pemikirannya.

_  Kolaboratif; memungkinkan siswa dalam belajar secara berkelompok 
atau belajar dalam suatu komunitas agar peserta belajar saling 
bekerjasama, berbagi tukar pikiran suatu gagasan, saran atau 
pengalaman, saling menasehati dan memberi masukan untuk sesama 
anggota kelompoknya dan komunitasnya.

_ Antusiastik; memungkinkan siswa dapat berpern secara  aktif dan 
penuh dengan antusiasme serta selalu berusaha untuk mencapai 
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tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran.
_  Dialogis; memungkinkan proses belajar secara sinergis dan 

merupakan suatu proses sosial dan dialogis dimana siswa memperoleh 
keuntungan dari proses komunikasi yang dibangun baik di dalam 
kelas maupun luar sekolah.

_  Kontekstual; memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses 
belajar yang bermakna (real-world) melalui pendekatan ”berbasis 
masalah dan studi kasus. 

_  Reflektif; memungkinkan siswa secara sadar apa yang telah dipelajari 
serta merenungkan kembali  apa yang telah dipelajarinya sehingga 
tindakan ini merupakan suatu bagian dari proses belajar itu sendiri. 
(Jonassen (1995), dikutip oleh Norton et al (2001)).

_  Multisensory; memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan 
untuk berbagai modalitas belajar (multisensory), baik audio, visual, 
laboratorium virtual, animasi  maupun kinestetik (dePorter et al, 
2000).

_  High order thinking skills training; memungkinkan untuk 
melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi, misalnya pemecahan 
masalah, pengambilan keputusan yang secara tidak langsung juga 
meningkatkan ”ICT & media literacy” (Fryer, 2001).
Merujuk pada indikator-indikator tersebut, jelaslah bahwa perubahan 

paradigma pembelajaran serta ketrampilan guru utuk mendesain 
pembelajaran serta menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  
berbasis TIK  mencirikan paradgma baru pembelajaran yakni perpusat 
kepada peserta belajar. 

Dampak positif  integrasi TIK dalam pembelajaran sangat terkait 
dengan (a) peningkatan profesionalitas guru dalam penguasaan teknologi 
dan (b) penggunaan komputer untuk meningkatkan berpikir tingkat 
tinggi. Beberapa dokumen literatur menunjukkan bahwa kehadiran 
TIK dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dimana peserta belajar 
berpikir kritis, peningkatan ketrampilan, bekerjasama, membangun 
interaksi yang komplek antar kelompok.

Menurut (Becta, 2003), TIK sangat berperan dalam meningkatkan 
motivasi, komitmen belajar dan stimulus lainnya:
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 .....ICT can stimulate, motivate and spark students’ appetites for learning 
and help to create a culture of success. This can be demonstrated in their 
increased comitments to the learning task, their enhanched enjoyment, 
interest and sense of achievement in learning when using ICT, and their 
enhanced self esteem” (Becta, 2003).
Bila dialih bahasakan, TIK dapat menstimulasi, memotivasi dan 

mendorong siswa dalam belajarnya secara kreatif dalam menumbuhkan 
iklim belajar. Hal ini dapat dibuktikan adanya peningkatan komitmen 
dalam mengerjakan tugas tanpa paksaan, sehingga tertarik dalam 
meningkatkan pembelajaran ketika memanfaatkan TIK.

4.3. Pranata Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 
Pembelajaran
TIK  tidak hanya dipandang sebagai tambahan vitamin atau sekedar 

sebagai alat pelengkap kehadirannya di sekolah. Tetapi, konsep TIK dalam 
pendidikan hendaknya  termasuk dalam sistem yang secara bersama-
sama, managemen, akses dan berkomunikasi dalam berbagai bentuk. 
Harapan yang diinginkan bagi sekolah adalah perlunya reformasi sekolah 
secara konstruktif untuk meningkatkan berpikir tingkat tinggi bagi siswa.

Pola dan pranata TIK di sekolah dipicu oleh beberapa keunggulan 
dan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh bagi peserta belajar. Sudut 
pandang TIK dapat dilihat dari efektifitas TIK dalam meningkatkan 
proses pembelajaran, peningkatan kreativitas siswa dan guru serta faktor 
efisiensi dan kecepatan.

Beberapa alasan tentang efektivitas penggunaan TIK di kelas 
untuk meningkatkan proses pembelajaran telah diungkap oleh (www.
techknowlogia.org) yakni:

1. TIK dapat memotivasi belajar siswa
2. TIK dapat meningkatkan belajar aktif siswa
3. TIK dapat menyiapkan peserta belajar secara unik yang meminta 

prasyarat ketrampilan awal
4. TIK memberi kebebasan untuk mencari dan membangun kerangka 

berpikir peseta belajar siswa
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5. TIK menyiapkan alat bantu untuk meningkatkan produktivitas 
dalam belajar

6. TIK dapat meningkatkan berpikir tingkat tinggi
7. TIK memberi kebebasan dan mengontrol dirinya sendiri dalam 

belajar
8. TIK dapat meningkatkan kolaborasi dan korporasi dalam belajar
9 TIK dapat meningkatkan belajar mandiri
10. TIK memberi kesempatan bagi para peserta belajar memberikan 

umpan balik secara spontan.
Disamping itu, TIK tidak hanya meningkatkan proses pembelajaran 

tetapi bagi guru dapat memberi tuntutan dalam merumuskan tujuan 
instruksional secara variatif misalnya:

1. TIK meningkatkan kapabilitas tujuan instruksional pembelajaran
2. TIK  meningkatkan guru dalam menggunakan teknologi untuk 

meningkatkan proses pembelajaran
3. TIK dapat meningkatkan eksplorasi untuk pelajaran khusus, unik 

dan relevan dengan materi pelajaran yang dipelajari secara cepat
4. TIK dapat memotivasi guru dalam memberi tugas untuk 

meningkatkan berpikir siswa 
5. TIK dapat membawa cara berpikir abstrak ke dunia nyata
6. TIK dapat memonitor perkembangan belajar.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dalam mengintegrasikan 
TIK dalam pembelajaran. Menurut (www.intel.com) keunggulan itu 
diantaranya:

1. TIK dapat memberi peluang bagi peserta belajar yang tidak hanya 
di ruang kelas. Belajar dapat terjdi dimana saja, kapan saja dengan 
suasana yang fleksibel.

2. TIK menyediakan model pembelajaran jarak jauh, e-learning yang 
dapat terjangkau di daerah pelosok sekalipun.

3. Menumbuhkan kreativitas dalam mengolah materi pelajaran. Materi 
pelajaran dapat dibantu dengan program simulasi, laboratorium 
virtual yang dapat dikemas secara menarik dan dapat memberikan 
imaginatif bagi peserta belajar.
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4. TIK secara adaptif terhadap progran pembelajaran yang sesuai 
dengan karaktristik siswa secara individual

5. TIK memberi akses dengan berbagai bahan pendukung dari materi 
pelajaran, perpustakaan dan berbagai bahan lainnya yang dapat 
ditempatkan dalam Web.

4.4. Model Perencanaan Sistematis Integrasi TIK sesuai Topik 
Pembelajaran
Salah satu model integrasi TIK dalam pembelajaran terkait dengan 

mata pelajaran telah dikembangkan oleh Wang dan Lao (2007). Model 
perencanaannya, didasarkan pada cakupan materi yang dipelajari yakni 
pembagian  makro, meso dan mikro. Berdasarkan cakupan materi 
pelajaran,  integrasi TIK dapat terjadi di tiga wilayah yakni wilayah makro 
pada tataran kurikulum, meso pada wilayah topik pelajaran dan mikro 
pada wilayah mata pelajaran.

Gambar 4.3 dapat dijelaskan bahwa TIK pada tataran kurikulum 
berfungsi untuk mendukung semua materi pelajaran dan pengalaman 
belajar untuk keseluruhan mata pelajaran. Misalnya, integrasi TIK suatu 
multimedia yang disampaikan dalam bentuk CD-ROM (Wang, 2001) atau 
mata pelajaran berbasis Web. Sementara itu, TIK dapat digunakan sebagai 
bahan paket pendukung dalam mempelajari topik tertentu. Sedangkan 
pada tingkat (mikro) yakni materi pelajaram TIK dapat digunakan untuk 
membantu pemahaman konsep dalam hal menjelaskan konsep tertentu.

Banyak model desain instruksional yang telah dikembangkan 
untuk membantu guru dalam mengintegrasikan TIK dalam kurikulum. 
Misalnya,  model ASSURE yang terdiri dari (analisis peserta belajar, 
menyebutkan tujuan belajar, memilih metoda yang sesuai, pemilihan 
media dan materi pelajaran, permintaan yang dibutuhkan peserta belajara 
yang sesuai, evaluasi dan revisi model, dalam Wang (2007)).
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Ranah Integrasi TIK

Pelajaran

Kurikulum

Topik

Mikro

Meso

Makro

Menerapkan TIK 
membantu 

pemahaman konsep

Menggunakan TIK 
sebagai suplemen 

pembelajaran

Eksplorasi TIK untuk 
semua matapelajaran

Gambar 4.3. Model ranah integrasi TIK dalam pembelajaran (diadopsi 
dari Wang, 2007)

 Kemudian, model ICARE terdiri atas pengenalan (I), menghubungkan 
(C), aktivitas (A), refleksi (R) dan mengembangkan (E). Model-model 
yang dikembangkan pada umumnya menekankan berbagai alat bantu 
yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar tetapi model-
model yang ada secara eksplisit tidak memberi tuntunan kepada guru 
untuk mendesian dan memilih tentang alat bantu yang tersedia untuk 
digunakan dalam pembelajaran Model (Heinich, Molenda, Russell dan 
Smaldino, 2001).

Gambar 4.4. berikut merupakan model perencanaan sistematis 
dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Model ini sangat 
sistemik karena didasarkan pada alur logis dan disusun secara sistematis. 
Model ini menyiapkan tahapan-tahapan yang mudah untuk diikuti. Dalam 
model ini dijelaskan alasan kenapa teknologi itu digunakan pada tahap 
rasionalisasi dalam pembelajaran serta seberapa jauh efektifitas teknologi 
digunakan pada tahap strategi. Kunci-kunci pada tiap komponen dapat 
dijelaskan sebagai berikut:
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Tujuan Pembelajaran

Permasalahan

Teknologi yang dibutuhkan

Rasionalisasi

Strategi

Penilaian

Refleksi

Gambar 4.4.  Model Sistematis integrasi TIK berbasis topik (diadopsi dari 
Wang, 2007)

Komponen-komponen penting pada Gambar 3.2 di atas yang 
diadopsi dari Wang et al (2007) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Permasalahan
Model perencanaan sistemik integrasi TIK dalam pembelajaran 

dimulai dari permasalahan yang menggambarkan persoalan yang akan 
dipelajari atau isu-isu penting dalam topik/unit pelajaran. Contohnya: 
topik yang dipelajari terkait dengan energi. Persoalan yang dibahas 
adalah, apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi krisis energi di 
masa yang akan datang?. Dalam hal ini, persoalan yang diajukan haruslah 
relevan dengan kebutuhan peserta belajar bukan kebutuhan guru/dosen 
(atau perancang pembelajaran).

b. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran secara khusus ditujukan untuk mencapai 

“outcome” pembelajaran pada akhir dari topik/unit materi pelajaran. 
Tujuan pembelajaran hendaknya khusus (spesifik) dan dapat diukur.
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Menurut Ambruso et al (2010) menyatakan bahwa tujuan 
pembelajaran merupakan atribut pengetahuan dan ketrampilan yang 
diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran dan mengerjakan 
tugas-tugas yang diberikan. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh 
apabila memberikan tujuan pembelajaran secara spesifik. Pertama, 
memberikan kerangka kerja struktur materi pelajaran secara sistematis 
yang dapat menuntun proses dan aktivitas pembelajaran, metoda dan 
tugas-tugas yang diberikat kepada siswa. Kedua, memberikan arah 
pembelajaran kepada siswa serta target/capaian pembelajaran siswa.

Tujuan pembelajaran hendaknya mengarah kepada (a) pembelajaran 
terpusat pada siswa, (b) terperinci kepada tugas tertentu sesuai yang 
ingin dicapai, (c) menggunakan kata kerja tindakan dan perilaku, (d) 
menggunakan kata kerja yang dapat diukur. Keempat komponen itu 
telah tertuang dalam taksonomi Bloom (1958) yang telah direvisi oleh 
Anderson et al (2001). Kelompok kata kerja yang digunakan dalam 
merumuskan tujuan pembelajaran dapat dilihat pada Bab 1.

c. Teknologi yang dibutuhkan
Untuk menjawab persoalan yang diajukan dan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai, perancang pembelajaran harus mempertimbangkan 
dengan cermat beberapa kemungkinan teknologi yang digunakan yang 
sesuai dengan topik/unit pelajaran. Teknologi disini termasuk software, 
multimedia, berbasis Web site, alat komunikasi (web tools, chat dan 
forum diskusi secara online).

d. Rasionalisasi Penggunaan Teknologi
Teknologi digunakan karena ketersediaanya maupun terbukti efektif 

untuk digunakan untuk topik/unit pelajaran yang relevan. Rasionalitas 
didasarkan pada (i) memberikan motivasi yang tinggi bagi peserta 
belajar, (ii) unik dan memiliki kapabilitas untuk membantu perseta 
belajar, misalnya dapat membantu visualisasi data, (iii) mendukung 
inovasi dan kolaborasi dalam proses pembelajaran serta membantu 
memecahkan masalah, (iv) meningkatkan produktivitas guru/dosen dan 
mengkonstruksi pengetahuan peserta belajar.
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e. Strategi Implementasi
Setelah menetapkan teknologi yang digunakan, dosen/guru 

memutuskan seberapa efektif  teknologi yang akan digunakan. Beberapa 
pertimbangan dalam pemilihan bagi dosen/guru adalah:

1. Apakah TIK yang berupa CD-ROM, simulasi, animasi yang 
digunakan dapat membantu menjawab dari tujuan pembelajaran?

2. Apakah TIK yang digunakan menggunakan komputer secara 
individual atau dalam kelompok yang sesuai dengan kemampuan 
yang ada?

3. Mengapa harus menggunakan TIK?
4. Apa yang harus dilakukan oleh peserta belajar selama pembelajaran 

berlangsung?
5. Adakah tersedia hand out?

f. Penilaian Peserta Belajar 
Biasanya, setelah membahas topik pembelajaran, peserta belajar 

dinilai seberapa jauh dapat menguasai topik/unit pembelajaran. Penilaian 
merefleksikan proses mauput hasil akhir pembelajaran. Peserta belajar 
hendaknya menyelesaikan tugas, aktivitas pembelajaran maupun hasil 
akhir secara kolaborasi maupun individual berbasis TIK. Menurut 
Barret et al (2006) metoda yang digunakan berupa menulis jawaban 
secara online, jurnal, penilaian sejawat atau portofolio dan presentasi 
menggunakan PowerPoint.

g. Refleksi dan Saran Tindakan 
Setelah melaksanakan pembelajaran berbasis TIK,  guru/dosen 

hendaknya melakukan refleksi untuk memperoleh gambaran apakah 
yang dilakukan masih ada kekurangan-kekurangan. Untuk itu, langkah 
yang diambil adalah tindakan perbaikan terhadap TIK yang digunakan 
sudah sesuai atau belum. Berikut adalah pertanyaan terkait dengan 
refleksi tindakan bagi guru/dosen:

1. Apakah pertanyaan-pertaanyaan utama sudah dijawab?
2. Apakah semua aktivitas pembelajaran menjawab semua tujuan 
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pembelajaran?
3. Apakah TIK yang digunakan dapat mendukung proses pembelajaran?
4. Apakah TIK yang digunakan sudah sesuai?
5. Apakah proses pembelajaran perlu ditingkatkan?
6. Apakah alat akur penilaiannya valid?
7. Bagaimanakah kita meningkatkan penggunaan TIK dalam 

pembelajaran?
Untuk mempermudah pemahaman dan tahapan-tahapan 

pembelajaran model sistematis berdasarkan topik pembelajaran, berikut 
dicontohkan model rancangannya.

Contoh:  Perencanaan integrasi TIK  berdasarkan Topik secara Sistematis 
pada matakuliah       Kimia Dasar pada pokok bahasan  Asam 
dan Basa

Matakuliah: 
Kimia Dasar

Kelas : Pendidikan Biologi, Semester 1, PGSBI

Topik: Asam 
dan Basa

4 SKS (50 x 4) 200 Menit dalam 1 kali tatap muka

Pernyataan 
Permasalahan

Benda-benda yang bersifat asam dan basa ada di sekitar kita, 
berupa padatan dan larutan yang sifat-sifatnya dapat dibeda-
kan menurut konsep Arrhenius, Bronsted-Lowrey. Reaksi-
reaksi yang terjadi dapat dibuktikan melalui rekasi asam-
basa: netral, pembentukan gas dan reaksi redoks. pH larutan 
dapat diukur dengan menggunakan pH meter.

Bagaimanakan dapat mengelompokkan  dan membuktikan 
reaksi-reaksi pada larutan asam basa? Dan bagimana pula 
mengukur pH larutan?

Instruksi: Mahasiswa membaca materi kuliah yang telah 
dibagikan sebelumnya berbentuk PowerPoint yang terekam 
dalam CD serta mendiskusikannya dalam tayangan infocus.
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Tujuan 
Pembelajaran

Mahasiswa dapat:
1. Menjelaskan konsep asam-basa menurut Arrhenius dan 

Brownsted-Lowrey
2. Membedakan asam dan basa
3. Mengelompokkan asam dan basa
4. Menuliskan reaksi-reaksi asam dan basa
5. Melakukan percobaan titrasi asam dan basa secara 

virtual
6. Mengukur pH larutan dengan menggunakan laborato-

rium virtual
7. Menghitung hasil titrasi
8. Menghitung pH larutan
9. Mentabulasikan hasil percobaan virtual
10. Menganalisis hasil percobaan
11. Mempresentasikan data-data perhitungan dengan 

menggunakan PowerPoint

Tujuan: Mahasiswa dapat menjelaskan konsep, menganalisis, 
menghitung, mengukur dan mempresentasikan hasil perco-
baan secara virtual lab.

Level Teknolo-
gi Lanjut

Teknologi yang 
dibutuhkan

a. Komputer dan internet akses
b. Alat presentasi: PowerPoint
c. Microsoft excell
d. Laboratorium virtual
e. Kalkulator
f. Infocus
g. Blog

Catatan: TIK dipilih sesuai dengan topik yang sedang dibahas: 
aspek yang ingin dicapai bahwa TIK dapat membantu terha-
dap topik kuliah yang sedang didiskusikan.
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Alasan me-
manfaatkan 
teknologi

1. Informasi tentang konsep asam dan basa tersedia di 
internet akses

2. Percobaan asam dan basa dapat dilakukan secara virtual
3. Excell dan PowerPoint dapat menampilkan hasil kerja 

siswa berupa grafik
4. Gagasan dan konsep asam basa dapat didiskusikan 

secara kolaboratif 

Catatan: simulasi yang tertuang dalam laboratorium virtual 
dapat membantu dengan mudah untuk memahami topik yang 
sedang dipelajari.

Strategi penera-
pan teknologi 
dalam pemb-
elajaran

Tahap 1 (45 menit):  mengetahui asam dan basa

Diawal perkuliahan setiap mahasiswa diberikan bahan kuli-
ah yang terekam dalam CD kepada setiap mahasiswa. Bahan 
tersebut berupa presentasi PowerPoint, program animasi dan 
laboratorium virtual dari masing-masing topik/unit. Infor-
masi tentang asam/basa, sifat, konsep, reaksi, perhitungan, 
titrasi, pengukuran pH dan contoh-contoh yang relevan.

Tahap 2 (45): Praktikum virtual

Mahasiswa secara berkelompok melakukan percobaan titrasi 
asam dan basa serta pengukuran pH secara virtual dengan 
menggunakan komputer masing-masing.Mahasiswa dise-
diakan rumus perhitungan dan tabel kerja yang selanjutnya 
mahasiswa dapat membuat grafik dengan menggunakan mi-
crosoft excell

1. Laboratorium virtual untuk titrasi asam dan basa
Dalam tahap ini, siswa disediakan prosedur kerja dan 
tabel pengamatan sebagai petunjuk kerjanya
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2. Laboratorium virtual pH meter

Tahap 3 (45) Diskusi praktikum
Mahasiswa bekerja secara berkelompok dan berkolaborasi 
melakukan perhitungan dan berdiskusi tentang hasil prak-
tikum yang diperoleh. Selanjutnya data-data yang diperoleh 
termsuk perhitungan dan gambar grafik dengan mengguna-
kan microsoft excell.
Tahap 4 (45 menit): Presentasi Kelompok
Mahasiswa mempresentasikan hasil praktikum secara 
berkelompok yang ditayangkan melalui infocus baik secara 
langsung maupun dibuat dalam bentuk PowerPoint.
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Tahap 5 (20 menit): Umpan balik
Diskusi terpimpin, dosen menyampaikan konsep, perhi-
tungan dan beberapa aspek penting dalam bahasan asam-
basa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, dosen 
memberi tugas kelompok terkait dengan konsep, perhitun-
gan dan analisis hasil praktikum tentang asam-basa

Evaluasi Maha-
siswa

Mahasiswa dievaluasi dengan menggunakan:
1. Mind map
2. Materi, beberapa materi yang relevan, kualitas penjela-

san, contoh yang terkait dengan substansi pembelajaran
3. Diskusi online melalui Blog
4. PowerPoint Presentasi
5. Rasional, penyelesaian soal
6. Penilaian portofolio berupa kelompok

Refleksi dan 
saran-saran

Saran-saran terkait dengan pembelejaran dan tindak lanjut 
proses pembelajaran berikutnya.
1. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam mempela-

jari konsep asam dan basa, reaksi-reaksi dalam larutan 
dan perhitungan pH

Keterangan: Rancangan ini dibuat oleh Sutrisno (2011) dengan mengadopsi 
Model Perencanaan Sistematis yang dikembangkan oleh Wang 
et al (2007).

Dari model rancangan pembelajaran kimia diatas, sangat jelas 
dan sistematis dalam tahapan pembelajarannya. Disarankan bagi para 
perancang dalam hal ini guru dan dosen secara cermat dan teliti dalam 
menyusun tahapan-tahapan peembelajaran agar lebih mudah dalam 
menyusun refleksi pembelajaran.

Contoh:  Perencanaan integrasi TIK  berdasarkan Topik secara Sistematis 
pada Matapelajaran Matematika: Barisan Geometri

Mata pelajaran: 
Matematika

Kelas : XII IPA Semester 2
Guru:  Eny Widiastuti

Isi dan        
deskripsi

Dalam pertemuan ini akan membahas tentang barisan 
geometri yang mencakup suku pertama, rasio barisan, dan 
suku ke-n dari barisan geometri.
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Standar     
Kompetensi

Menggunakan konsep barisan dan deret dalam pemecahan 
masalah

Kompetensi 
Dasar

Menentukan suku ke-n barisan dan jumlah n suku pertama 
deret geometri dan aritmatika

Indikator 1. Mendefinisikan pengertian barisan geometri
2. Menentukan nilai suku pertama dan rasio suatu barisan 

geometri.
3. Menentukan suku ke-n suatu barisan geometri

Topik : Barisan 
Geometri

2 x 45 menit dalam 1 kali tatap muka

Pernyataan 
Permasalahan

Banyak kejadian di sekitar kita yang berhubungan den-
gan barisan geometri. Misalnya, pemantulan bola pantul 
dan perkembangbiakan hewan sponge. Apabila kejadian itu 
membentuk suatu barisan, itulah yang dinamakan barisan 
geometri. Secara matematik dapat ditulis sebagai U1, U2, U3, 
U4, ..., Un. Notasi tersebut dapat dibuat rasio dan disusun 
dalam bentuk pola barisan.
Bagaimanakah menganalisis suatu pola barisan merupakan 
suatu barisan geometri? Bagaimana cara menyusun pola ba-
risan geometri? 

Tujuan       
Pembelajaran

Siswa dapat:
1. Menjelaskan pengertian barisan geometri.
2. Mengelompokkan barisan bilangan yang merupakan 

barisan geometri.
3. Menganalisis pola barisan geometri.
4. Menentukan nilai suku pertama.
5. Menghitung rasio barisan geometri.
6. Menuliskan rumus suku ke-n barisan geometri
7. Menghitung suku ke-n dari suatu barisan geometri. 

Level   
Teknologi

 Sedang

Teknologi yang 
dibutuhkan

a. Komputer sebagai alat presentasi
b. Alat presentasi: Macromedia flash (untuk materi) dan 

ms.powerpoint
c. Kalkulator

Alasan me-
manfaatkan 
teknologi

1. Contoh kejadian barisan geometri dapat disajikan den-
gan menggunakan macromedia flash dan windows media 
player
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Strategi penera-
pan teknologi 
dalam pemb-
elajaran

Tahap 1 (10 menit): Kegiatan awal 
Mengecek kehadiran siswa, persiapan pembelajaran, laptop, 
buku paket dan alat pendukung lainnya, memotivasi siswa 
berupa film tentang pembelahan bakteri. Cuplikan berupa 
gambar adalah sebagai berikut:

Video: diunduh dari You Tube: Bacteria Division
Tahap 2 (45 menit): 
1. Membagi kelompok siswa, kemudian siswa diberi sebuah 

tayangan tentang pengertian barisan geometri dan satu 
kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan barisan 
geometri. Cuplikan dari video yang telah dibuat adalah 
sbb:

Sumber: Macromediaflash dibuat oleh Veny
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2. Dari visualisasi yang diperoleh, siswa menentukan suku 
ke-n yang diminta dengan menggunakan cara yang tidak 
ditentukan. 

3. Melalui contoh kejadian yang diberikan dapat merumus-
kan pola barisan geometri.

Tahap 3 (10 Menit): Mengerjakan soal
Masing-masing kelompok mengerjakan dua soal dari de-
lapan soal yang ditayangkan mengenai barisan geometri 
Tahap 4 (15 menit): Presentasi Kelompok
Setiap kelompok mempresentasikan penyelesaian soal yang 
telah dikerjakan.
Tahap 5 (10 menit): Umpan balik
Guru menyampaikan konsep dan perhitungan tentang pola 
barisan geometri sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru 
menanyakan kepahaman siswa tentang barisan geometri. Se-
lanjutnya, guru memberikan pekerjaan rumah terkait den-
gan barisan geometri.

Evaluasi Siswa Siswa dievaluasi dengan menggunakan:
1. Penilaian presentasi kelompok
2. Penilaian tugas individu berupa pekerjaan rumah

Refleksi dan 
saran-saran

Saran-saran terkait dengan pembelajaran dan tindak lanjut 
proses pembelajaran beri kutnya.
1. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam mempela-

jari barisan geometri.

Portofolio kelompok:
Carilah suku yang diminta pada setiap barisan geometri berikut.
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Setiap kelompok mempresentasikan penyelesaian soal yang telah 
dikerjakan. 
 
Tahap 5 (10 menit): Umpan balik 
Guru menyampaikan konsep dan perhitungan tentang pola barisan geometri 
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru menanyakan kepahaman siswa 
tentang barisan geometri. Selanjutnya, guru memberikan pekerjaan rumah 
terkait dengan barisan geometri. 

Evaluasi 
Siswa 

Siswa dievaluasi dengan menggunakan: 
1. Penilaian presentasi kelompok 
2. Penilaian tugas individu berupa pekerjaan rumah 

Refleksi dan 
saran-saran 

Saran-saran terkait dengan pembelajaran dan tindak lanjut proses 
pembelajaran beri kutnya. 

1. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam mempelajari barisan 
geometri. 

 

Portofolio kelompok: 

Carilah suku yang diminta pada setiap barisan geometri berikut. 

KELOMPOK 1 
a. 3, 6, 12, . . .ditanya U12 
b. 1; 1,2 ; 1,44 . . .ditanya U10 

KELOMPOK 2 
a. 7, 14, 28, . . . ditanya U24 

b. �
��

, 
�
�
, 
�
�
, 
�
�
, . . . ditanya U13 

KELOMPOK 3 
a. 1, 2, 4,8 . . . ditanya U25 

b. √5,  √10, 2√5, 2√10, . . .ditanya U10 
KELOMPOK 4 
a. 6,12,24, . . . ditanya U10 

b. 6, 3, 
�
�
, 
�
�
, . . .ditanya U6 

Evaluasi Individual 

1. Carilah suku ke 12 pada deret geometri 6, 3, 
�
�
, 
�
�
 , . . .(ingatan) 

2. Suatu deret geometri diketahui U4 = 
�
�
 dan U3+U5 = 

��
�

 . Suku pertama barisan tersebut ( 
pemahaman) 

3. Suatu barisan geometri diketahui suku keempat dan keenam berturut-turut 
-54 dan -486.Rasio dari barisan geometri tersebut adalah ( pemahaman) 

4. Suatu bakteri membelah diri menjadi dua dalam 3 detik. Banyak bakteri 
mula-mula 10 bakteri, setelah 30 detik banyak banyak bekteri tersebut 
menjadi ( analisis) 

5. Suatu deret geometri mempunyei suku pertama p-2
 dan suku kedua p2x. 

Jika suku kesepuluh p88 maka nilai x=( analisis) 
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Matapelajaran Matematika: Jaring-Jaring Kubus 
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Evaluasi Individual

1. Carilah suku ke 12 pada deret geometri
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Tahap 5 (10 menit): Umpan balik 
Guru menyampaikan konsep dan perhitungan tentang pola barisan geometri 
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru menanyakan kepahaman siswa 
tentang barisan geometri. Selanjutnya, guru memberikan pekerjaan rumah 
terkait dengan barisan geometri. 

Evaluasi 
Siswa 

Siswa dievaluasi dengan menggunakan: 
1. Penilaian presentasi kelompok 
2. Penilaian tugas individu berupa pekerjaan rumah 

Refleksi dan 
saran-saran 

Saran-saran terkait dengan pembelajaran dan tindak lanjut proses 
pembelajaran beri kutnya. 

1. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam mempelajari barisan 
geometri. 

 

Portofolio kelompok: 

Carilah suku yang diminta pada setiap barisan geometri berikut. 

KELOMPOK 1 
a. 3, 6, 12, . . .ditanya U12 
b. 1; 1,2 ; 1,44 . . .ditanya U10 

KELOMPOK 2 
a. 7, 14, 28, . . . ditanya U24 

b. �
��

, 
�
�
, 
�
�
, 
�
�
, . . . ditanya U13 

KELOMPOK 3 
a. 1, 2, 4,8 . . . ditanya U25 

b. √5,  √10, 2√5, 2√10, . . .ditanya U10 
KELOMPOK 4 
a. 6,12,24, . . . ditanya U10 

b. 6, 3, 
�
�
, 
�
�
, . . .ditanya U6 

Evaluasi Individual 

1. Carilah suku ke 12 pada deret geometri 6, 3, 
�
�
, 
�
�
 , . . .(ingatan) 

2. Suatu deret geometri diketahui U4 = 
�
�
 dan U3+U5 = 

��
�

 . Suku pertama barisan tersebut ( 
pemahaman) 

3. Suatu barisan geometri diketahui suku keempat dan keenam berturut-turut 
-54 dan -486.Rasio dari barisan geometri tersebut adalah ( pemahaman) 

4. Suatu bakteri membelah diri menjadi dua dalam 3 detik. Banyak bakteri 
mula-mula 10 bakteri, setelah 30 detik banyak banyak bekteri tersebut 
menjadi ( analisis) 

5. Suatu deret geometri mempunyei suku pertama p-2
 dan suku kedua p2x. 

Jika suku kesepuluh p88 maka nilai x=( analisis) 
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 . . .(ingatan)

2. Suatu deret geometri diketahui 
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Setiap kelompok mempresentasikan penyelesaian soal yang telah 
dikerjakan. 
 
Tahap 5 (10 menit): Umpan balik 
Guru menyampaikan konsep dan perhitungan tentang pola barisan geometri 
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru menanyakan kepahaman siswa 
tentang barisan geometri. Selanjutnya, guru memberikan pekerjaan rumah 
terkait dengan barisan geometri. 

Evaluasi 
Siswa 

Siswa dievaluasi dengan menggunakan: 
1. Penilaian presentasi kelompok 
2. Penilaian tugas individu berupa pekerjaan rumah 

Refleksi dan 
saran-saran 

Saran-saran terkait dengan pembelajaran dan tindak lanjut proses 
pembelajaran beri kutnya. 

1. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam mempelajari barisan 
geometri. 

 

Portofolio kelompok: 

Carilah suku yang diminta pada setiap barisan geometri berikut. 

KELOMPOK 1 
a. 3, 6, 12, . . .ditanya U12 
b. 1; 1,2 ; 1,44 . . .ditanya U10 

KELOMPOK 2 
a. 7, 14, 28, . . . ditanya U24 

b. �
��

, 
�
�
, 
�
�
, 
�
�
, . . . ditanya U13 

KELOMPOK 3 
a. 1, 2, 4,8 . . . ditanya U25 

b. √5,  √10, 2√5, 2√10, . . .ditanya U10 
KELOMPOK 4 
a. 6,12,24, . . . ditanya U10 

b. 6, 3, 
�
�
, 
�
�
, . . .ditanya U6 

Evaluasi Individual 

1. Carilah suku ke 12 pada deret geometri 6, 3, 
�
�
, 
�
�
 , . . .(ingatan) 

2. Suatu deret geometri diketahui U4 = 
�
�
 dan U3+U5 = 

��
�

 . Suku pertama barisan tersebut ( 
pemahaman) 

3. Suatu barisan geometri diketahui suku keempat dan keenam berturut-turut 
-54 dan -486.Rasio dari barisan geometri tersebut adalah ( pemahaman) 

4. Suatu bakteri membelah diri menjadi dua dalam 3 detik. Banyak bakteri 
mula-mula 10 bakteri, setelah 30 detik banyak banyak bekteri tersebut 
menjadi ( analisis) 

5. Suatu deret geometri mempunyei suku pertama p-2
 dan suku kedua p2x. 

Jika suku kesepuluh p88 maka nilai x=( analisis) 
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. Suku 
pertama barisan tersebut ( pemahaman)

3. Suatu barisan geometri diketahui suku keempat dan keenam 
berturut-turut -54 dan -486.Rasio dari barisan geometri tersebut 
adalah ( pemahaman)

4. Suatu bakteri membelah diri menjadi dua dalam 3 detik. Banyak 
bakteri mula-mula 10 bakteri, setelah 30 detik banyak banyak bekteri 
tersebut menjadi ( analisis)

5. Suatu deret geometri mempunyei suku pertama p-2
 dan suku kedua 

p2x. Jika suku kesepuluh p88 maka nilai x=( analisis)

Contoh:  Perencanaan integrasi TIK  berdasarkan Topik secara Sistematis 
pada   Matapelajaran Matematika: Jaring-Jaring Kubus

Matapelajaran:
Matematika

Kelas : VIII Semester II
Guru: Veny Sri Astuti

Isi dan deskripsi Dalam pertemuan ini akan membahas tentang jaring-
jaring kubus 

Standar Kompe-
tensi

Geometri dan Pengukuran . Memahami Sifat-sifat Ban-. Memahami Sifat-sifat Ban-Memahami Sifat-sifat Ban-
gun ruang dan bagian-bagiannya, serta ukurannya

Kompetensi Dasar Menemukan model jaring-jaring kubus 
Indikator Siswa SMP Kelas VIII Semester II dapat menemukan 

berbagai model jaring-jaring kubus
Topik : Kubus 2 x 40 menit dalam 1 kali tatap muka
Pernyataan 
Permasalahan

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan benda-
benda yang berbentuk seperti kubus. Contohnya, dadu, 
rubrik, kotak kue, dan sebagainya.
Sebuah bangun kubus dibentuk dari suatu jaring-jaring 
kubus. Ada 11 model jaring-jaring kubus yang berbeda, 
yang dapat ditemukan dengan memotong sisi-sisi kubus 
dengan alur yang berbeda.
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Bagaimana menemukan sebuah model jaring-jaring ku-menemukan sebuah model jaring-jaring ku-
bus? Dan berapa jumlah jaring-jaring kubus ?
Instruksi : Siswa membawa sebuah model kubus dalam 
bentuk benda konkret yang telah ditugaskan pada perte-
muan sebelumnya

Tujuan 
Pembelajaran

Siswa dapat:
1. Menjelaskan pengertian kubus
2. Menjelaskan pengertian jaring-jaring kubus
3. Menjelaskan cara menemukan sebuah model jaring-

jaring kubus
4. Menemukan 11 model jaring-jaring kubus
5. Mempresentasikan 11 model jaring-jaring kubus 

dengan menggunakan power point
Tujuan : Siswa dapat menemukan 11 model jarring-jaring 
kubus dan mempresentasikannya dengan menggunakan 
power point

Level Teknologi Sedang
Teknologi yang 
dibutuhkan

a. Komputer
b. LCD
c. Alat presentasi: Power Point dan macromedia flash

Alasan meman-
faatkan teknologi

1. Menyajikan materi dengan power point dan macro-
media flash

2. Mempresentasikan 11 model jarring-jaring kubus 
dengan menggunakan power point

Strategi penerapan 
teknologi dalam 
pembelajaran

Tahap 1 (10 menit): Kegiatan awal 
Di awal pembelajaran, guru mengecek tugas siswa (mem-
buat sebuah model kubus dalam bentuk benda konkret)
Tahap 2 (20 menit): 
1. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 

menayangkan video yang berhubungan dengan ku-
bus, sehingga siswa dapat menjelaskan pengertian 
kubus

2. Guru menampilkan media pembelajaran power point 
untuk menemukan sebuah jaring-jaring kubus

3. Guru mengarahkan siswa agar mampu menjelaskan 
pengertian jaring-jaring kubus. Cuplikannya adalah 
sbb:
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Tahap 3 (30 Menit): Diskusi Kelompok
Siswa diberi instruksi untuk membentuk kelompok yang 
beranggotakan maksimal 5 orang.
Setiap kelompok diberikan instruksi untuk berdiskusi, 
menemukan 11 model jaring-jaring kubus dengan 
menggunakan benda konkret yang telah mereka bawa.
Tahap 4 (15 menit): Presentasi Kelompok
Setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan ke-hasil pekerjaan ke-
lompoknya dengan menggunakan power point, dan ke-
lompok lain dapat memberikan pertanyaan atau komen-
tar.
Tahap 5 (5 menit): Umpan balik
Guru menyampaikan kesimpulan materi yang dipelajari 
hari ini.

Evaluasi Siswa Siswa dievaluasi dengan menggunakan:
2. Penilaian tugas individu (membuat model kubus)
3. Presentasi kelompok

Refleksi dan saran-
saran

Saran-saran terkait dengan pembelajaran dan tindak lan-ajaran dan tindak lan-jaran dan tindak lan-
jut proses pembelajaran berikutnya.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam men-men-

emukan model jaring-jaring kubus?
3. Kesulitan apa saja yang mereka rasakan saat meng-

gunakan media pembelajaran ICT untuk mempelajari 
materi jaring-jaring kubus?
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Contoh:  Perencanaan integrasi TIK  berdasarkan Topik secara Sistematis 
pada Matapelajaran Matematika: Jenis-Jenis Segitiga

Mata Pelajaran: 
Matematika

Kelas : VII
Guru: Angel

Isi dan deskripsi Dalam pertemuan ini akan membahas tentang  jenis-
jenis segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya dan menun-
jukkan jumlah sudut dalam segitiga adalah 180o

Standar           
Kompetensi

Memahami konsep segitiga dan ukurannya

Kompetensi Dasar Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan 
sudutnya

Indikator 1. Membedakan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi 
dan sudutnya

2. Menemukan jumlah sudut dalam segitiga adalah 
180o

Topik : Bangun 
Datar Segitiga

2 x 40  menit dalam 1 kali tatap muka

Pernyataan          
Permasalahan

Bangun datar seperti segitiga, ada ditemukan di sekitar 
kita. Misalnya tampak depan atap rumah yang berben-
tuk segitiga. Bentuk segitiga ini bermacam-macam sesuai 
dengan bentuk dan sifat-sifatnya.
Bagaimana cara membedakan segitiga-segitiga berdasar-
kan sisi, sudut-sudutnya? Bagaimana menemukan jumlah 
sudut dalam suatu segitiga?

Tujuan           
Pembelajaran

Siswa dapat:
1. Membedakan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi 

dan sudutnya
2. Menemukan jumlah sudut dalam segitiga adalah 

180o

Level Teknologi
Teknologi yang 
dibutuhkan

a. Komputer sebagai alat presentasi
b. Alat presentasi: Macromedia flash (untuk materi)
c. Alat peraga berupa kertas karton yang berbentuk 

berbagai macam segitiga
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Alasan meman-
faatkan teknologi

1. Benda konkret bisa meningkatkan motivasi siswa 
dalam pembelajaran

2. Macro media flash menuntun siswa bekerja secara 
aktif untuk bekerja dan menemukan jumlah sudut 
dalam segitiga

Strategi penerapan 
teknologi dalam 
pembelajaran

Tahap 1 (10 menit): Kegiatan awal 
Mengecek kehadiran siswa, menanyakan materi yang 
tidak dimengerti, memotivasi siswa: siswa diperlihatkan 
contoh-contoh benda yang berbentuk segitiga dalam ke-
hidupan sehari-hari
Tahap 2 (30 menit): presentasi kelompok
1. Membagi kelompok siswa, kemudian setiap kelom-

pok  diberi karton yang berbentuk berbagai macam 
segitiga.

2. Siswa berdiskusi membedakan segitiga berdasarkan 
sisi dan sudutnya.

3. Perwakilan dari salah satu kelompok mempresentasi-
kan hasil diskusi di depan kelas

Tahap 3 (10 menit) :   Menemukan jumlah sudut dalam 
segitiga

1.   Siswa kembali ke tempat duduk masing-masing dan 
setiap    siswa menganalisis jumlah sudut-sudut dalam 
suatu segitiga dengan menggunakan media flash

Tahap 4  (20 Menit): Mengerjakan soal
Masing-masing siswa mengerjakan soal latihan sebanyak 
3 soal

Tahap 5 (10 menit): Umpan balik
Guru menyampaikan konsep tentang segitiga berdasar-
kan sisi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan guru 
menanyakan kepahaman siswa tentang segitiga. Selan-
jutnya, guru memberikan tugas terkait dengan segitiga

Evaluasi Siswa Siswa dievaluasi dengan menggunakan:
1. Penilaian presentasi kelompok
2. Penilaian tugas individu berupa pekerjaan rumah
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Refleksi dan saran-
saran

Saran-saran terkait dengan pembelejaran dan tindak lan-
jut proses pembelajaran berikutnya.
1. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam mem-

pelajari segitiga

Evaluasi : Tugas individu.
1.  Sebutkan jenis-jenis segitiga berikiut ditinjau dari besar sudutnya!
 a.     b.    c.

2.  Perhatikan gambar persegi di samping!
 Gambar kedua diagonal persegi tersebut! Kemudian, sebutkan empat 

segitiga yang kamu temukan pada gambar tersebut!         

3.  Gambarlah tiga contoh jenis-jenis segitiga berikut!
a.  Segitiga lancip samakaki c. Segitiga samasisi
b.  Segitiga tumpul  d. Segitiga tumpul samakaki

Tugas Kelompok
Kelompok 1
1.  Dari gambar di bawah ini, gambar manakah yang merupakan:

a.  segitiga lancip
b.  segitiga sama sisi

A

D

B

C
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Kelompok 2
1.  dari gambar di bawah, gambar manakah yang merupakan:

a.  segitiga tumpul
b.  segitiga sama kaki

 

Kelompok 3
1.  dari gambar di bawah, gambar manakah yang merupaka:

a.  segitiga siku-siku
b.  segitiga sembarang

 2 
 

3 

 

1 
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2 
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 4 
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Kelompok 4
1.  dari gambar di bawah ini, manakah yang merupakan:

a.  segitiga sama kaki
b.  segitiga lancip
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“If we teach today as we taught yesterday, then we rob our children of tomorrow.”
By John Dewey

5.1. Pengantar
Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada abad 

digital membawa dampak yang luar biasa terhadap perubahan paradigma 
pembelajaran. Dampak nyata menyangkut perubahan perencanaan 
pembelajaran, strategi, standar dan pola interaksinya. Beberapa tahun 
terakhir, para peneliti dalam bidang teknologi pendidikan memfokuskan 
penelitian dalam bidang integrasi TIK dalam pembelajaran yang lebih 
dikenal sebagai TPCK. Integrasi dimaksudkan bahwa TIK tidak hanya 
sebagai alat bantu dalam pembelajaran tetapi lebih dari itu yang salah 
satunya TIK dapat digunakan sebagai sumber belajar.

Technology pedagogy and content knowledge (TPCK) diperkenalkan 
pertama kali oleh Mishra dan Koehler pada tahun 2005. Mereka 
mendiskusikan TPCK sebagai kerangka kerja guru/pendesain dalam 
mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Konsep TPCK muncul 
dalam teknologi pembelajaran didasarkan pada model pedagogy content 
knowledge (PCK)  yang dipelopori oleh Shulman (1986). 

Menurut Mishra dan Koehler et al (2008) terdapat tiga komponen 
pengetahuan penting yang harus dimiliki sebagai pendidik yakni 
penguasaan materi bidang studi sesuai dengan kualifikasi dan 
kompetensinya yang termaktup dalam kurikulum, pedagogi dan teknologi. 

Bab V
KONSEP “TPCK” DALAM PEMBELAJARAN
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Mereka menggambarkannya dalam satu kesatuan yang saling terkait satu 
sama lain. Bila dicermati lebih jauh, pendapat itu tidaklah berlebihan. Hal 
ini sejalan dengan tuntutan pembelajaran abad 21 dimana penguasaan 
TIK tidak bisa ditawar-tawar lagi.

 Hendaknya, harapan itu dapat dijadikan sebagai tantangan sekaligus 
tuntutan untuk menjadi guru dan sekaligus pendidik yang profesional. 
Pernyataan Mishra et al (2008) adalah sebagai berikut:

 ....basis of effective teaching with technology and requires an 
understanding of the representation of concepts using technologies; 
pedagogical techniques that use technologies in constructive ways 
to teach content; knowledge of what makes concepts difficult or easy 
to learn and how technolgies can help redress some problems that 
students face; knowledge of students prior knowledge and theories of 
ephistemology; and knowledge of how technologies can be used to build 
on existing knowledge and to develop new ephistemologies or strengthen 
old one. (Koehler dan Mishra, 2008 halaman 17-18).
Bila dialih bahasakan adalah sebagai berikut: Dasar dari mengajar 

dengan memanfaatkan teknologi meminta pemahaman dalam konsep 
teknologi, pedagogi seccara konstruktif dalam mengajarkan materi 
pelajaran, menghantarkan konsep yang sulit menjadi lebih mudah untuk 
dipelajari, siswa memahami teori, mengetahui dalam menggunakan 
teknologi yang dapat digunakan untuk membangun pengetahuan dan 
ephistemologinya.

Dari urain itu, cukup jelas bahwa guru dituntut untuk memiliki 
keseimbangan dalam menguasai ketiga komponen utama sekaligus. Bagi 
guru TPCK juga dapat dijadikan pilar utama dalam mengebangkan diri 
dan inovasi. Lebih jauh, harapan besar untuk menjadi guru profesional 
yang mampu mengintegrasikan TIK dan teknologi dapat membantu 
persoalan peserta belajar agar lebih mudah memahami materi yang 
tertuang dalam kurikulum. Sedangkan dalam proses pembelajaran TIK 
menjadi daya tarik tersendiri. Guru diharapkan juga untuk berimprovisasi 
khususnya dalam perbaikan proses pembelajaran.
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5.2. Konsep Dasar TPCK
Konsep dasar TPCK (Mishra dan Koehler, 2008) dan Harris et al 

(2009), lebih menekankan hubungan antara materi pelajaran, teknologi 
dan pedagogi. Interaksi antara tiga komponen tersebut memiliki kekuatan 
dan daya tarik untuk menumbuhkan pembelajaran aktif yang terfokus 
pada peserta belajar. 

 Hal ini dapat juga dimaknai sebagai bentuk pergesan pembelajaran 
yang semula terpusat pada guru bergeser kepada peserta belajar. Kerangka 
kerja yang dibutuhkan bagi guru adalah pemahaman efektivitas integrasi 
pembelajaran. TPCK menekankan hubungan hubungan antara teknologi, 
isi kurikulum dan pendekatan pedagogi yang berinteraksi satu sama lain 
untuk menghasilkan pembelajaran berbasis TIK.

Dalam skema TPCK terdapat hubungan antar komponen penyusun, 
saling beririsan antara materi kuliah (C), pedagogi (P) dan teknologi (T) 
yang berpengaruh dalam konteks pembelajaran. Gambar 5.1 berikut 
memberi ilustrasi terhadap hubungan ketiga komponen itu.

Komponen-komponen yakni C, P dan K yang selanjutnya C 
menjadi (CK), P menjadi (PK) dan T menjadi (TK) serta hubungan antar 
komponen  dapat dijelaskan sebagai berikut:

Content Knowledge (CK) yakni pengetahuan tetang materi pelajaran 
yang akan dipelajari. Materi tersebut tertuang di dalam kurikulum. 
Misalnya, siswa SMA belajar Ilmu Kimia, Fisika, Biologi dan Matematika 
maka batasan materi pelajaran yang tertuang dalam kurikulum hendaknya 
dimaknai secara menyeluruh. Menurut Shulman (1986) mencatat bahwa 
materi pelajaran mencakup pengetahuan berupa konsep, teori, gagasan, 
kerangka kerja, metoda  yang dilengkapi dengan metoda ilmiah serta 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta belajar harus fokus 
terhadap materi pelajaran yang ada dalam kurikulum
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Gambar 5.1.  Technology, pedagogy and content knowledge (TPCK) 
diadopsi dari (Koehler  dan Mishra, 2008)

Pedagogy Knowledge (PK) menggambarkan pengetahuan secara 
mendalam terkait dengan teori dan praktik belajar mengajar yang 
mencakup tujuan, proses, metoda pembelajaran penilaian, strategi 
dan lainnya. Secara umum, seperti lazimnya pedagogi terdiri atas 
pembelajaran, manajemen kelas, tujuan instruksional, model penilaian 
peserta belajar. Pengetahuan pedagogi mensyaratkan pemahaman aspek 
kognitif, afektif, sosial dan pengembangan teori pembelajaran dan 
bagaimana teori itu dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran Guru 
hendaknya memahami secara mendalam dan fokus terhadap pedagogi 
yang dibutuhkan yakni tentang bagaimana siswa memahami  dan 
mengkonstruksi pengetahuan, sikap dan ketrampilan.

Technology Knowledge (TK) adalah dasar-dasar teknologi yang dapat 
dimanfaatkan untuk mensupport pembelajaran. Contohnya, pemanfaatan 
software, program animasi, internet akses, model molekul, laboratorium 
virtual dan lain-lain. Untuk itu, guru membutuhkan penguasan dalam 
pemrosesan informasi, berkomunikasi dengan TIK dalam pembelajaran.  
Merujuk pada Mishra et al (2008) yang tertuang dalam Hand book TPCK 
menyatakan sebagai berikut:

.......technology knowledge is knowledge about standard technologies such as 
books and chalk and blackboard, as well as more advanced technologies 
such as the Internet and digital video. This would involve the skills 
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required to operate particular technologies. In the case of digital 
technologies this would include knowledge of operating systems, and 
computer hardware, as well as the ability to use standard set of software 
tools such as word processors, spreadsheets, browsers, email etc. TK 
would include knowledge of how to install and remove peripheral 
devices, install and remove software programs, create and archive 
documents. Most standard technology workshops and tutorials tend to 
focus on the acquisition of such skills.  
....pengetahuan teknologi adalah terkait dengan standar teknologi 

seperti buku, kapur, papan tulis dan beberapa piranti teknologi seperti 
internet dan video digital. Hal ini termasuk tatacara serta prosedur 
untuk memanfaatkannya. Teknologi digital termasuk sistem operasinya, 
hardwere komputer serta kesanggupannya dalam memanfaatkan alat 
bantu yang tersedia. Softwere diantaranya adalah kertas kerja, alat pencari 
maupun e-mail. TIK juga termasuk pengetahuan untuk menginstal dan 
memindahkan program, membuat dokumen dll. Sebagian besar workshop 
tentang teknologi dan tutorial cenderung difokuskan pada penguasaan 
ketrampilan menggunakan teknologi.

Mishra menekankan bahwa pengetahuan dasar, pengetahuan 
teknologi serta trampil dalam menggunakannya untuk mendukung 
pemahaman materi pelajaran yang dipelajari. Lebih jauh, penguasan 
teknologi inilah merupakan tuntutan siswa abad 21.

Pedagogy Content Knowledge (PCK) mencakup interaksi dan 
terjadinya irisan antara antara pedagogi (P) dan materi pelajaran (C). 
Menurut Shulman (1986) dalam Koehler (2009) bahwa PCK merupakan 
konsep tentang pembelajaran yang menghantarkan materi pelajaran yang 
tertuang dalam kurikulum. Hal ini mencakup proses pembelajaran terkait 
dengan materi pelajaran yang dipelajari serta sistem penilaian peserta 
belajar. 

Model pembelajarannya diharapkan dapat menghantarkan peserta 
belajar secara efektif. Pemahaman hubungan dan irisan antara (P) dan (C) 
yang secara ringkas menyangkut bagaimana (P) dapat mempengaruhi (C). 
Menurut Neiss et al (2005), PCK merupakan seperangkat pengetahuan, 
kurikulum bidang studi, transformasi pengetahuan, pedagogi umum, 
strategi pembelajaran dalam konteks pendidikan.
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Secara umum Gossman et al (1989, 1990) berpendapat bahwa 
PCK menyangkut hal-hal sebagai berikut:

•	 An	 overarching	 conception	 of	 what	 it	 means	 to	 teach	 particular	
content topics;

•	 Knowledge	 of	 students’	 understandings,	 thinking,	 and	 learning	 of	
particular subject matter topics;

•	 Knowledge	 of	 curriculum	 and	 curriculum	materials	 with	 learning	
and teaching subject matter topics;

•	 Knowledge	of	instructional	strategies	and	representations	for	teaching	
and learning particular content topics. (Grossman, 1989,1990)
Technology Content Knowledge (TCK) termasuk dalam 

pemahaman teknologi dan materi pelajaran yang dapat membantu serta 
mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Dalam merumuskan 
tujuan instruksional sering kali terjadi miskonsepsi dan ego keilmuan. 
Misalnya, orang yang ahli dibidang TIK diposisikan sebagai orang yang 
hanya dalam bidang TIK. Padahal, ahli TIK sangat dibutuhkan sebagai 
katalisator yakni untuk mempermudah pemahaman materi pelajaran.

Technology Pedagogy Knowledge (TPK) adalah merupakan 
serangkaian pemahaman bagaimana perubahan pembelajaran terjadi 
dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk mendukung 
pembelajaran secara aktif dan dapat membantu serta mempermudah 
konsep-konsep/materi pelajaran. TPK membutuhkan pemahaman 
keuntungan dan kerugian teknologi yang dibutuhkan yang diterapkan 
dalam kontek materi pelajaran yang terjadi dalam proses pembelajaran.

 Selanjutnya, TPK nenbutuhkan strategi pembelajaran berbasis TIK, 
informasi skill pendukung serta membantu siswa yang mendapatkan 
kesulitan secara teknis terkait dengan TIK. Intinya, dengan hadirnya 
TIK dalam pembelajaran dapat secara optimal untuk membuka wawasan 
peserta belajar lebih mudah memahami materi pelajaran yang bersifat 
mikroskopik, abstrak dan komplek. Disinilah peran TIK dapat diartikan 
sebagai sumber belajar.

 Untuk itu, para pengembang pembelajaran dan guru dapat 
mengembangan kreativitas dan fleksibelitas sangat dibutuhkan dalam 
pembelajaran. Misalnya, siswa belajar padatan yang larut dalam larutan. 
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Padatan tersebut terionisasi dalam larutan membentuk kation dan anion. 
Dengan menggunakan program animasi dapat membantu pemahaman 
proses ionisasi padatan itu. Makna, fleksibel adalah termasuk program 
animasi yang digunakan mudah digunakan serta membantu pemahaman 
tentang ion secara mikroskopik yang tidak dapat dilihat dengan kasat 
mata. 

Technology Pedagogy and Content Knowledge (TPCK) merangkum 
suatu rangkain dalam pembelajaran dimana kemampuan penguasaan 
teknologi secara terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama 
lain dari komponen-komponen penyusunnya (C), (P) dan (K). TPCK 
mensyaratkan terjadinya multi interaksi antar komponen yakni materi 
pelajaran, pedagogi dan teknologi yang unik dan sinergis berbasis TIK 
(Mishra et al,  2008).

 .....the TPACK framework recognizes the complexity and interplay 
among the three constitutional elements of contemporary learning 
environments. However, the TPACK approach goes beyond seeing 
these three knowledge bases in isolation. It emphasizes the connections 
and the complex relationships between those dimensions of knowledge 
(constitutional elements) while it defines three new areas of knowledge, 
namely Pedagogical Content Knowledge (PCK), Technological Content 
Knowledge (TCK) and Technological Pedagogical Knowledge (TPK).
.....TPCK merupakan kerangka kerja yang kompleks dan saling 

berhubungan antara komponen penyusunnya yakni (T), (P) dan (K) 
dalam prosen pembelajaran. Tetapi, pendekatan TPCK yang mengisolasi 
atar komponen. Hal ini menekankan hubungan dan kompleksitas antar 
tiga komponen sehingga terdapat keterkaitan antara (PCK), (TCK) dan 
(TPK).

TPCK memiliki keunggulan dibandingkan konsep sebelumnya 
yakni PCK. Diantaranya dalam menyusun desain instruksional, 
menyusun instruksi pembelajaran, model dan strategi pembelajaran, 
sistem penilaian serta dalam mendesain kurikulum. Faktor 
penentunya TPCK semua komponen tersebut terintegrasi dengan 
TIK. Dengan demikian TPCK memberi sumbangan yang amat 
besar terhadap perubahan dan paradigma pembelajaran.
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5.3.  Mengembangkan Model TPCK dalam Pembelajaran
Menurut Niess et al (2009) dalam papernya yang berjudul TPCK level 

of development memberi petunuk terhadap pengembangan TPCK bagi 
guru dapat dikembangkan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut 
terdiri atas tahap pengenalan, menerima, mengadopsi, eksplorasi 
dan mahir dalam mengembangkan TPCK. Dalam tahap pertama 
yakni pengenalan,  pengembang pembelajaran terintegrasi dengan TIK 
memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan penggunaannya sesuai 
dengan materi pelajaran.

Pada tahap kedua menerima, guru telah mempertimbangkan 
keterkaitan materi dengan teknologi yang dipilih, yang dalam hal ini 
kapabilitas memilih sangat dibutuhkan. Sedangkan pada tahap ketiga 
yakni mengadopsi, dimana guru diberi keleluasaan untuk mengadopsi 
TIK sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi dan 
ketepatan dalam memilih TIK yang akan digunakan. 

Pada tahap ke empat, guru dituntut untuk mengeskplorasi teknologi  
dan mengaitkannya dengan model pembelajaran yang akan digunakan. 
Ketepatan untuk memilih model yang sesuai dari hasil eksplorasi 
merupakan kekuatan dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran 
sehingga guru akan mahir dalam menerapkannya.

Contoh kongkritnya  sebagai berikut: Guru kimia SMA akan 
mengajarkan larutan Asam dan Basa dengan memanfaatkan laboratorium 
virtual untuk mengukur pH dari kelompok larutan yang bersifat asam 
dan basa. Pemilihan laboratorium virtual berupa pH meter digunakan 
sebagai alat bantu dalam pembelajaran tersebut. Ketepatan memilih pH 
meter dengan materi asam dan basa sebagai pertimbangan utama yang 
digunakan untuk tahap menerima.

Pada tahap menerima, guru dan siswa dapat menerima pilihan yang 
telah ditetapkan yakni mengukur pH larutan dengan menggunakan 
pH meter secara virtual. Gagasan-gagasan dan ketepatan pH meter 
dan materi yang dipilih selanjutnya sebagai pertimbangan untuk tahap 
mengadopsinya dalam proses pembelajaran dengan metoda yang sesuai. 
Misalnya, dengan metoda pemecahan masalah dimana siswa dapat belajar 
dalam bentuk kelompok kecil. 
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Selanjutnya, guru dapat mengeksplorasi bahwa pH meter, larutan 
asam dan basa serta tabel kerja untuk menuliskan hasil pengukuran 
dapat digunakan untuk membangun konsep pemahaman sebagai bahan 
evaluasi bahwa praktikum secara virtual dapat dimanfaatkan dan sesuai 
dengan materi asam dan basa.

Secara skematik, tahapan-tahapan tersebut dapat digambarkan 
dalam bentuk spiral sesuai dengan Gambar 5.2 berikut:

T

1. Mengenali 

3. Mengadopsi

4. Mengeksplorasi

5. Mahir TPCK

2. Menerima

TPCK

Gambar 5. 2. Tahapan pengembangan model TPCK (diadopsi dari, Niess, 
2008)

Tahapan-tahapan tersebut selanjutnya, dapat ditabulasikan dalam 
bentuk tabel kerja yang didalamnya memuat aspek-aspek deklaratif, 
prosedur, sistematik dan strategi yang digunakan. Dalam aspek deklaratif, 
peserta belajar mengetahui dan memikirkan tentang materi pelajaran 
yang menyangkut difinisi, fakta, batasan dan diskripsi dari materi 
pelajarannya. Pada aspek prosedural siswa mengetahui urutan, struktur 
dan tahapan dari materi yang dipelajari. Pada aspek skemantik, siswa 
dapat menggambarkan aspek pengetahuan pada aspek deklaratif dan 
prosedural termasuk prinsip dan model-modelnya.

Menurut Mishra dan Koehler (2008), tahapan pengembangan TPCK 
ini didasarkan pada konsep integrasi adalah merupakan keterlibatan 
berbagai domain yang dapat mensupport guru dalam pembelajaran 
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berbasis teknologi. Anggapan bahwa struktur pengetahuan sangat terkait 
dengan deklaratif (siswa tahu apa yang dipelajari), prosedur (bagaimana 
mengetahuinya), skematik (mengaitkan antara deklaratif dan prosedur) 
dan strategi (pengetahuan tentang kapan, dimana dan bagaimana domain 
secara khusus terkait dengan tujuan pembelajaran).

Untuk itu, dibutuhkan strategi yang memadai dalam merencanakan, 
memecahkan masalah, model pembelajaran dan monitoring kemajuan 
dari materi yang ingin dicapai. Aspek-aspek tersebut bila ditabulasikan 
adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.1. Pembelajaran asam dan basa dengan memanfaatkan 
laboratorium virtual

Dimensi 
Pengeta-

huan
Isi Pedagogi

Pembelajaran siswa

Teknologi 
yang dibu-

tuhkan

Deklaratif
Membedakan, mem-
bandingkan, menghi-
tung pH

Siswa dapat me-
ngelompokkan benda-
benda yang bersifat 
asam, basa

Internet akses 
dengan men-
cari file ten-
tang asam dan 
basa, pH

Prosedur

Bagaimana menghi-
tung pH, menjelaskan 
dan membedakan pH 
asam dan pH basa ser-
ta netral

Melakukan per-hitun-
gan pH melalui perco-
baan

K a l k u l a t o r 
atau excell, 
macromedia 
flash

Skematik

Menjelaskan mengapa 
asam dan basa dapat 
dibedakan dari segi 
sifat dan hasil perhi-
tungan pH

Menghitung derajat 
keasaman dengan ru-
mus yang tersedia

Mengoperasi-
kan rumus/
fungsi perhi-
tungan dalam 
excell

Strategi
Melakukan percobaan 
secara virtual tentang 
pH

Memasukan dalam ta-
bel kerja yang disedia-
kan dan pH dihitung 
sesuai dengan rumus 
yang tersedia serta di-
lakukan interpretasi, 
analisis data dan

Memanfaat-
kan macro 
media flash 
tentang pH 
pada lab. 
Virtual yang 
disediakan
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mempres entas ikan 
dalam bentuk Pawer-
point (semua dilaku-
kan dalam bentuk 
kelompok kecil)

A k t i v i t a s 
Pembelaja-
ran

Disusun tahapan 
pembelajaran

Niess et al (2008) dalam papernya, Guiding inservice mathematics in 
developing a TPCK mencontohkan bahwa microsoft excell dapat digunakan 
sebagai alat bantu dalam mempelajari fungsi linier dalam pelajaran 
matematika. Bila model tersebut dituangkan dalam bentuk matrik kerja 
yang mempertimbangkan dimensi pengetahuan (deklaratif, prosedur, 
skematik dan strategi) yang dihungkan dengan pedagogi pembelajaran 
serta teknologi yang digunakan maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.2.  Pembelajaran fungsi linier dengan memenfaatkan microsoft 
excell

Dimensi Peng-
etahuan Pedagogi pembelajaran Teknologi

D e k l a r a t i f : 
mengenali per-
samaan y = mx 
+ b dan ax + by 
= c merupakan 
fungsi linier

Siswa membutuhkan pen-
galaman untuk mengenali 
fungsi linier, simbol, tabel, 
grafik dan bentuk visulanya

Microsoft excell dapat digu-
nakan untuk menggambar 
grafik linier

P r o s e d u r : 
meng gamb ar 
fungsi linier 
dengan dua ti-
tik, kemiringan 
dan interpt

Siswa dapat memecahkan 
persoalan yang dihadapi  
tentang kemiringan, intesept 
dan menggambarkan fungsi 
linier. Dalam hal ini, guru 
perlu mendemonstrasikan 
tentang pembuatan fungsi 
linier serta menunjukkan 
komponen-komponen yang 
tersedia dalam grafik

Menggunakan excell untuk 
menunjukan slop dan in-
tersep dalam grafik.
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S k e m a t i k : 
m e nj e l a s k a n 
tentang slope 
dan intersep 
serta nilainya 
yang dapat 
bernilai positif 
serta negatif

Semua siswa mengekplorasi 
tentang fungsi linier, slope 
dan intersept

Secara kreatif membuat 
grafik dengan berbagai mod-
el yang tersedia dalam micro-
soft excell

Strategi: men-
erapkan fungsi 
linier dalam 
kehidupan ny-
ata yang terjadi 
sehari-hari

Siswa berkolaborasi dan da-
pat membandingkan sesuai 
dengan masalah yang diberi-
kan

Membandingkan model 
grafik dan berbagai fungsi 
lainnya secara dua dimensi 
maupun tiga dimensi 

 Model pembelajarannya yakni mulai dari persipan awal, tujuan 
pembelajaran, strategi pembelajaran terlihat bahwa peran TPCK sangat 
dominan terutama teknologi yang digunakan sangat berpengaruh 
dalam memahami fungsi linier.  Peran guru dalam mendemonstrasikan, 
membantu interpretasi tentang konsep tentang fungsi linier, pemahaman 
slope, intersep dan hubungan antar komponen sangat berguna utuk 
memahami fungsi itu. Pilihan strategi yang tepat sangat membantu dalam 
memecahkan persoalan persamaan linier. 

Selanjutnya, dalam mengeksplorasi TPCK dalam bentuk 
pembelajaran Harris  et al (2009) mengembangkan tahapn-tahapan yang 
terkait aktivitas pembelajaran. Setidaknya terdapat tujuh tahapan yang 
harus dipertimbangkan oleh guru. 

Tahapan tersebut adalah:

a. Guru mengidentifikasi tujuan pembelajaran siswa
b. Guru mempertimbangkan konteks pembelajaran, model 

pembelajaran 
c. Guru memilih tahapan pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pelajaran
d. Guru memilih dan mempertimbangkan berbagai perangkat tes yang 

sesuai baik tes formatif, sumatifnya dan bentuk tes lainnya.
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e. Guru memilih alat bantu/TIK yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 
dan materi pelajarannya

f. Guru menganalisis data-data yang diperoleh siswa dalam melakukan 
percobaan

g. Guru merefleksikan kegiatan pembelajaran untuk perbaikan proses 
pembelajaran berikutnya.
Pada tahap mengidentifikasi tujuan pembelajaran siswa, guru 

secara eksploratif mengembangkan isu dan berbagai pertanyaan penting 
yang berdampak pada proses pembelajaran siswa. Misalnya, guru akan 
meningkatkan pemahaman siswa, ingin belajar lebih mendalam, membuat 
hal yang berbeda, ingin perubahan dalam pembelajarannya dll.

Pada tahap mempertimbangkan konteks pembelajaran, guru 
mempelajari secara seksama tentang isu dan gagasan yang akan diangkat, 
menanyakan, mereview, mengaitkan antar konsep dll. Gagasan-gagasan 
inovatif akan muncul terkait dengan tujuan pembelajaran dan materi 
pelajaran yang up-to-date serta penuh kreatifitas dalam menentukan 
bahan pelajaran.

Tahap selanjutnya, guru mengembangkan strategi dengan memulai 
berbagai pertanyaan. Misalnya, apa yang ingin dilakukan?, apa yang ingin 
diukur?, Data apa yang diperoleh?, yakin dapat dilakukan?, sudahkan 
materi pelajaran didiskusikan dengan teman sejawat?, sudahkah sesuai 
teknologi yang digunakan? dll.

Pada tahap analisis data, guru/dosen mencermati informasi materi 
dan data-data awal yang diperoleh dianalisis apakah informasi yang akan 
disampaikan valid?. Apakah data-datanya akurat?. Apakah ada kaitannya 
dengan konsep lain?. Menginterpretasikan data merupakan faktor 
penentu dalam berpikir analitis dan kritis untuk membangun struktur 
berpikir peserta belajar. 

Pada tahap refleksi, guru/dosen merefleksikan tentang TIK yang 
digunakan dalam pembelajaran. Apakah TIK yang digunakan sudah 
sesuai, tepat dan memiliki efektivitas yang tinggi?. Apakah TIK yang 
digunakan memberi gagasan untuk melakukan kegiatan berikutnya?. 
Apakah TIK yang digunakan dapat memberi dampak terhadap 
profesionalitasnya?. Harapan yang paling mendasar terhadap refleksi 
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adalah pembelajaran yang dilakukan dapat memberi hikah terhadap 
perbaikan proses pembelajaran.

5.4. TPCK dan Aktivitas Pembelajaran
Untuk mempermudah penerapan dalam pembelajaran tentang 

model TPCK telah dikembangkan aktivitas pembelajaran (learning 
activities). Aktivitas pembelejaran yang dikembangkan untuk melihat 
secara terperinci apa saja yang harus dilakukan peserta belajar selama 
proses belajar berlangsung. Untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh 
siswa, selanjutnya diuraikan tentang kegiatan siswa dan teknologi yang 
sesuai dengan materi pelajarannya. Tabel berikut contoh membangun 
TPCK dengan model pembelajaran.

Tabel 5.3. Membangun TPCK dengan aktivitas pembelajaran

Kegiatan Uraian kegiatan Teknologi yang digunakan

Membaca
Siswa mengekstrak pengeta-
huan dari buku, dokumen, 
kasus dll

Buku, jurnal, CD-ROM

Melihat gambar Siswa mencermati gambar, 
video, animasi dll

Animasi, video dan berbagai 
software

Mendengarkan Siswa mendengarkan siaran 
radio, mengikuti pelajaran

Radio, we sites, MP3, tape, 
CD player

D i s k u s i 
berkelompok

Dalam kelompok kecil peser-
ta belajar berdiskusi sesama 
teman sejawat

Forum diskusi, blog dan 
chatting

Studi lapangan

Peserta belajar pergi ke suatu 
tempat atau secara virtual 
yang berhubungan dengan 
materi pelajaran

Tempat belajar secara nyata 
maupun secara virtual

Simulasi Siswa mensimulasikan objek/ 
materi 

Laboratorium virtual, web 
site

Penelitian

Menggunakan berbagai sum-
ber, peserta belajar menga-
mati, menganalisis dan 
mensintesa suatu informasi

Sumber buku, jurnal dan in-
formasi lain dalam bentuk 
online
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Selanjutnya, Harris et al (2006) memberi gambaran tentang bagaimana 
siswa/peserta belajara untuk mengungkapkan aktivitas pembelajaran. 
Berbagai bentuk tanggapan peserta belajar dalam pembelajaran dapat 
berupa: menjawab pertanyaan, memgembangkan tanggapan hasil 
pengamatan, membuat peta konsep, membuat tabel, mereview dan dapat 
berupa tes.

Dalam ilmu-ilmu sosial terkait pengembangan aktivitas pembelajaran 
untuk meningkatkan pemahaman materi dapat dituangkan dalam bentuk 
lembaran komunikasi. Lembaran itu berupa, tulisan, visual, konsep, 
orientasi produk dan ungkapan pengetahuan praktis. Komponen-
komponen tersebut dapat dicontohkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4. Ungkapan siswa dalam aktivitas pembelajaran

Kegiatan un-
gkapan dalam 
bentuk tulisan

Uraian kegiatan Teknologi yang sesuai

Menulis  essay
Siswa menulis dalam bentuk 
karangan sesuai dengan topik 
pembelajaran

Word prossesing, software 
pendukung

Menulis lapo-
ran

Siswa menulis laporan sesuai 
dengan topik pembelejaran

Internet akses, microsoft 
excell, word prossesing dan 
software pendukung

 

Yang berupa visual misalnya, menggambar peta konsep materi yang 
dipelajari, membuat karton, menggambar grafik dll. Sedangkan yang 
berupa konsep pengetahuan, siswa dapat membuat web dan mendesain 
rancang bangun yang terinspirasi dari proses pembelajaran. Ungkapan 
siswa yang menghasilkan sesuatu misalnya membuat model, menampilkan 
gambar dalam bentuk grafik, presentasi powerpoint dll.

5.5.  Struktur Model TPCK
TPCK memiliki hubungan yang unik antar komponen yakni (C), (P) 

dan (T) yang selanjutnya diberi simbul CK, PK dan TK,  dimana satu sama 
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lain saling beririsan dan saling mempengaruhi. Hubungan yang unik dan 
komplek itu, para pengguna TPCK perlu menganalisis dari tiap tahapan-
tahapannya.  Gambar 3.3. memberi ilustrasi tentang model pembelajaran 
terintegrasi menggunakan TPCK. Hirarki dari tiap-tiap komponen dapat 
dijelaskan dan dianalisis.  Pertama, guru menganalisis hubungan antara 
CK, PK, TK, PCK, TCK, TPK dan TPCK.

Kedua, guru mendesain keterkaitan antar komponen-komponen CK, 
TK, PK tersebut yang lebih dikenal sebagai desain TPCK. Ketiga, model 
tersebut diintegrasikan dalam bentuk model pembelajaran aktif yang 
ditopang oleh model-model pembelajaran dan standar pembelajaran 
yang konsisten dengan TPCK.

Keempat, hasil rancangan pembelajaran selanjutnya dapat 
diimplementasikan dalam pembelajaran. Sebagai upaya untuk 
meningkatkan profesionalitas guru maka guru dapat menerapkannya 
dalam bentuk penelitian tindakan kelas (PTK). Dua keuntungan yang 
diperoleh melalui model ini: pertama, model pembelajaran aktif bagi 
peserta belajar, kedua, guru dapat meningkatkan profesionalismenya yakni 
penelitian yang dapat meningkatkan perbaikan proses pembelajaran.

T

PC
PROSES 

PEMBELAJARAN 
AKTIF

PTK BAGI 
GURU

Hasil Belajar 
Siswa
Guru 

Profesioanal

MODEL 
PEMBELAJARAN

STANDAR 
PEMBELAJARAN

TPCK

TPKTCK

PCK

tpck
• Model Pembelajaran Terintegrasi “TPCK”

Gambar 5.3. Integrasi TIK melalui Model TPCK (diadopsi dari Mishra, 
2008      dan  dikembangkan, Sutrisno, 2011) 

Menurut Niess et al (2009) terdapat standar pertanyaan bagi guru 
dalam merencanakan pembelajaran berbasis TIK dengan TPCK:
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Tabel 5.5.  Standar pertanyaan dalam menyusun pembelajaran berbasis 
TIK

No Aktivitas Pertanyaan
1 Persiapan dan perencanaan 

pembelajaran
1. Bagaimana guru merencanakan 

pembelajaran agar mengalami peru-
bahan?

2. Kenapa guru melakukan perubahan 
perencanaan?

2. Harapan dalam perencanaan 
pembelajaran yang diingin-
kan

1. Apa yang diharapkan dengan me-
manfaatkan TIK

2. Apa yang diharapkan sesuai dengan 
yang akan dituju

3 Selama Proses Pembelajaran 1. Apa aktivitas siswa dalam proses 
pembelajaran?

2. Apa saja hambatan yang terjadi sela-
ma pembelajaran berlangsung?

4 Setelah selesai proses pemb-
elajaran

1. Bagaimana rekaman pembelajaran 
yang terjadi?

2. Perubahan dan perbaikan apa yang 
perlu dilakukan?

Demikianlah, TPCK dikembangkan. Rancangan pembelajaran 
yang dibuat dapat mengakomodasi ketiga komponen terintegrasi perlu 
dikembangkan dan selanjutnya diterapkan oleh guru dalam proses 
pembelajaran. Bahkan, lebih utama lagi sangat diperlukan penelitian 
tindakan kelas atau penelitian perbaikan proses pembelajaran bagi guru/
dosen.

Menurut Harris et al (2009), untuk menilai tentang integrasi TIK 
dalam pembelajaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan rubrik 
penilaian. Ada empat kriteria yang digunakan dalam penilainnya, yakni 
tujuan kurikulum dan teknologi, teknologi dan strategi instruksional, 
pemilihan teknologi dan kesesuaian. Secara kuantitatif skornya dalam 
rentangan 1-4.
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Tabel 5.6. Rubrik Penilaian Integrasi Teknologi

Kriteria 4 3 2 1
Tujuan Kuri-
kulum dan 
Teknologi 

T e k n o l o g i 
yang dipilih 
sangat ber-
h u b u n g a n 
dengan tujuan 
kurikulum

T e k n o l o g i 
yang dipilih 
berhubungan 
dengan tujuan 
kurikulum

T e k n o l o g i 
yang dipilih 
sebagian ber-
h u b u n g a n 
dengan tujuan 
kurikulum

T e k n o l o g i 
yang dipilih  
tidak ber-
h u b u n g a n 
dengan tujuan 
kurikulum

Te k n o l o g i 
dan strategi 
instruksion-
al (meng-
g u n a k a n 
t e k n o l o g i 
d a l a m 
pembelaja-
ran)

T e k n o l o g i 
yang diguna-
kan optimal 
mendukung 
strategi in-
struksional

T e k n o l o g i 
yang digu-
nakan men-
d u k u n g 
strategi in-
struksional

T e k n o l o g i 
yang diguna-
kan sedikit 
mendukung 
strategi in-
struksional

T e k n o l o g i 
yang digu-
nakan tidak 
mendukung 
strategi in-
struksional

Pe m i l i h a n 
t e k n o l o g i 
(sesuai den-
gan tujuan 
kur i ku lum 
dan pilihan 
strategi)

T e k n o l o g i 
yang digu-
nakan sesuai 
sangat meng-
g a m b a r k a n 
tujuan kuri-
kulum dan 
strategi

T e k n o l o g i 
yang digu-
nakan sesuai 
dan  meng-
g a m b a r k a n 
tujuan kuri-
kulum dan 
strateginya

T e k n o l o g i 
yang diguna-
kan  sesuai 
m e n g g a m -
barkan seba-
gian  tujuan 
k u r i k u l u m 
dan strate-
ginya

T e k n o l o g i 
yang digu-
nakan tidak 
sesuai dan 
tidak meng-
g a m b a r k a n 
tujuan kuri-
kulumnya

“ C o c o k ” 
(materi pela-
jaran, peda-
gogi dan 
teknologi)

Materi pelaja-
ran, pedagogi 
dan teknologi 
sangat co-
cok dan  ber-
hubungan

Materi pelaja-
ran, pedagogi 
dan teknologi 
cocok dan 
berhubungan

Materi pelaja-
ran, pedagogi 
dan teknologi 
sebagain co-
cok dan ber-
hubungan 

Materi pelaja-
ran, pedagogi 
dan teknologi 
tidak cocok 
dan tidak 
berhubungan 
satu sama lain

Khusus untuk melihat pembelajaran yang dilakukan secara online 
dengan menggunakan konsep TPCK berikut instrumen untuk melihat 
komponen-komponen tentang kapabilitas guru. 
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5.6.  Instrumen tentang Survey terkait pembelajaran online dengan 
konsep TPCK
Untuk melihat peran dari model rancangan TPCK dapat dilakukan 

survey dari aspek-aspek TPCK melalui skor dengan katagori: Kurang (1) 
cukup ( 2) baik ( 3) baik sekali (4) luar biasa ( 5).

Pedagogical Knowledge (PK)
Saya dapat :
1. Memilih strategi khusus yang sesuai untuk mengajarkan konsep-

konsep khusus.
2. Menggunakan berbagai strategi yang berhubungan dengan berbagai 

konsep dalam materi pelajaran untuk siswa
3. Menentukan metodologi pembelajaran sesuai dengan karakteristik 

siswa serta umpan baliknya.

Technological Knowledge (TK)
Saya dapat:
1. Mengatasi permasalahan terkait dengan software dan koneksi
2. Mengikuti berbagai perkembangan software, mendownload dan 

menginstall program
3. Membantu siswa dalam hal persoalan teknis berkenaan dengan 

persoalan komputer 

Content Knowledge (CK)
Saya dapat:
1. Memetakan materi pelajaran sesuai dengan standar kurikulum 
2. Menentukan cakupan konsep-konsep materi pelajaran 
3. Merencanakan urutan konsep-konsep dalam pembelajaran 

Technological Content Knowledge (TCK)
Saya dapat:
1. Menggunakan teknologi multimedia, demonstrasi visual untuk 

mendemonstrasikan konsep-konsep khusus sesuai dengan mata 
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pelajaran/ bidang studi 
2. Mengimplementasikan ke dalam kurikulum secara online 
3. Menggunakan berbagai alat bantu untuk menyampaikan materi 

pelajaran, Blackboard, WebCT, D2L

Pedagogical Content Knowledge (PCK)
Saya dapat:
1. Membedakan yang benar dan salah tentang persoalan materi 

pelajaran/persoalan yang dihadapi siswa 
2. Mengantisipasi kesalahan konsep pada topik yang dibicarakan
3. Menyusun rancangan pembelajaraan yang sesuai dengan topik 

pembelajaran 
4. Membantu siswa dalam hubungan antar konsep dalam topik-topik 

dalam kurikulum.

Technological Pedagogical Knowledge (TPK)
Saya dapat:
1. Membuat pembelajaran online untuk membangun pengetahuan dan 

ketrampilan siswa
2. Menerapkan pembelajaran secara online 
3. Sebagai mmoderator secara interaktif dalam sistem online

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)
Saya dapat:
1. Menggunakan sistem penilaian siswa secara online 
2. Menggunakan teknologi untuk memprediksi ketrampilan siswa dan 

pemahamannya dalam topik pembelajaran yang dipelajari
3. Menggunakan teknologi secara efektif untuk membuat bahan 

pelajaran lebih menarik
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Technology is a broad term dealing with the use and knowledge of tools and crafts.  
(Wikipedia, 2006)

6.1. Pengantar
Selain model rancangan pembelajaran terintegrasi dengan TIK 

pada Bab III dan Bab IV terdapat model rangan pembelajaran yang 
dikembangkan oleh Microsoft Learning Partner (MLP).  Tahapan 
pembuatan rancangan pembelajaran mirip dengan model sebelumnya.

Kekuatan rancangan model MLP adalah berbasis penelitian yang 
cukup memadai. Hal ini ditopang oleh model pengembangan pembuatan 
rancangan pembelajaran melalui program peer choaching. Program 
ini dikemas dalam bentuk workshop yang dinamakan Peer Choaching. 
Program diikuti oleh guru, pemerhati pendidikan dan para dosen di 
semua negara. Sebagain besar negera-negara maju dan negara sedang 
berkembang mengikuti program ini.

Kekuatan model MLP berikutnya adalah penekanan pada 
pengembangan model-model pembelajaran yang terpusat kepada peserta 
belajar. Misalnya, Baden dan Major (2005) menulis computer-mediated 
collaborative problem based learning didefinisikan sebagai kerjasama 
siswa dalam kelompok yang terdiri dari 8-10 siswa untuk menyelesaikan 
masalah.  Siswa bekerja bersama menggunakan komputer dalam 
suatu aktivitas chatting, email, video conferencing, forum diskusi, group 
browsing, yang merupakan media diskusi tempat menyelesaikan masalah. 

Bab VI
INTEGRASI TIK VERSI “MLP”
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Dalam hal ini siswa dapat bekerja tanpa dibatasi jarak (distance learning) 
maupun dalam satu ruangan. 

Hasil penelitian menurut Ram (1999) menyatakan bahwa pendekatan 
berbasis masalah (PBM) yang diintegrasikan dengan komputer 
interaktif akan membuat siswa termotivasi dan menjadi pebelajar yang 
baik. Komputer interaktif yang dikemas dalam model (PBM) akan (1) 
membantu guru mendesain dan membagikan masalah (2) membantu 
dan membimbing siswa melalui proses inkuiri (3) mengarahkan guru 
untuk mengembangkan profesionalitas dengan memperbaiki domain 
keilmuannya.  Penelitian di atas membuktikan bahwa saat sekarang siswa 
tidak hanya membutuhkan materi  namun bagaimana mengembangkan 
keterampilan belajar yang akan diingat sepanjang hayat.

Berdasarkan hal ini, dibutuhkan strategi pembelajaran yang tidak 
hanya bergantung pada keberadaan guru namun bagaimana siswa dapat 
merencanakan kegiatan belajar, menilai diri sendiri, dan mencari bahan 
ajar untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Lingkungan 
belajar berbasis web memberi keuntungan karena mampu memfasilitasi 
kebutuhan siswa dengan berbagai perbedaan kemampuan baik di dalam 
maupun di luar kelas.  

Meskipun sistem pembelajaran berbasis web tidak didesain dengan 
tujuan memberi suatu tantangan, daya tarik, dan menawarkan berbagai 
materi kurikulum yang berbeda namun lingkungan belajar berbasis web 
yang diintegrasi dengan PBM memberi manfaat baik teknologi maupun 
pedagogi (Ram, 1999). Secara umum disimpulkan oleh Albion (2003) 
bahwa penggunaan TIK dalam pembelajaran akan efektif jika diintegrasi 
melalui pendekatan PBM.

6.2 Model Rancang Pembelajaran Model MLP
Menurut Diederen et al (2005) dalam penelitiannya mengembangkan 

desain dan evaluasi pembelajaran digital pada materi kimia makanan di 
Universitas Wageningen Belanda. Hasil penelitiannya menunjukkan 75% 
mahasiswa menyatakan pembelajaran kimia makanan menjadi efektif.  
Reaksi-reaksi kimia yang sulit dapat lebih mudah dipahami dengan 
bantuan software yang dirancang khusus dalam komputer.  
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 Aksela (2005) dari Universitas Helsinki membuat rancang bangun 
pembelajaran  terintegrasi TIK untuk menciptakan pembelajaran 
bermakna melalui pengembangan kemampuan HOTS dengan metode 
inquiry berbantuan komputer. Aspek fisik pada penelitian tersebut 
meliputi integrasi TIK (web dan MBL) sedangkan aspek pedagogi 
menggunakan model pembelajaran inquiry yang dipadukan dengan 
jigsaw dalam pembelajaran kooperatif.  Pemahaman secara teoretis 
akan dibuktikan dengan eksperimen untuk mengeksplorasi kemampuan 
berpikir tingkat tinggi. 

  Hasil penelitian Aksela (2005) menyatakan bahwa iklim pembelajaran 
berbasis web, keberagaman materi, dan alat-alat dapat mudah digunakan 
bagi siswa dalam pembelajaran kimia serta menyediakan kesempatan 
untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Pembelajaran berbasis web ini 
dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir 
tingkat tinggi dengan menggunakan bermacam visualisasi teknologi 
misalnya molecular modelling.  Motivasi belajar siswa juga akan meningkat 
karena belajar kimia terasa lebih dekat pada konteks kehidupan nyata.  

6.3 Analisis Rancangan Pembelajaran Model MLP
Dalam menganalisis model MLP setidaknya terdapat 5 (lima) 

pertimbangan utama. Pertama, persoalan utama yang dihadapi oleh siswa 
dalam mempelajari topik-topik materi pelajaran, esensinya serta proses 
perbaikan berikutnya. Kedua, standar yang dipelajari sudah tertuang 
di dalam kurikulum yang telah ditetapkan. Kurikulum merupakan 
cakupan materi pelajaran yang secara strukturnya telah mengikuti hirarki 
materinya serta kompetensi yang ingin dicapai. Ketiga, apakah guru 
secara sistematis telah menyusun skenario pembelajaran dan mudah 
difahami oleh siswa.

Keempat, ketepatan dalam pemilihan teknologi yang digunakan 
untuk mendukung proses pembelajaran. Sedangkan, kelima, menyangkut 
kesiapan guru dalam proses pengukuran proses pembelajaran. Beberapa 
elemen penting itulah sebagai kekuatan perancangan pembelajaran secara 
komprehensif. Tabel 5.1. memetakan kelima komponen terkait dengan 
perbaikan, esensi dan revisi pembelajaran.
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Tabel 6.1. Revisi Pembelajaran berbasis TIK model MLP

Pertanyaan terkait dengan 
perbaikan pembelajaran 

Esensi Pembe-
lajaran

Perbaikan 
sebagai revisi 
pembelajaran

1.  Apakah yang menjadi 
persoalan siswa 
dalam mempelajari 
topik pelajaran yang 
dipelajari? 

2.  Apakah standar aka-
demik yang dicapai 
oleh siswa sudah 
sesuai dengan standar 
yang tertuang dalam 
kurikulum. 

3.  Apakah tahapan 
siswa dalam pem-
belajaran dan peran 
guru perlu direvisi 
(sudah relevan/belum 
relevan). 

4.  Apakah teknologi 
yang digunakan 
memberikan kon-
tribusi dan relevan 
dengan topik pembe-
lajaran yang sedang 
dipelajari.

5.  Bagaimana siswa 
keberhasilan siswa 
dapat diukur proses 
dan hasil belajar 
siswa. 

Untuk mempermudah model MLP berikut contoh rancangan 
pembelajarannya:
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Contoh: Model MLP untuk Bidang Studi Biologi Sekolah Menengah 
Atas

Nama Guru                            : Muhammad Reza, SPd
Judul Materi                           : Bioteknologi
Kelas/Semester                      : XII semester 2
Isi Materi dan Cakupannya : Bioteknologi, hasil-hasil bioteknologi 
Konteks Pembelajaran Siswa diharapkan memahami pengertian 

bioteknologi tradisional dan modern serta 
bagaimana penerapan rekayasa genetika dalam 
bioteknologi. Siswa  dapat melakukan kegiatan 
membuat yogurt dan ekstraksi DNA. Disamping 
itu, siswa mampu mencari informasi sebanyak 
mungkin tentang Bioteknologi Modern dengan 
memanfaatkan situs yang tersedia di internet seb-
agai sumber belajar 
Indikator Pembelajaran:
•	 Menjelaskan pengertian bioteknologi
•	 Membedakan prinsip bioteknologi tradi-

sional dan modern
•	 Menjelaskan prinsip rekayasa genetika dan 

hasilnya
•	 Membuat produk bioteknologi tradisional
•	 Mengekstraksi DNA
•	 Mengumpulkan informasi berbagai produk 

rekayasa genetika dan dampaknya
Diskripisikan apa saja yang harus dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran
Dengan mempelajari bioteknologi diharapkan siswa dapat mengetahui keuntun-
gan dari penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari dengan pencarian 
dari berbagai sumber di internet, antara lain:
•	 Menerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang 

sederhana seperti pembuatan, tape, tempe, kecap, keju, yogart
•	 Menerapkan bioteknologi produktivitas pertanian dan mutu ternak dapat 

ditingkatkan
•	 Mengetahui kegunaan bioteknologi dalam bidang kedokteran 
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Guru memfasilitasi dan mengeksplorasi pembelajaran dengan menyediakan 
alamat-alamat situs yang dapat dikunjungi oleh siswa untuk mengetahui tentang 
bioteknologi lebih lanjut, dan dengan menggunakan powerpoint dan simulasi 
animasi memberikan sekilas tentang Bioteknologi, mulai dari sejarah, keuntun-
gan dari bioteknologi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Sumber Pembelajaran
Kurikulum:
Standar Kompetensi:
Memahami prinsip-prinsip 
dasar berteknologi serta 
implikasinya pada saling-
temas (Sains, lingkungan, 
teknologi dan Masyara-
kat) yang didasarkan pada 
rambu-rambu KTSP

Kompetensi Dasar:

1. Menjelaskan pengertian, 
prinsip, dasar, dan jenis-
jenis bioteknologi

2. Menjelaskan dan 
menganalisis peran 
bioteknologi serta 
implikasi hasil-hasil 
bioteknologi pada sal-
ingtemas

3. Mengaplikasikan 
bioteknologi sederhana 
yang terkait dengan 
kehidupan sehari-hari

Teknolo-
gi:
Kom-
puter
Akses 
Internet
Program 
animasi

Sumber Informasi:
1. Varietas Jagung 

dan Gandum 
http://www.isaaa.
org/Kc/cropbio-
techupdate/trans-
lations/bahasa/
bahasa_25_080406.
pdf

2. Bioteknologi 
Modern

3. http://perawat-
gaul.blogspot.
com/2007/05/bi-
oteknologi.html

4. Pusat penelitian 
Bioteknologi http://
www.biotek.lipi.
go.id/index.php?op
tion=content&task
=view&id=473

5. Indonesia Biotech-
nology Centre 

6. http://www.indo-
bic.or.id/faq_detail.
php?id_faq=2

7. Bioteknologi 
kedokteran jadi 
unggulan http://
www2.kompas.

Ket:
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c o m / k o m p a s -
c e t a k / 0 5 0 8 / 0 1 /
i lp eng /19 375 27 .
htm

8. Bioteknologi di 
Indonesia: Kondisi 
dan Peluang http://
io.ppi-jepang.org/
article.php?id=174

9. Sejarah 
Bioteknologi http://
bioteknologi.
smkberangan.com/
sejarah.html

10. Bioteknologi 
kehutanan www.
linkeshut.bdh.fkt.
ugm.ac.id/biotek/
Materi_kuliah_1_
upload.ppt 

11. Pemberdayaan 
bioteknologi 
reproduksi untuk 
meningkatkan 
mutu genetik 
ternak http://balit-
nak.litbang.deptan.
go.id/mod.php?m
od=publisher&op
=viewarticle&art
id=52 

12. Bioteknologi http://
shantybio.transdig-
it.com/?Biotechnol
ogi:Bioteknologi 

13. Aplikasi 
bioteknologi http://
www.ipard.com/
art_perkebun/
dhg1.asp
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14. Bioteknologi Indo-
nesiahttp://www.
biotek
indonesia.com /?
do=newsdetail
&cid=31

Prosedur Pembelajaran 

Tahapan yang dilakukan oleh siswa Peran Guru Teknologi yang 
digunakan

1. Ada dua jenis bioteknologi, siswa 
membandingkan keduanya, mulai 
dari: sejarah, definisi, perbedaan 
serta berilah masing-masing con-
toh penerapannya dalam kehidu-
pan sehari-hari.

Guru mengemuka-
kan masalah yang 
berkenaan dengan 
bioteknologi

2. Siswa mencari rujukan/situs di in-
ternet, berkenaan dengan: sejarah, 
definisi, perbedaan dan contoh 
penerapan Bioteknologi sesuai 
dengan alamat website yang telah 
diberikan oleh guru 

Guru menfasilitasi 
siswa serta mem-
bantu menemukan 
situs yang dicari

Internet akses

      Dengan menggunakan informasi/ 
artikel yang diperoleh dari inter-
net, siswa menjawab pertanyaan-
pertanyaan:
	Uraikan secara singkat sejarah 

bioteknologi
	Tulisankan definisi dari 

Bioteknologi tradisional dan 
bioteknologi modern

	Menjelaskan dan memband-
ingkan perbedaan antara 
bioteknologi tradisional dan 
bioteknologi modern

Guru menayakan 
sekilas tentang 
bioteknologi dan 
membantu siswa 
bagaimana cara 
mencari inforrma-
si yang diinginkan 
pada situs yang 
telah tersedia
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	Menjelaskan prinsip rekayasa 
genetika dan hasilnya

	Mencari contoh-contoh 
penerapan bioteknologi dalam 
kehidupan sehari-hari

4. Siswa menelusuri situs yang telah 
diberikan oleh guru dan mencari 
informasi yang terkait dengan 
pertanyaan-pertanyaan yang dike-
mukakan di atas

Guru membantu 
siswa bagaimana 
menggunakan in-
formasi yang telah 
didapat di website

Internet Akses

5. Dengan menggunakan fasilitas 
internet akses, siswa mencari con-
toh-contoh penerapan bioteknolo-
gi dalam kehidupan sehari-hari 

Membantu siswa 
menggunakan 
fasilitas “search” 
dalam mencari 
infromasi

Intenet akses 
untuk men-
gorganisasi 
informasi

6. Dari informasi yang diperoleh 
siswa dapat menginventarisir 
produk-produk apa saja yang 
merupakan hasil bioteknologi:

	 Manakah yang merupakan 
produk dari bioteknologi 
tradisional?

	 Manakah yang merupakan 
produk dari bioteknologi 
modern?

	 Apa yang menjadi perbedaan 
mendasar antara produk yang 
dihasilkan oleh bioteknologi 
tradisional dan bioteknologi 
modern?
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7. Siswa mencari contoh 
rekayasa genetika yang 
merupakan penerapan 
bioteknologi modern yang 
masih mengundang pro dan 
kontra, untuk ditelaah lebih 
lanjut 

Guru membantu siswa 
memahami kloning 
sebagai suatu rekayasa 
genetika dengan 
menampilkan simulasi 
animasi tentang clon-
ing

Internet untuk 
mengakses infor-
masi

8. Mengisi Tabel yang telah 
disediakan tentang topik 
yang dipelajari 

Microsoft Word 

9. Membuat laporan/jurnal 
materi bioteknologi ber-
dasarkan informasi yang 
telah didapat dari website-
website yang disediakan 

Membantu siswa 
dalam menarik kesim-

pulan

Internet un-
tuk mengakses 
informasi dan 
microsoft word 
untuk pembuatan 
laporan

10. Mendiskusikan dengan 
siswa lain bahan-bahan 
pembelajaran yang diperoleh 
dari internet

Memfasilitasi jalannya 
diskusi 

Lembar Evaluasi
Menjelaskan pengertian, 
prinsip, dasar, dan jenis-jenis 
bioteknologi

Menjelaskan dan menganalisis 
peran bioteknologi serta im-
plikasinya terhadap hasil-hasil 
bioteknologi pada salingtemas

Mengaplikasikan bioteknologi 
sederhana yang terkait dengan 
kehidupan sehari-hari

Menggunakan komunikasi yang 
baik dalam menyampaikan ses-
uatu, baik lisan maupun tulisan

Lihat lampiran rubrik

Lihat lampiran rubrik

Lihat lampiran rubrik

Lihat lampiran rubrik
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Menggunakan teknologi untuk 
mencari, mengevaluasi dan 
mengumpulkan informasi dari 
berbagai sumber terkait dengan 
bioteknologi

Lihat lampiran rubrik

Rubrik penilaian untuk mengetahui standar yang ingin dicapai oleh siswa

Standar penilaian Nilai 4 Nilai 3 Nilai 2 Nilai 1

Mengidentifikasi topik 
yang berkenaan den-
gan bioteknologi: 

1. Menjelaskan arti, 
prinsip, dasar, 
dan jenis-jenis 
bioteknologi

2. Menjelaskan 
dan menga-
nalisis peran 
bioteknologi serta 
implikasi hasil-
hasil bioteknologi 
pada sains, ling-
kungan, teknologi 
dan masyarakat 
(salingtemas)

3. Mengaplikasikan 
bioteknologi 
sederhana yang 
terkait dengan 
kehidupan sehari-
hari

Semua 
topik dapat 
ditemukan 
dan semua 
pertanyaan 
dijawab 
dengan 
benar

Semua 
topik dapat 
ditemukan 
dan seba-
gian besar 
pertanyaan 
dijawab 
dengan 
benar

Semua 
topik dapat 
ditemu-
kan dan 
beberapa 
pertan-
yaan dapat 
dijawab 
dengan 
benar

Beberapa 
topik tidak 
dapat dite-
mukan
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Mengetahui dan 
menerapkan ilmu 
pengetahuan dan 
keterampilan dalam 
kehidupan sehari-hari

Mengeta-
hui semua 
penerapkan 
mengenai 
bioteknolo-
gi dalam 
kehidupan 
sehari-hari

Mengeta-
hui banyak 
tentang 
penerapan 
bioteknolo-
gi dalam 
kehidupan 
sehari-hari

Hanya 
sedikit 
mengetahui 
tentang 
penerapan 
bioteknolo-
gi dalam 
kehidupan 
sehari-hari

Sedikit 
sekali 
mengetahui 
mengenai 
penerapan 
bioteknolo-
gi dalam 
kehidupan 
sehari-hari

Menggunakan 
teknologi untuk men-
cari, mengevaluasi dan 
mengumpulkan in-
formasi dari berbagai 
sumber

Selalu ber-
hasil meng-
gunakan 
internet 
akses untuk 
mencari 
infor-
masi yang 
dibutuhkan 
dengan mu-
dah tanpa 
bantuan 
orang lain

Tidak se-
lalu berhasil 
menggu-
nakan in-
ternet akses 
dengan mu-
dah  tanpa 
bantuan 
dari orang 
lain

Kadang-
kadang 
dapat 
meng-
gunakan 
internet 
akses untuk 
mencari 
infor-
masi yang 
dibutuhkan 
dengan mu-
dah tanpa 
bantuan 
orang lain

Membu-
tuhkan 
bantuan 
orang lain 
untuk dapat 
mengakses 
internet

Contoh  Rancangan Pembelajaran Model MLP Pembelajaran Fisika
1.   Mata Pelajaran  : Fisika
      Kelas/Semester  : XI /I (SATU
     Guru   : RINA MARLINA, SPd
     Materi Pelajaran  : Energi
Isi dan konteks pembelajaran

Mempelajari bentuk-bentuk energi  yaitu Energi potensial, energi 
kinetik, energi mekanik dan sumber-sumbernya berupa BBM, air, cahaya 
matahari dan nuklir. Sehingga siswa dapat menganalisisnya dari bentuk-
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bentuk energi yaitu Energi potensial, energy kinetik, energy mekanik dan 
sumber-sumbernya berupa BBM, air, Cahaya matahari dan Nuklir. Serta 
mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Diskripsi Pembelajaran:
Siswa mendeskripsikan mengenai  Energi potensial, energi kinetik, 

energi mekanik dan sumber-sumbernya berupa BBM, air, cahaya 
matahari dan Nuklir melalui internet dan juga menyelesaikan latihan 
soal yang diberikan oleh guru. Guru memfasilitasi siswa memperoleh 
informasi terkait dengan Energi potensial, energi kinetik, energi mekanik 
dan sumber-sumbernya berupa BBM, air, cahaya matahari dan Nuklir. 

Sumber Pembelajaran

KURIKULUM TEKNOLOGI SUMBER INFORMASI
Standar kompetensi:
Menganalisis gejala alam dan 
keteraturannya dalam caku-
pan mekanika benda titik
Kompetensi dasar :
Menganalisis hubungan 
antara usaha dan perubahan 
energi.
Indikator :
•	 Menjelaskan  mengenai 

konsep dan contoh gel-
ombang.

•	 Menjelaskan dan mem-
formulasiakn mengenai 
energi kietik dan energi 
potensial.

•	 Mendeskripsikan contoh 
aplikasi dari energi kinetic 
dan enegi potensial.

Buku fisika kelas XI semester 
I terbitan Erlangga karangan 
Marten Kanginan

•	 Komputer
•	 Mikrosoft word
•	 internet

•	 www.geocities.com
•	 www.fisikaasyik.com
•	 http://www.jogjabe-

lajar.org
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Prosedur Pembelajaran:

KEGIATAN SISWA KEGIATAN GURU T E K N O L O G I 
YANG DIGU-
NAKAN

1. Memanfaatkan internet akses 
(web site) www.geocities.com, 
www.fisikaasyik.com, dan 
http://www.jogjabelajar.org 
untuk mendapat informasi 
mengenai Energi.

2. Memanfaatkan  web site un-
tuk menjawab pertanyaan 
•	 bagaimanakah bunyi hu-

kum kekekalan energi itu?
•	 Deskripsikanlah mengenai 

BBM, air, cahaya  matahari 
dan nuklir sebagai sumber 
energi!

•	 Deskripsikanlah contoh 
dari sumber-sumber energi 
tersebut!

•	 Bagaimanakah konsep en-
ergi potensial, energi kinetik 
dan energi mekanik?

•	 Bagaimanakah bentuk for-
mula dan satuan untuk tiap-
tiap bentuk energi tersebut?

•	 Deskripsikanlah contoh 
dari energi potensial, energi 
kinetik dan energi mekanik!

•	 Bandingkanlah konsep, for-
mula dan contoh dari energi 
potensial, energi kinetik dan 
energi mekanik dalam LKS!

 1. Membantu siswa untuk 
menemukan web site yang 
dibutuhkan

2. Memberikan beberapa 
pertanyaan kepada siswa, 
antara lain:
•	 bagaimanakah bunyi 

hukum kekekalan en-
ergi itu?

•	 Deskripsikanlah men-
genai BBM, air, cahaya  
matahari dan nuklir se-
bagai sumber energi!

•	 Deskripsikanlah contoh 
dari sumber-sumber en-
ergi tersebut!

•	 Bagaimanakah konsep 
energi potensial, energi 
kinetik dan energi me-
kanik?

•	 Bagaimanakah bentuk 
formula dan satuan un-
tuk tiap-tiap bentuk en-
ergi tersebut?

•	 Deskripsikanlah contoh 
dari energi potensial, 
energi kinetik dan en-
ergi mekanik!

Internet untuk men-
gakses informasi

Internet untuk men-
gakses informasi
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•	 Temukan contoh soal 
yang terkait dengan per-
hitungan energi poten-
sial, energi kinetik, dan 
energi mekanik. 

3. mencari soal baru dengan 
mengacu pada contoh soal 
yang diperoleh.

4. menyelesaikan soal terse-
but  dalam LKS

5. melakukan diskusi  dan sa-
ling berbagi dengan siswa 
lainya mengenai hasil yang 
diperoleh.

6. menyimpulkan  bersama 
guru mengenai konsep, 
formula, dan contoh dari 
energi potensial, energi ki-
netik, dan energi mekanik. 
Serta sumber-sumebrnya 
berupa BBM, air, cahaya 
matahari, dan nuklir.

•	 Bandingkanlah kon-
sep, formula dan con-
toh dari energi po-
tensial, energi kinetik 
dan energi mekanik 
dalam LKS!

•	 Temukan contoh soal 
yang terkait dengan 
perhitungan energi 
potensial, energi ki-
netik, dan energi me-
kanik. 

•		meminta	siswa	untuk	
mencari soal baru 
dengan mengacu 
pada contoh soal 
yang diperoleh.

4.  meminta menyele-
saikan soal tersebut  
dalam LKS.

5.  Memantau jalannya 
diskusi siswa.

6. menyimpulkan  ber-
sama siswa mengenai 
konsep, formula, dan 
contoh dari energi po-
tensial, energi kinetik, 
dan energi mekanik. 
Serta sumber-sume-
brnya berupa BBM, air, 
cahaya matahari, dan 
nuklir.

 

Rancangan Penilaian:

NO STANDAR AKDEMIK DAN         
PERFORMANCE

INFORMASI YANG DIGU-
NAKAN

1. Identifikasi konsep, formula, dan 
contoh dari bentuk-bentuk energi 
yaitu energi potensial, energi kinetik, 
dan energi mekanik.

Melihat lampiran rubrik
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2.

3.

4.

Mengetahui dan mengaplikasi-
kan sumber-sumber enrgi yaitu 
BBM,air,cahaya matahari dan nuklir  
dengan memberikan contoh-contoh.
Menyelesaikan latihan soal 
Menggunakan komunikasi yang baik 
dalam berdiskusi dan saling berbagi
Menggunakan teknologi dengan 
tepat untuk mendapatkan informasi 
dari berbagai sumber.

Melihat lampiran rubrik

Melihat lampiran rubrik

Siswa akan menggunakan ko-
munikasi standar untuk mendis-
kusikan dan berbagi hasil yang 
diperoleh dengan siswa lainnya

Rubrik  Penilaian:
STANDAR Tingkat 4 Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 1

Identifi-
kasi konsep, 
formula, dan 
contoh dari 
bentuk-bentuk 
energi yaitu en-
ergi potensial, 
energi kinetik, 
dan energi 
mekanik .

Semua topik 
dapat diiden-
tifikasi dan 
semua pertan-
yaan semua ter-
jawab dengan 
baik

Semua topik 
dapat diidenti-
fikasi dan ban-
yak pertanyaan 
dapat dijawab 
dengan baik

Semua topik 
dapat diiden-
tifikasi dan 
beberapa per-
tanyaan adapat 
dijawab dengan 
baik 

Satu atau dua 
topik tidak 
dapat diidenti-
fikasi

Mengetahui 
dan men-
gaplikasikan 
sumber-sumber 
enrgi yaitu 
BBM,air,cahaya 
matahari dan 
nuklir  dengan 
memberikan 
contoh-contoh.

Menjawab 
semua pertan-
yaan aplikasi 
sumber-sumber 
energy

Menjawab 
banyak pertan-
yaan aplikasi 
sumber-sumber  
energi 

Menjawab be-
brapa pertan-
yaan aplikasi 
sumber-sumber  
energi 

Menjawab 
sedikit pertan-
yaan aplkikasi 
sumber-sumber 
energi 
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Menyelesaikan 
latihan soal 

Menyelesaikan 
soal dengan 
sempurna

Menyelesaikan 
soal dengan 
baik

Menyelesaikan 
soal dengan 
baik dan tidak 
menggunakan 
satuan dengan 
tepat

Menyelesaikan 
soal kurang 
baik, terdapat 
langkah-lang-
kah penyelsaian 
yang terlewat-
kan dan tidak 
menggunakan 
satuan dengan 
tepat 

Menggunakan 
teknologi den-
gan tepat untuk 
mendapatkan 
informasi 
dari berbagai 
sumber.

Sukses 
mengguna-
kan jaringan 
internet untuk 
menemukan 
informasi 
dengan mudah 
dengan tanpa 
bantuan

Biasa menggu-
nakan jaringan 
internet untuk 
menemukan 
informasi 
dengan mudah 
dengan tanpa 
bantuan

Kadang -ka-
dang menggu-
nakan jaringan 
internet untuk 
menemukan 
informasi 
dengan mudah 
dengan tanpa 
bantuan 

Membutuhkan 
bantuan untuk 
menggunkan 
jaringan kom-
puter.

LEMBAR KERJA SISWA
Nama siswa : ………………………
Kelas  :……………………….
Materi   :……………………….
1. Bagaimanakah  bunyi hukum kekekalan energi, coba deskripsikan !
 …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………........................................………

2. Isilah tabel dibawah ini  dengan benar,
NO STANDAR ENERGI            

POTENSIAL
ENERGI            

KINETIK
ERNERGI       
MEKANIK

1 Apakah konsep 
dari energi

2 Formula/rumus 
yang berlaku

3 Satuan yang 
digunakan
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4 Contoh soal 
terkait dengan 
energi

5 Jawaban soal 
terkait dengan 
energi

3. Dari table diatas cobalah bandingkan antar bentuk energi tersebut?
 …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....

Rancangan pembelajaran Model MLP secara online  Matapelajaran 
Kimia 

 Nama Guru: Elizabeth Tjahjadarmawan, S.Si
Judul Materi : Laju Reaksi dan Orde Reaksi
Kelas/Semester: XI  IPA / 1

Isi Materi dan 
Cakupannya

Laju reaksi merupakan perubahan berkurangnya konsentrasi 
produk per satuan waktu serta bertambahnya konsentrasi produk 
per satuan waktu.  Laju reaksi dipengaruhi oleh orde reaksi.  Penen-
tuan orde reaksi dilakukan melalui percobaan. Materi selengkapnya 
terdapat pada www.kimiaku.com
Standar Kompetensi :
Memahami ilmu kimia, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari dan industri.
Kompentensi Dasar: 
Mendeskripsikan pengertian laju reaksi, orde reaksi, dan grafik ke-
cenderungan orde reaksi.
Indikator 1: 
Menjelaskan pengertian laju reaksi dan persamaan laju reaksi.  
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Konteks      Pem-
belajaran

Indikator 2: 
Menjelaskan pengertian orde reaksi dan cara penentuannya.

Indikator 3: 
Menganalisis grafik kecenderungan orde reaksi.

Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian laju reaksi setelah mempe-

lajari materi ajar dari web site www.kimiaku.com dengan benar.
2. Siswa dapat menuliskan persamaan laju reaksi setelah mempe-

lajari materi ajar dari web site www.kimiaku.com dengan benar.
3. Siswa dapat menjelaskan pengertian orde reaksi sederhana 

setelah mempelajari materi ajar dari web site www.kimiaku.
com dengan benar.

4. Siswa dapat menghitung orde reaksi sederhana setelah mempe-
lajari materi ajar dari web site www.kimiaku.com dengan benar.

5.  Siswa dapat menganalisis grafik kecenderungan orde reaksi 
sederhana setelah mempelajari materi ajar dari web site www.
kimiaku.com dengan benar.

6. Siswa dapat mengaplikasikan ICT literacy dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan guru dengan baik, dengan memanfaatkan 
chatting room dan forum diskusi online pada web www.kimi-
aku.com dengan benar.  

7. Siswa dapat mengaplikasikan ICT literacy dalam menyelesaikan 
tugas online dengan cara mengirimkan jawaban ke email guru 
pada web www.kimiaku.com dengan benar.  

8. Siswa dapat mengaplikasikan ICT literacy dengan mencari sum-
ber belajar dari internet  melalui link situs kimia yang ada dalam 
www.kimiaku.com dengan benar untuk menyelesaikan tugas 
online.

Sumber Pembelajaran

Materi:  Laju Reaksi dan Orde Reaksi



Prof. Drs. Sutrisno, M.Sc., Ph.D

128

Kurikulum:
KTSP berdasar-
kan Standar Isi 
(Permendiknas 
22/2006) dan 
Standar Proses 
(Permendiknas 
41/2007) yang 
tercakup dalam 
Standar Nasional 
Pendidikan

Teknologi:
Komputer & 
laptop
LCD
Web site kimia
www.kimiaku.
com
Program animasi 
Flash Profesional 
2008

Sumber Infor-
masi:

www.kimiaku.
com

 

Ket:

Skenario Pembelajaran 
3 jam pelajaran; dalam 2 kali tatap muka

(1 jam pelajaran = 45 menit)

Sosialisasi web dan pembuatan email 
masing-masing siswa dilakukan di 

luar jam tatap muka.

Kegiatan Siswa
Pertemuan

Ke-
Peran 
Guru

Teknologi yang digunakan

1. Siswa menuju ruang 
komputer (sesuai 
kelompok yang telah 
ditentukan guru) 

1

(1x 2 jam pel)

Fasilita-
tor Akses internet

2.   Siswa melakukan login

3. Siswa membuka web 
site www.kimiaku.com 
dan mencari materi 
topik KD 3.1 yang 
sudah tertuang dalam 
bahan belajar dan 
animasi dalam web site 
tsb.

4. Siswa menggunakan 
chatting room dan 
forum diskusi online 
untuk berdiskusi ten-
tang materi KD 3.1

5.  Siswa mengerjakan 
tugas yang ada pada 
tugas online KD 3.1
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6.  Siswa mencari sumber 
belajar dari link situs 
kimia pada web site 
yang terkait topik tugas 
online KD 3.1

7. Siswa mengirim jawa-
ban tugasnya ke email 
guru      (portofolio 
online-1)

Microsoft Word

Google Mail

1.  Siswa dan guru melaku-
kan evaluasi bersama, 
mengisi lembar angket 
sikap dan evaluasi 
terhadap produk web

2

(1x1 jam pel)

Rubrik penilaian sebagai indikator hasil belajar
1.  Rubrik penilaian soal tugas KD 3.1  tipe A

Aspek yang 
dinilai Skore 4 Skore 3 Skore 2 Skore 1

Butir soal
1.a

(analisis 
pengertian laju 

reaksi)

Analisis jaw-
aban dengan 
komponen 
yang lengkap 
dan tepat, 
yaitu:

Analisis 
jawaban 
dengan kom-
ponen yang 
tidak lengkap 
namun tepat

Analisis 
jawaban 
dengan kom-
ponen yang 
tidak lengkap 
dan kurang 
tepat

Analisis jaw-
aban dengan 
komponen 
yang tidak 
lengkap dan 
salah atau

reaktan, 
produk, 
konsentrasi 
hubungan 
waktu reaksi 
dengan laju, 
penulisan 
variabel 
persamaan 
laju reaksi 
benar)

yaitu:
reaktan, 
produk, 
hubungan 
waktu reaksi 
dengan laju, 
tanpa penu-
lisan variabel 
persamaan 
laju reaksi. 

yaitu:
reaktan, 
produk, 
hubungan 
waktu reaksi 
dengan laju, 
tanpa penu-
lisan variabel 
persamaan 
laju reaksi. 

tidak men-
jawab. 
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Butir soal

1.b

(menghitung 
orde reaksi 
terhadap A)

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban lengkap 
hingga diper-
oleh

orde reaksi 
terhadap A 
= 1

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban lengkap 
namun 
diperoleh

orde reaksi 
terhadap A 
bukan 1

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak lengkap 
namun 
diperoleh

orde reaksi 
terhadap A 
=1

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban tidak 
lengkap dan 
diperoleh 
orde reaksi 
terhadap A 
bukan 1 atau 
tidak men-
jawab

Butir soal

1.c

(menghitung 
orde reaksi 
terhadap B)

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban lengkap 
hingga diper-
oleh

orde reaksi 
terhadap 
B= 1

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban lengkap 
namun 
diperoleh

orde reaksi 
terhadap B 
≠  1

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak lengkap 
namun 
diperoleh

orde reaksi 
terhadap B 
=1

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban tidak 
lengkap dan 
diperoleh 
orde reaksi 
terhadap B ≠ 
1 atau tidak 
menjawab

Butir soal

1.d

(menghitung 
orde reaksi 

total)

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban lengkap 
hingga diper-
oleh

orde reaksi 
total=2

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban lengkap 
namun 
diperoleh

orde reaksi 
total ≠  2

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak lengkap 
namun 
diperoleh

orde reaksi 
total=2

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban tidak 
lengkap dan 
diperoleh 
orde reaksi 
total ≠ 2 atau 
tidak men-
jawab
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Butir soal

1.e

(menghitung 
nilai k dan 
satuannya)

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban lengkap 
hingga diper-
oleh

Nilai k =  
0,05 s -1  M -1

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban lengkap 
,diperoleh

Nilai k =  
0,05 

namun 
satuan salah

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak lengkap 
namun nilai 
k =  0,05 s -1  
M -1

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban tidak 
lengkap dan 
diperoleh ni-
lai k ≠    0,05 
s -1  M -1

atau tidak 
menjawab

Butir soal

1.f

(menuliskan 
persamaan laju 

reaksi)

Menjawab 
dengan 
benar, leng-
kap, penu-
lisan variabel 
tepat, disertai 
satuan:

v = 0,05 [A] 
[B]

   =…M/s

Menjawab 
dengan benar 
lengkap, 
penulisan 
variabel 
tepat, 
tanpa disertai 
satuan:

v = 0,05 [A] 
[B]

Menjawab 
dengan benar 
namun penu-
lisan variabel 
tidak tepat 
atau jawaban 
tidak leng-
kap:

v = k (A) (B)

Menjawab 
salah atau 
tidak men-
jawab.

(tidak seperti 
kunci)

Keterangan:
4= sangat baik;  3=baik;   2=cukup;  1=kurang
19-24= sangat kompeten; 18-13=kompeten; 12-7= cukup kompeten
6- 0 = tidak kompeten
2.  Rubrik penilaian soal 1 KD 3.1 tipe B

Aspek yang 
dinilai Skore 4 Skore 3 Skore 2 Skore 1

Butir soal
2.a

(membuat 
dan menga-
nalisis grafik

omponen 
grafik lengkap 
(ordinat, 
absis, judul, 
grafik linier),

Komponen 
grafik lengkap 
(ordinat, 
absis, judul, 
grafik linier),

Komponen 
grafik tidak 
lengkap (or-
dinat, absis, 
judul,

Komponen 
grafik salah 
(ordinat, 
absis, judul, 
grafik linier),
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laju reaksi)

K penulisan 
variabel tepat 
dan analisis 
hubungan 1/t 
terhadap laju 
reaksi tepat.

 penulisan 
variabel tepat 
dan analisis 
hubungan 1/t 
terhadap laju 
kurang tepat.

grafik linier), 
penulisan 
variabel tepat 
dan analisis 
hubungan 1/t 
terhadap laju 
reaksi kurang 
tepat 

penulisan 
variabel 
tidak tepat 
dan analisis 
hubungan 1/t 
terhadap laju 
reaksi salah.

Butir soal
2.b

(menentu-
kan orde 

reaksi dari 
grafik yang 

dibuat)

Menentukan 
orde reaksi=1 
sudah benar, 
dengan mem-
beri argumen 
yang tepat 
dan lengkap.

Menentukan 
orde reaksi=1 
sudah benar, 
dengan mem-
beri argumen 
yang tepat, 
tidak lengkap.

Menentukan 
orde reaksi=1 
sudah benar, 
namun mem-
beri argumen 
kurang tepat.

Menentukan 
orde reaksi ≠ 
1 dan mem-
beri argumen 
juga salah 
atau tidak 
menjawab.

Butir soal
2.c

(menyelidiki 
satuan kon-
stanta laju 

reaksi)

Uraian jawa-
ban benar, 
lengkap dan 
menulis 
satuan 
k =  s  -1

penulisan 
variabel tepat.

Uraian 
jawaban 
benar, kurang 
lengkap na-
mun menulis 
satuan 
k =  s  -1

penulisan 
variabel tepat.

Uraian 
jawaban 
benar, kurang 
lengkap na-
mun menulis 
satuan 
k ≠  s  -1

penulisan 
variabel tidak 
tepat.

Uraian jawa-
ban salah, 
dan menulis 
satuan k ≠
   s  -1

penulisan 
variabel salah.
Atau tidak 
menjawab.

Keterangan:  
4= sangat baik;  3=baik;  2=cukup; 1=kurang
10-12= sangat kompeten; 7-9 = kompeten; 4-6 = cukup kompeten;
0-3 = tidak kompeten
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3.  Rubrik penilaian soal tugas KD 3.1  tipe C 

Aspek yang 
dinilai Skore 4 Skore 3 Skore 2 Skore 1

Butir soal
1.a

(menghi-
tung orde 
reaksi)

Menjawab 
dengan lang-
kah dan kom-
ponen yang 
lengkap dan 
tepat. (orde 
terhadap 
sukrosa=1; 
orde terhadap 
HCl =1; orde 
total=2)

Menjawab 
dengan 
langkah dan 
komponen 
kurang satu 
dari jawaban 
berikut (orde 
terhadap 
sukrosa=1; 
orde terhadap 
HCl =1; orde 
total=2)

Menjawab 
dengan 
langkah dan 
komponen 
kurang  dua 
dari jawaban 
berikut (orde 
terhadap 
sukrosa=1; 
orde terhadap 
HCl =1; orde 
total=2) 

Tidak men-
jawab atau 
menjawab 
salah semua 

Butir soal
1.b

(menentu-
kan persa-
maan laju 

reaksi)

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban leng-
kap hingga 
diperoleh
v = k  [suk-
rosa] 1  [H]1

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban kurang 
lengkap dari
v = k  [suk-
rosa] 1  [H]1

Menjawab 
dengan 
uraian jawa-
ban kurang 
lengkap dan 
salah satu dari
v = k  [suk-
rosa] 1  [H]1

Tidak men-
jawab atau 
menjawab 
salah semua

Butir soal
1.c

(menentu-
kan satuan 
laju reaksi)

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban leng-
kap hingga 
diperoleh
k=   s -1 M -1

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban 
kurang leng-
kap namun 
diperoleh
k=   s -1 M -1

atau: uraian 
lengkap 
namun nilai k 
tidak sama.

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban 
tidak lengkap 
namun diper-
oleh
k=   s -1 M -1

Tidak men-
jawab atau 
menjawab 
salah semua
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Butir soal
1.d

(menganali-
sis kom-

ponen laju 
reaksi)

Analisis jawa-
ban dengan 
komponen 
yang lengkap 
dan tepat, 
yaitu:
reaktan, 
produk, 
konsentrasi 
hubungan 
waktu reaksi 
dengan laju, 
penulisan 
variabel pers-
amaan laju 
reaksi benar, 
disertai fungsi 
HCl sebagai 
katalis.

Analisis jawa-
ban dengan 
komponen 
yang tidak 
lengkap 
namun tepat 
yaitu:
reaktan, 
produk, 
hubungan 
waktu reaksi 
dengan laju, 
disertai fungsi 
HCl sebagai 
katalis.tanpa 
penulisan 
variabel 
persamaan 
laju reaksi.
(atau tanpa 
salah satu 
komponen di 
atas)

Analisis jawa-
ban dengan 
komponen 
yang tidak 
lengkap dan 
kurang tepat 
yaitu:
reaktan, 
produk, 
hubungan 
waktu reaksi 
dengan laju, 
disertai fungsi 
HCl sebagai 
katalis.tanpa 
penulisan 
variabel 
persamaan 
laju reaksi.
(lebih dari 
dua dari kom-
ponen di atas 
tidak ditulis)

Analisis jawa-
ban dengan 
komponen 
yang tidak 
lengkap dan 
salah atau 
tidak men-
jawab. 

Butir soal
1.e

(membuat 
grafik laju 

reaksi)

Komponen 
grafik lengkap 
(ordinat, 
absis, judul, 
grafik linier), 
penulisan 
variabel tepat 
dan analisis 
hubungan M 
terhadap laju 
reaksi tepat.

Komponen 
grafik lengkap 
(ordinat, 
absis, judul, 
grafik linier), 
penulisan 
variabel tepat 
dan analisis 
hubungan M 
terhadap laju 
kurang tepat.

Kompo-
nen grafik 
tidak lengkap 
(ordinat, 
absis, judul, 
grafik linier), 
penulisan 
variabel tepat 
dan analisis 
hubungan M  
terhadap laju 
reaksi kurang 
tepat 

Komponen 
grafik salah 
(ordinat, 
absis, judul, 
grafik linier), 
penulisan 
variabel 
tidak tepat 
dan analisis 
hubungan M 
terhadap laju 
reaksi salah.
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Keterangan:
4= sangat baik;  3=baik;   2=cukup;  1=kurang
16-20= sangat kompeten; 15-11=kompeten; 10-6= cukup kompeten
5- 0 = tidak kompeten

4. Rubrik penilaian keterampilan TIK (ICT literacy) tugas KD 3(1.2.3)

Score

Aspek
Email Link

situs kimia
Register 
dan loginChatting room Forum dis-

kusi online
1 Siswa tidak 

menggunakan 
chatt room

Siswa tidak 
menggunakan 
forum diskusi 
online

Siswa tidak 
menggu-
nakan email 
karena be-
lum sempat 
mengirim 
jawaban.

Tidak 
mengguna
kan link 
situs kimia 

Siswa
tidak 
mampu 
me-
lakukan 
register dan 
login

2 Siswa 
menggunakan 
sedikit chat-
ting room 
(hanya 1-2 
kali memakai) 
dan 
kurang men-
taati petun-
juk.

Siswa meng-
gunakan 
sedikit forum 
diskusi online 
(hanya 1-2 
kali memakai) 
dan kurang 
mentaati 
petunjuk.

Siswa 
menggu-
nakan email 
namun 
tidak sesuai 
dengan 
petunjuk 
penggu-
naan, dan 
lewat batas 
waktu yang 
ditentukan 
(terlambat 
> 10 menit)

Pengguna
an link situs 
kimia 1 
sumber 

Siswa
hanya
mampu 
me-
lakukan 
register atau
login atau
keduanya
namun
(> 15 me-
nit)

3 Siswa agak 
banyak meng-
gunakan
chatting room 
(3-5 kali me-
makai), 

Siswa agak 
banyak meng-
gunakan
forum diskusi 
online (3-5 
kali me-

Siswa men-
ggunakan 
email sudah 
sesuai 
dengan 
petunjuk

Pengguna
an link situs 
kimia 2-3 
sumber

Siswa
mampu 
me-
lakukan 
register atau
login
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sesuai dengan 
petunjuk.

makai), sesuai 
dengan pe-
tunjuk.

pengguna-
an, dan be-
rada dalam 
batas waktu  
pengiriman 
(tidak ter-
lambat) 

namun
> 10 menit

4 Siswa 
sepenuhnya 
menggunakan 
chatting room 
(> 5 kali 
memakai) 
kadang meng-
gunakan 

emoticons; 
dengan benar.

Siswa agak 
banyak meng-
gunakan
forum diskusi 
online 
(> 5 kali me-
makai), sesuai 
dengan 

petunjuk.

Siswa men-
ggunakan 
email sudah 
sesuai 
dengan 
petunjuk 
penggu-
naan, dan 
lebih cepat 
dari batas 

waktu yang 
ditentukan. 

Pengguna
an link situs 
kimia > 3 
sumber

Siswa
mampu 
me-
lakukan 
register atau
login
dengan 

benar (<10 
menit)

Keterangan:
4= sangat baik;  3=baik;  2=sedang; 1=kurang
16-20= sangat kompeten; 15-11= kompeten; 10-5= cukup kompeten;
4-0= tidak kompeten
Keterangan:
Pada tugas KD 3.2 dan KD 3.3; aspek link situs kimia dan email tidak 
dimasukkan pada penilaian TIK secara individu, namun dimasukkan ke 
dalam penilaian kelompok.  
10-12 = sangat kompeten
7-9 = kompeten
4-6 = cukup kompeten
0-3 = tidak kompeten
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5.  Rubrik penilaian rancangan percobaan untuk KD 3.2 dan KD 3.3

Score

Aspek yang Dinilai

Komponen isi Metode percobaan TIK: link situs kimia dan 
email

1 -komponen tulisan 
 tidak lengkap

-tidak aplikatif
-bahan dan alat 
 sulit diperoleh

Tidak mengguna
kan link situs kimia dan

1 -isi tidak sesuai topik
 tugas
-penulisan tidak 
sistematis
-kurang logis

-penentuan  
 variabel 
 penelitian
 tidak tepat & tidak
 lengkap

terlambat mengirim 
email

2 -komponen tulisan 
 tidak lengkap (lebih
 dari 2 komponen  
 yang kurang)
-isi sesuai topik
 tugas
-penulisan sistematis
-logis

-kurang aplikatif
-bahan dan alat 
 mendukung
-penentuan  
 variabel 
 penelitian
 (hanya satu yang
 tepat).

Pengguna
an link situs kimia 1 
sumber namun
tepat waktu mengirim 
email

3 -komponen tulisan 
 kurang lengkap 
(kurang 1 komponen)
-isi sesuai topik
 tugas
-penulisan sistematis
-logis

-aplikatif
-bahan dan alat 
 mendukung
-penentuan  
 variabel 
 penelitian sudah
 lengkap dan tepat

Pengguna
an link situs kimia 2-3 
sumber
namun
tepat waktu mengirim 
email

4 -komponen tulisan 
 sangat lengkap
-isi sesuai topik
 tugas
-penulisan sistematis
-logis

-aplikatif
-bahan dan alat 
 mendukung dan  
 mudah 
 diperoleh di   
 sekitar tempat  
 tinggal.
-penentuan  
 variabel 
 penelitian

Pengguna
an link situs kimia > 3 
sumber dan
mengirim email
lebih cepat dari
waktu yang di-
tentukan
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 lengkap dan tepat 
-ada keterangan 
penggunaan takaran 
dalam cara kerja.

Keterangan:
4= sangat baik; 3=baik; 2=cukup; 1=kurang
10-12= sangat kompeten; 5-9= kompeten; 4-6= cukup kompeten;
3-0 = tidak kompeten
5.   Rubrik penilaian pelaksanaan percobaan untuk KD 3.2 dan KD 3.3  

(individu)
Nama   : ………………………………………………..
Kelas   : ………………………………………………..
Hari/tgl   : ………………………………………………..
Aspek yang dinilai : psikomotorik
Score   : ………………………………………………..

Skala penilaian:
5=sangat kompeten
4=kompeten
3=cukup kompeten
2=tidak kompeten
1=sangat tidak kompeten

Kriteria penilaian:
0-11= sangat tidak kompeten
12-22= tidak kompeten
23-33=kompeten (cukup)
34-44=kompeten
45-55=sangat kompeten

No Butir Penilaian 1 2 3 4 5
A Persiapan 
1 Kelengkapan bahan dan alat
2 Mengatur bahan dan alat di meja
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B Pelaksanaan praktikum
3 Keselamatan,keamanan, kerapihan bekerja 

(K3) 
4 Bekerja sesuai prosedur
5 Mengamati dengan cermat
6 Mencatat hasil percobaan
7 Manajemen waktu
8 Hasil akhir percobaan sesuai prosedur
9 Kolaborasi dengan teman kelompok
C Mengakhiri praktikum

10 Merapikan
meja (membereskan alat dan bahan)

11 Membuat laporan sementara
dan diserahkan kepada guru
JUMLAH NILAI

6.  Rubrik penilaian presentasi hasil percobaan untuk KD 3.2 dan KD 3.3 
(individu)

Nama  : ……………………………………………………..
Kelas  : ……………………………………………………..
Hari/tgl  : ……………………………………………………..
Skore  : ……………………………………………………..

Skala penilaian:
5=sangat kompeten
4=kompeten
3=cukup kompeten
2=tidak kompeten
1=sangat tidak kompeten

Kriteria penilaian:
0-12= sangat tidak kompeten
13-24= tidak kompeten
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25-36=kompeten (cukup)
37-48=kompeten
49-60=sangat kompeten

No Butir Penilaian 1 2 3 4 5
A Penyajian
1 Membuka presentasi
2 Penggunaan bahasa
3 Penampilan berpakaian
4 Sistematika penyajian
5 Penguasaan materi
6 Manajemen waktu
7 Komunikatif
8 Menutup presentasi

B Diskusi kelas
9 Kualitas argumentasi 

10 Menjawab pertanyaan dengan jelas dan tepat
11 Kolaborasi dengan teman kelompok
12 Toleransi terhadap masukan

dan pendapat teman

JUMLAH NILAI

7.   Rubrik penilaian partisipasi peserta diskusi kelas pada presentasi  
hasil percobaan KD 3.2 dan KD 3.3 (individu)

Nama  : ……………………………………………………..
Kelas  : ……………………………………………………..
Hari/tgl  : ……………………………………………………..
Score  : ……………………………………………………..

Skala penilaian:
5=sangat kompeten
4=kompeten
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3=cukup kompeten
2=tidak kompeten
1=sangat tidak kompeten
Kriteria penilaian:
0-8= sangat tidak kompeten
9-16= tidak kompeten
17-24=cukup kompeten
25-32=kompeten
33-40=sangat kompeten

No Butir Penilaian 1 2 3 4 5

1 Memberi pertanyaan
2 Memberi kritikan
3 Memberi saran
4 Membantu teman memberi jawaban atau 

penjelasan
5 Penggunaan bahasa
6 Sikap santun dalam

Berkomunikasi
7 Menghargai pendapat orang lain
8 Sikap kolaborasi

JUMLAH NILAI

8.  Rubrik penilaian hasil karya power point percobaan KD 3.2 dan KD 
3.3 (kelompok)

Nama kelompok: ……………………………………………………..
Anggota : ……………………………………………………..
Kelas  : ……………………………………………………..
Hari/tgl  : ……………………………………………………..

Skala penilaian :
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5=sangat kompeten;  4=kompeten;  3=cukup kompeten; 
2=tidak kompeten; 1=sangat tidak kompeten

Kriteria penilaian:
0-20= sangat tidak kompeten; 21-40= tidak kompeten; 
41-60=kompeten (cukup); 61-80=kompeten; 81-100=sangat kompeten

No Butir Penilaian 1 2 3 4 5
A Komponen isi power point
1 Kelengkapan komponen
2 Kesesuaian isi dengan topik:

a. judul percobaan
b. tujuan percobaan
c. prinsip percobaan
d. tinjauan pustaka
e. metode percobaan (variable
    percobaan, alat-bahan, cara
    kerja)
f. hasil pengamatan
g.pembahasan  
h.kesimpulan dan saran
i. daftar pustaka 

3 Sistematika tulisan
4 Isi tulisan logis
5 Keaslian produk
6 Inovasi

B Penggunaan TIK
7 Penggunaan gambar / foto 
8 Penggunaan suara
9 Penggunaan grafik

10 Penggunaan animasi
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11 Penggunaan hyperlink

C Estetika tampilan slide
12 Desain warna, background, huruf, format teks, 

layout

JUMLAH NILAI

9. Rubrik penilaian publikasi power point KD 3.2 dan KD 3.3 
(kelompok)

Score Estetika Fungsi
1 Layout akhir tidak bagus Tujuan publikasi dokumen tidak 

dinyatakan
Akses dokumen digital sulit 
(lambat)

Dokumen tidak sesuai dengan 
pengguna

Desain tidak tepat Informasi tidak akurat, tidak 
tepat, sulit diakses

Penggunaan elemen layout 
(warna, teks) sedikit sehingga 
keterbacaan kurang

Dokumen tidak efisien dan sulit 
dibaca

Penggunaan warna, teks, bentuk 
huruf, layout  kurang harmonis 

2 Layout akhir sesuai standar Tujuan publikasi dokumen din-
yatakan

Akses dokumen digital berjalan Dokumen sesuai dengan peng-
guna

Desain cukup tepat Informasi cukup akurat, tepat, 
mudah, diakses

Ada beberapa penggunaan ele-
men layout (warna, teks) sehingga 
keterbacaan cukup

Dokumen dapat dibaca

Penggunaan warna, teks, bentuk 
huruf, layout  cukup harmonis

Beberapa elemen dokumen tidak 
efisien
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3 Layout akhir sesuai standar Tujuan publikasi dokumen din-
yatakan

Akses dokumen digital berjalan
dengan baik

Sasaran pengguna dokumen jelas

Desain feature konsisten dan 
bagus

Informasi cukup akurat, tepat, 
mudah, diakses

Penggunaan elemen layout 
(warna, teks) membuat keterba-
caan menjadi baik

Dokumen dapat dibaca

Penggunaan warna, teks, gam-
bar, bentuk huruf, layout  sangat 
harmonis

Elemen dokumen sangat efisien

4 Layout akhir sesuai standar den-
gan kualitas tinggi dan detail.

Tujuan publikasi dokumen din-
yatakan

Akses dokumen digital berjalan
dengan baik

Sasaran pengguna dokumen jelas

Desain konsisten dan bagus Informasi jelas, mudah diakses
Penggunaan elemen layout 
(warna, teks) membuat keterba-
caan menjadi baik dan jelas

Dokumen mudah dibaca. 

Penggunaan warna, teks, gam-
bar, bentuk huruf, layout  sangat 
harmonis

Elemen dokumen sangat efisien

Diadopsi dan dimodifikasi dari sumber:  Andrew Churches Validating 
information Rubric - Bloom’s Digital Taxonomy 
Keterangan:
4= sangat baik
3= baik
2= cukup
1=kurang
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Bab VII
RANCANGAN PEMBELAJARAN SECARA VIRTUAL 

“Imagination is more important than knowledge” 
(Albert Einstein)

7.1. Pengantar
Model-model integrasi TIK dalam pembelajaran yang telah disajikan 

dalam bab-bab sebelumnya merupakan rancangan pembelajaran yang 
dapat dimodifikasi kembali dengan memanfaatkan laboratorium virtual 
yang telah tersedia, yang diperoleh melalui pencarian di internet. Pola-pola 
rancangan terintegrasi dengan laboratorium virtual lebih menekankan 
pada analisis tingkat tinggi bagi peserta belajar.

Model pembelajaran secara virtual dalam ilmu-ilmu pasti 
berkembang secara cepat di dunia maya. Model ini dapat diakses secara 
online. Para pengembang pendidikan virtual mencoba menganalisis 
materi pelajaran, mencari metoda yang sesuai dan dan dapat disajikan 
secara fleksibel untuk membantu realitas pembelajaran dengan tujuan 
materi yang dipelajari dapat difahami lebih mudah.

Melalui menganalisis rancangan pembelajaran secara virtual, 
hendaknya calon guru/dosen dapat membuat rancangan pembelajaran 
lebih baik. Dengan bantuani dengan menggunakan kaedah-kaedah 
integrasi pembelajaran sehingga calon guru/guru secara eksploratif lagi.
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7.2. Laboratorium Virtual
Ada berbagai macam definisi tentang laboratorium virtual. Pertama, 

laboratorium virtual dapat digambarkan sebagai situasi interaktif untuk 
melakukan simulasi percobaan  (http://algorithmicbotany.org/vlab). 
Percobaan yang dilakukan berbantuan komputer yang disimulasikan 
di dalam software khusus sesuai dengan materi praktikumnya. Difinisi 
lain, menyebutkan bahwa laboratorium virtual merupakan situasi yang 
interaktif dan komplek untuk memecahkan persoalan dalam bentuk 
simulasi secara berkelompok oleh para peneliti (http://lester.rice.edu). 

Keberadaannya, laboratorium virtual yang dapat diakses melalui 
internet cukup banyak dan tersebar dalam berbagai bidang disiplin ilmu. 
Laboratorium dapat diakses oleh para pengguna dengan mudah. Para 
peneliti labpratorium virtual berlomba-lomba menyajikannya lebih mudah 
dan menarik yang pada gilirannya pengaskses dapat memanfaatkannya 
untuk menunjang materi pelajaran yang ditekuni.

Disamping itu, laboratorium virtual merupakan alat bantu yang cukup 
efektif bagi penelti, siswa maupun guru untuk memahami metoda ilmiah 
dengan melakukan percobaan. Percobaan yang dilakukan merupakan 
suplemen praktikum yang sebenarnya. Laboratorium virtual merupakan 
simulasi yang tidak dapat digunakan untuk menggantikan praktikum.Kegiatan Praktikum Virtual

Kegiatan Praktikum Virtual

Gambar 7.1. Mahasiswa melakukan Praktikum secara virtual
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Simulasi yang dilakukan oleh siswa dapat dilakukan sebelum 
melakukan praktikum yang sebenarnya, dalam rangka meningkatkan 
pemahaman materi pelajaran/bahan yang dipelajari. Disisi lain, 
laboratorium virtual dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan 
sekaligus pengantar praktikum yang sebenarnya atau dengan bantuan 
simulasi peserta belajar dapat mendemonstrasikan sesuatu materi 
yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, kompleks dan rumit dapat 
disimulasikannnya.

Disamping itu, laboratorium virtual dapat digunakan sebagai 
model analisis dari apa yang diamati dalam praktikum virtual. Dengan 
tersedianya laboratorium virtual paling tidak dapat digunakan untuk 
mengantisipasi terhadap laboratorium nyata yang belum siap dan secara 
memadai. Harapan yang lebih kongkrit diharapkan peserta belajar 
diperoleh softskill ekstra yang diinginkan.

Prosedur standar yang dikembangkan menyangkut pengenalan 
peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum virtual, 
penguasaan konsep dan dasar teori praktikum. Aspek yang lebih penting 
dan perlu ditingkatkan adalah aspek penerapan metoda ilmiah serta 
tahapannya dan ketrampilan dalam pengembangan pembelajaran secara 
online. Gambar 6.2  adalah contoh laboratorium virtual tentang sifat 
koligatif larutan yang secara gratis di-download dari internet.

Gambar 7.2. Laboratorium Virtual Sifat Koligatif Larutan
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Virtual memang maya, kendatipun terdapat pro dan kontra 
terhadap penggunaan laboratorium virtual ini, tetapi sepanjang tidak 
menggantikan praktikum secara nyata maka kehadiran laboratorium 
virtual dapat membantu proses pembelajaran. Untuk mempermudah 
dalam memahami tahapan pembelajaran secara virtual berikut disajikan 
contoh-contoh rancangannya.

7.3.  Rancangan Pembelajaran Terintegrasi TIK dan laboratorium 
Virtual

Materi Pelajaran “SIFAT KOLIGATIF LARUTAN” 
Disusun berdasarkan model Microsoft Learning Partner (2008)

 Nama Guru
Judul Materi  Sifat Koligatif Larutan
Kelas/
Semester XI  IPA / 2

Isi Materi 
dan 
Cakupannya

Sifat koligatif merupakan sifat yang bergantung hanya pada 
jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis 
partikelnya. Salah satu sifat koligatif larutan adalah kenaikan titik 
didih dan penurunan titik beku.

Konteks 
Pembelajaran

Standar Kompetensi nomor 1:
Menjelaskan sifat-sifat koligatif larutan non-elektrolit dan 
elektrolit
Kompentensi Dasar nomor 1.1: Menjelaskan penurunan tekanan 
uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan dan 
tekanan osmosis termasuk sifat koligatif larutan.
Indikator nomor 1.1.1: 
Menganalisis pengertian sifat koligatif larutan.  
Indikator nomor 1.1.2: 
Menganalisis kenaikan titik didih suatu larutan elektrolit dan 
non-elektrolit akibat penambahan zat terlarut dan penentuannya.
Indikator nomor 1.1.3: 
Menganalisis penurunan titik beku suatu larutan elektrolit dan 
non-elektrolit akibat penambahan zat terlarut dan penentuannya.
Tujuan Pembelajaran
•	 Siswa dapat menganalisis pengertian sifat koligatif larutan 

setelah mempelajari materi ajar dari laboratorum virtual 
dengan benar.
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•	 Siswa dapat menganalisis kenaikan titik didih suatu larutan 
akibat penambahan zat terlarut setelah mempelajari materi 
ajar dari laboratorium virtual dengan benar.

•	 Siswa dapat menghitung kenaikan titik didih suatu 
larutan non-elektrolit setelah mempelajari materi ajar dari 
laboratorium virtual dengan benar.

•	 Siswa dapat menghitung kenaikan titik didih suatu larutan 
elektrolit.

•	 Siswa dapat menganalisis penurunan titik beku suatu larutan 
akibat penambahan zat terlarut. 

•	 Siswa dapat menghitung penurunan titik beku suatu larutan 
non-elektrolit.

•	 Siswa dapat menghitung penurunan titik beku suatu larutan 
elektrolit.

•	 Siswa dapat menerapkan ICT literacy dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan guru dengan baik

•	  Siswa dapat menerapkan ICT literacy dalam menyelesaikan 
tugas online dengan cara mengirinkan jawaban ke email guru.  

Sumber Pembelajaran
Materi:  Sifat Koligatif Larutan
Kurikulum:

KTSP 
berdasarkan 
Standar Isi 
(Permendiknas 
22/2006) dan 
Standar Proses 
(Permendiknas 
41/2007) yang 
tercakup dalam 
Standar Nasional 
Pendidikan

Teknologi:

Komputer & laptop
LCD
Program animasi 
Flash Profesional 
2008

Sumber Informasi:

Program animasi 
yang telah 
disediakan

Ket:
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Tahapan Pembelajaran

Skenario Pembelajaran 
3 jam pelajaran; dalam 2 kali tatap 

muka
(1 kali tatap muka = 45 menit)

Sosialisasi web dan pembuatan 
email masing-masing siswa 
dilakukan di luar jam tatap 

muka.

Kegiatan Siswa Pertemuan
Ke-

Peran 
Guru

Teknologi yang 
digunakan

1. Siswa menuju ruang 
komputer (sesuai 
kelompok yang telah 
ditentukan guru) 

1
(1x 2 jam 

pel)
Fasilitator Akses internet

2. Siswa memperhatikan 
penjelasan singkat 
dari guru mengenai 
materi KD 1.1

Microsoft 
Power Point dan 
Macromedia Flash

3. Siswa membuka 
laboratorium virtual 
yang telah disediakan

Macromedia Flash 

4. Siswa melakukan 
percobaan dari 
laboratorium virtual 
tersebut

5. Siswa mengisi 
data pengamatan 
percobaan.

6. Siswa menggunakan 
chatt room dan forum 
diskusi online untuk 
berdiskusi tentang 
hasil percobaan 
materi KD 1.1

Akses internet

7. Siswa mengerjakan 
tugas yang ada pada 
tugas online KD 1.1

8. Siswa mengirim 
jawaban tugasnya 
ke email guru 
(portofolio online-1)

Microsoft Word
Yahoo Mail
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9. Siswa dan guru 
melakukan evaluasi 
bersama, mengisi 
lembar angket sikap 
dan evaluasi terhadap 
produk web

2
(1x1 jam 

pel)

RANCANGAN PRAKTIKUM SECARAVIRTUAL
A. Tujuan Praktikum

1. Menentukan kenaikan titik didih suatu larutan elektrolit dan 
non-elektrolit serta tekhnik perhitungannya

2. Menentukan penurunan titik beku suatu larutan elektrolit dan 
non-elektrolit dan tekhnik perhitungannya

B. Konsep Dasar
 Berikut disajikan konsep terkait dengan percobaan kenaikan titik 

didih

Gambar 6.1. Gambaran umum sifat koligatif
Sifat  koligatif  larutan  adalah  sifat  larutan  yang  tidak tergantung 

pada macamnya zat terlarut tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh 
banyaknya zat terlarut (konsentrasi zat terlarut).

Apabila suatu pelarut ditambah dengan sedikit zat terlarut, maka 
akan didapat suatu larutan yang mengalami:
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1. Penurunan tekanan uap jenuh
2. Kenaikan titik didih
3. Penurunan titik beku
4. Tekanan osmosis

Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan 
dan sifat Larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non elektrolit 
tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun 
konsentrasi keduanya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai 
menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non elektrolit tidak terurai 
menjadi ion-ion. Dengan demikian sifat koligatif larutan dibedakan atas 
sifat koligatif larutan non elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit.

Sifat koligatif larutan elektrolit maupun non-elektrolit yang dibahas 
disini adalah kenaikan titik didih dan penurunan titik beku.

A.  SIFAT KOLIGATIF LARUTAN NON-ELEKTROLIT
1.  Kenaikan Titik Didih

Adanya penurunan tekanan uap jenuh mengakibatkan titik didih 
larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Untuk larutan non 
elektrolit kenaikan titik didih dinyatakan dengan:

	 	 ΔTb = m . Kb 

Keterangan :  ΔTb = kenaikan titik didih (oC)
   m    = molalitas larutan
   Kb   = tetapan kenaikan titik didih molal

   
(W menyatakan massa zat terlarut), maka kenaikan titik didih larutan 
dapat dinyatakan sebagai:

   
Apabila pelarutnya air dan tekanan udara 1 atm, maka titik didih 
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larutan dinyatakan sebagai :

Tb = (100 + ΔTb)
 oC

2.  Penurunan Titik Beku
Untuk penurunan titik beku persamaannya dinyatakan sebagai:

Diketahui : ΔTf  = penurunan titik beku
   m     = molalitas larutan
   Kf    = tetapan penurunan titik beku molal
   W    = massa zat terlarut
   Mr   = massa molekul relatif zat terlarut
   p     =  massa pelarut

Apabila pelarutnya air dan tekanan udara 1 atm, maka titik beku 
larutannya dinyatakan sebagai:

Tf = (O – ΔTf)
oC

B.  SIFAT KOLIGATIF LARUTAN ELEKTROLIT
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa larutan elektrolit  di 

dalam pelarutnya   mempunyai   kemampuan   untuk mengion. Hal ini 
engakibatkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih 
banyak daripada larutan non elektrolit pada konsentrasi yang sama.

Contoh :
Larutan 0.5 molal glukosa dibandingkan dengan iarutan 0.5 molal 

garam dapur.

•	 Untuk	 larutan	 glukosa	 dalam	 air	 jumlah	 partikel	 (konsentrasinya)	
tetap, yaitu 0.5 molal.

•	 Untuk	larutan	garam	dapur:	NaCl(aq) → Na+(aq) + Cl-(aq) karena terurai 
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menjadi 2 ion, maka konsentrasi partikelnya menjadi 2 kali semula = 
1.0 molal.
Yang menjadi ukuran langsung dari keadaan (kemampuannya) untuk 

mengion adalah derajat ionisasi. Besarnya derajat ionisasi ini dinyatakan 
sebagai :

α° = jumlah mol zat yang terionisasi/jumlah mol zat mula-mula
Untuk larutan elektrolit kuat, harga derajat ionisasinya mendekati 1, 

sedangkan untuk elektrolit lemah, harganya berada di antara 0 dan 1 (0 
< α < 1). Atas dasar kemampuan ini, maka larutan elektrolit mempunyai 
pengembangan di dalam perumusan sifat koligatifnya.

•	 Untuk	Kenaikan	Titik	Didih	dinyatakan	sebagai	:

n menyatakan jumlah ion dari larutan elektrolitnya.
•	 Untuk	Penurunan	Titik	Beku	dinyatakan	sebagai	:

 Catatan : Jika di dalam soal tidak diberi keterangan mengenai harga 
derajat ionisasi, tetapi kita mengetahui bahwa larutannya tergolong 
elektrolit kuat, maka harga derajat ionisasinya dianggap 1.

C. PROSEDUR KERJA
1. Buka makromedia flash “Colligative”
2. Pilih pelarut yang akan digunakan
3. Atur volume pelarut yang akan digunakan 100 mL
4. Pilih zat terlarut yang akan digunakan
5. Atur massa zat terlarut yang digunakan 10 gram
6. Pilih keadaan suhu (Hot atau Cold)
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7. Klik start
8. Klik micro level reaction untuk mengetahui keadaan partikel di dalam 

larutan saat diberi perlakuan
9. Klik reset
9. Ulangi prosedur 1-8 pada masing-masing pelarut dan zat terlarut 

yang berbeda

D.  Tabel Pengamatan 
1.  Kenaikan titik didih

a.  Larutan elektrolit
No Pelarut Zat Terlarut Titik didih larutan
1. H2O

Kb =       , Tb =
NaCl
CaCl2

2. CCl4

Kb =       , Tb =
NaCl
CaCl2

3. CHCl3

Kb =       , Tb =
NaCl
CaCl2

4. C6H6

Kb =       , Tb =
NaCl
CaCl2

5. CS2

Kb =       , Tb =
NaCl
CaCl2

6. C4H10O
Kb =       , Tb =

NaCl
CaCl2

b. Larutan non-elektrolit
No Pelarut Zat Terlarut Titik didih larutan

1.
H2O
Kb =        , Tb =

C12H22O11

Sulfur

2.
CCl4

Kb =        , Tb =
C12H22O11

Sulfur

3.
CHCl3

Kb =        , Tb =
C12H22O11

Sulfur

4.
C6H6

Kb =        , Tb =
C12H22O11

Sulfur
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5.
CS2

Kb =        , Tb =
C12H22O11

Sulfur

6.
C4H10O
Kb =        , Tb =

C12H22O11

Sulfur
2.  Penurunan titik beku

a.  Larutan elektrolit
No Pelarut Zat Terlarut Titik beku larutan
1. H2O

Kf =       , Tf =
NaCl
CaCl2

2. CCl4

Kf =       , Tf =
NaCl
CaCl2

3. CHCl3

Kf =       , Tf =
NaCl
CaCl2

4. C6H6

Kf =       , Tf =
NaCl
CaCl2

5. CS2

Kf =       , Tf =
NaCl
CaCl2

6. C4H10O
Kf =       , Tf =

NaCl
CaCl2

b.  Larutan non-elektrolit
No Pelarut Zat Terlarut Titik beku larutan
1. H2O

Kf =        , Tf =
C12H22O12

Sulfur
2. CCl4

Kf =        , Tf =
C12H22O12

Sulfur
3. CHCl3

Kf =        , Tf =
C12H22O12

Sulfur
4. C6H6

Kb =       , Tb =
C12H22O12

Sulfur
5. CS2

Kb =       , Tb =
C12H22O12

Sulfur
6. C4H10O

Kb =       , Tb =
C12H22O12

Sulfur
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E.  PERHITUNGAN
1.  Kenaikan titik didih

a.  Larutan Elektrolit
Contoh : Larutan NaCl dalam air
Diketahui : Massa NaCl : 10 gram
   Massa air : 100 gram
   Kb = 0,51
   Tbair = 100oC

 gramairMr
gramNaClm 1000

×=

 m = 1,709
NaCl↔ Na+ + Cl-            n = 2

( )α11 −+= ni

( ) 8,0121 −+=i

8,1=i
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NaCl↔ Na+ + Cl-            n = 2 
 11  ni  
  8,0121 i  

8,1i  
 

imKbTb .   
8,1.709,151,0 Tb  

57,1Tb OC 
 
Tb larutan = Tpelarut + ∆Tb 
Tb larutan = 100oC + 1,57OC 
Tb larutan = 101,57OC 
 

b Larutan non-elektrolit 
Contoh : Larutan  dalam air 

Diketahui : Massa C12H22O11 : 10 gram 
 Massa air : 100 gram 
 Kb = 0,51 
 Tbair = 100oC 
 

gramairMr
gramm 1000OHC 112212   

m = 0,292 
 

mKbTb    
29,051,0 Tb  

15,0Tb  
 

Tb larutan = Tpelarut + ∆Tb 
Tb larutan = 100oC + 0,15OC 
Tb larutan = 100, 15OC 
 

 
2. Penurunan titik beku 

a. Larutan Elektrolit 
Contoh : Larutan NaCl dalam air 

Diketahui : Massa NaCl : 10 gram 
 Massa air : 100 gram 
 Kf = 1,86 
 Tfair = 0oC 
 

gramairMr
gramNaClm 1000

  

m = 1,709 
 

NaCl↔ Na+ + Cl-            n = 2 

Tb larutan = Tpelarut + ∆Tb
Tb larutan = 100oC + 1,57OC
Tb larutan = 101,57OC

b  Larutan non-elektrolit
Contoh : Larutan  dalam air
Diketahui : Massa C12H22O11 : 10 gram
Massa air : 100 gram
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 Kb = 0,51
 Tbair = 100oC
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m = 0,292 
 

mKbTb    
29,051,0 Tb  

15,0Tb  
 

Tb larutan = Tpelarut + ∆Tb 
Tb larutan = 100oC + 0,15OC 
Tb larutan = 100, 15OC 
 

 
2. Penurunan titik beku 

a. Larutan Elektrolit 
Contoh : Larutan NaCl dalam air 

Diketahui : Massa NaCl : 10 gram 
 Massa air : 100 gram 
 Kf = 1,86 
 Tfair = 0oC 
 

gramairMr
gramNaClm 1000

  

m = 1,709 
 

NaCl↔ Na+ + Cl-            n = 2 

Tb larutan = Tpelarut + ∆Tb
Tb larutan = 100oC + 0,15OC
Tb larutan = 100, 15OC

2.  Penurunan titik beku
a.  Larutan Elektrolit
Contoh : Larutan NaCl dalam air
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  Massa air : 100 gram
   Kf = 1,86
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NaCl↔ Na+ + Cl-            n = 2 
 11  ni  
  8,0121 i  

8,1i  
 

imKbTb .   
8,1.709,151,0 Tb  

57,1Tb OC 
 
Tb larutan = Tpelarut + ∆Tb 
Tb larutan = 100oC + 1,57OC 
Tb larutan = 101,57OC 
 

b Larutan non-elektrolit 
Contoh : Larutan  dalam air 

Diketahui : Massa C12H22O11 : 10 gram 
 Massa air : 100 gram 
 Kb = 0,51 
 Tbair = 100oC 
 

gramairMr
gramm 1000OHC 112212   

m = 0,292 
 

mKbTb    
29,051,0 Tb  

15,0Tb  
 

Tb larutan = Tpelarut + ∆Tb 
Tb larutan = 100oC + 0,15OC 
Tb larutan = 100, 15OC 
 

 
2. Penurunan titik beku 

a. Larutan Elektrolit 
Contoh : Larutan NaCl dalam air 

Diketahui : Massa NaCl : 10 gram 
 Massa air : 100 gram 
 Kf = 1,86 
 Tfair = 0oC 
 

gramairMr
gramNaClm 1000

  

m = 1,709 
 

NaCl↔ Na+ + Cl-            n = 2 

( )α11 −+= ni
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( ) 8,0121 −+=i

8,1=i
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 11  ni  
  8,0121 i  

8,1i  
 

imKfTf .   
8,1.709,186,1 Tf  

72,5Tf OC 
 
Tf larutan = Tpelarut - ∆Tf 
Tf larutan = 0oC – 5,72OC 
Tf larutan = -5,72OC 
 

b Larutan non-elektrolit 
Contoh : Larutan  dalam air 

Diketahui : Massa C12H22O11 : 10 gram 
 Massa air : 100 gram 
 Kf = 1,86 
 Tfair = 0oC 
 

gramairMr
gramm 1000OHC 112212   

m = 0,29 
mKbTf    

29,086,1 Tf  
54,0Tf  

 
Tf larutan = Tpelarut - ∆Tb 
Tf larutan = 0oC - 0,15OC 
Tf larutan = -0,54OC 

 
F. HASIL PRAKTIKUM 
 

Dari data pengamatan, dapat diketahui bahwa titik didih suatu pelarut 
murni akan mengalami perubahan jika ditambahkan zat terlarut.  

 
Hal ini terjadi karena saat suatu pelarut murni dipanaskan, maka semakin 

banyak partikel-partikel dari pelarut tersebut yang menguap. Pada suhu tertentu, 
jumlah uap yang dihasilkan di atas pemukaan pelarut tersebut memungkinkan 
tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar dan pada keadaan ini pelarut 
tersebut dikatakan mendidih. Sehingga jika pada pelarut tersebut ditambahkan 
suatu zat terlarut, maka akan terjadi penurunan tekanan uap yang menyebabkan 
peningkatan titik didih. 

 
Oleh karena itu pada percobaan ini, diperoleh suhu larutan yang lebih 

tinggi daripada pelarutnya. Besarnya peningkatan suhu ( Tb ) ini tergantung pada 
jenis pelarut dan zat terlarut yang digunakan. Karena dari hasil pengamatan, setiap 

Tf larutan = Tpelarut - ∆Tf
Tf larutan = 0oC – 5,72OC
Tf larutan = -5,72OC

b  Larutan non-elektrolit
Contoh : Larutan  dalam air
Diketahui : Massa C12H22O11 : 10 gram
   Massa air : 100 gram
   Kf = 1,86
   Tfair = 0oC
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Dari data pengamatan, dapat diketahui bahwa titik didih suatu pelarut 
murni akan mengalami perubahan jika ditambahkan zat terlarut.  

 
Hal ini terjadi karena saat suatu pelarut murni dipanaskan, maka semakin 

banyak partikel-partikel dari pelarut tersebut yang menguap. Pada suhu tertentu, 
jumlah uap yang dihasilkan di atas pemukaan pelarut tersebut memungkinkan 
tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar dan pada keadaan ini pelarut 
tersebut dikatakan mendidih. Sehingga jika pada pelarut tersebut ditambahkan 
suatu zat terlarut, maka akan terjadi penurunan tekanan uap yang menyebabkan 
peningkatan titik didih. 

 
Oleh karena itu pada percobaan ini, diperoleh suhu larutan yang lebih 

tinggi daripada pelarutnya. Besarnya peningkatan suhu ( Tb ) ini tergantung pada 
jenis pelarut dan zat terlarut yang digunakan. Karena dari hasil pengamatan, setiap 

Tf larutan = Tpelarut - ∆Tb
Tf larutan = 0oC - 0,15OC
Tf larutan = -0,54OC
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F.  HASIL PRAKTIKUM
Dari data pengamatan, dapat diketahui bahwa titik didih suatu 

pelarut murni akan mengalami perubahan jika ditambahkan zat terlarut. 

Hal ini terjadi karena saat suatu pelarut murni dipanaskan, maka 
semakin banyak partikel-partikel dari pelarut tersebut yang menguap. 
Pada suhu tertentu, jumlah uap yang dihasilkan di atas pemukaan pelarut 
tersebut memungkinkan tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar 
dan pada keadaan ini pelarut tersebut dikatakan mendidih. Sehingga jika 
pada pelarut tersebut ditambahkan suatu zat terlarut, maka akan terjadi 
penurunan tekanan uap yang menyebabkan peningkatan titik didih.

Oleh karena itu pada percobaan ini, diperoleh suhu larutan yang 
lebih tinggi daripada pelarutnya. Besarnya peningkatan suhu (
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F. HASIL PRAKTIKUM 
 

Dari data pengamatan, dapat diketahui bahwa titik didih suatu pelarut 
murni akan mengalami perubahan jika ditambahkan zat terlarut.  

 
Hal ini terjadi karena saat suatu pelarut murni dipanaskan, maka semakin 

banyak partikel-partikel dari pelarut tersebut yang menguap. Pada suhu tertentu, 
jumlah uap yang dihasilkan di atas pemukaan pelarut tersebut memungkinkan 
tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar dan pada keadaan ini pelarut 
tersebut dikatakan mendidih. Sehingga jika pada pelarut tersebut ditambahkan 
suatu zat terlarut, maka akan terjadi penurunan tekanan uap yang menyebabkan 
peningkatan titik didih. 

 
Oleh karena itu pada percobaan ini, diperoleh suhu larutan yang lebih 

tinggi daripada pelarutnya. Besarnya peningkatan suhu ( Tb ) ini tergantung pada 
jenis pelarut dan zat terlarut yang digunakan. Karena dari hasil pengamatan, setiap 

) ini 
tergantung pada jenis pelarut dan zat terlarut yang digunakan. Karena 
dari hasil pengamatan, setiap pelarut dan zat terlarut yang berbeda 
memberikan hasil yang berbeda pula. Dimana larutan elektrolit yang 
dapat terion didalam larutan akan memberikan peningkatan suhu yang 
lebih tinggi dibanding larutan non elektrolit. Karena larutan elektrolit 
memiliki	nilai	tetapan	van’t	Hoff	yang	besar	dari	1.
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pelarut dan zat terlarut yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula. 
Dimana larutan elektrolit yang dapat terion didalam larutan akan memberikan 
peningkatan suhu yang lebih tinggi dibanding larutan non elektrolit. Karena 
larutan elektrolit memiliki nilai tetapan van’t Hoff yang besar dari 1. 

Untuk larutan elektrolit : imKbTb .   
Dimana, )1(1  ni  
Untuk larutan non-elektrolit : mKbTb    

Tb = (Tbpelarut – ΔTb)oC 

Sama halnya dengan titik didih, titik beku suatu pelarut dalam larutannya 
juga akan bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan sifat pelarut tersebut. 
Dalam hal ini, keberadaan zat teralrut dalam larutan menyebabkan terjadinya 
penurunan tekanan uap jenuh pelarutnya dalam larutan , sehingga menyebabkan 
titik didihnya berkurang. 

Besarnya penurunan suhu ( Tf ) ini tergantung pada jenis pelarut dan zat 
terlarut yang digunakan. Karena dari hasil pengamatanmenunjukkan bahwa setiap 
pelarut dan zat terlarut yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula. 
Dimana larutan elektrolit yang dapat terion didalam larutan akan memberikan 
penurunan suhu yang lebih tinggi dibanding larutan non elektrolit. Karena larutan 
elektrolit memiliki nilai tetapan van’t Hoff yang besar dari 1. 
 
∆Tb dan ∆Tf ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus. 

Untuk larutan elektrolit : imKfTf .  
Untuk larutan non-elektrolit : mKbTf   

Tf = (Tfpelarut – ΔTf)oC 

G. KESIMPULAN 
 
1. Titik didih suatu larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarutnya. 
2. Titik didih larutan dapat dihitung dengan rumus berikut : 

Untuk larutan elektrolit : imKbTb .   
Untuk larutan non-elektrolit : mKbTb    
Tb larutan = Tpelarut + ∆Tb 

 
3. Titik beku suatu larutan lebih rendah daripada pelarutnya. 
4. Titik beku larutan dapat dihitung dengan rumus berikut : 

Untuk larutan elektrolit : imKfTf .   
Untuk larutan non-elektrolit : mKbTf    
Tb larutan = Tpelarut - ∆Tb 
 

5. Titik didih dan titik beku dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut dan pelarut, serta 
jenis zat terlarut dan pelarut. 

 
 Tb = (Tbpelarut – ∆Tb)

oC
Sama halnya dengan titik didih, titik beku suatu pelarut dalam 

larutannya juga akan bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan sifat 
pelarut tersebut. Dalam hal ini, keberadaan zat teralrut dalam larutan 
menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap jenuh pelarutnya dalam 
larutan , sehingga menyebabkan titik didihnya berkurang.

Besarnya penurunan suhu (
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5. Titik didih dan titik beku dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut dan pelarut, serta 
jenis zat terlarut dan pelarut. 

) ini tergantung pada jenis pelarut dan 
zat terlarut yang digunakan. Karena dari hasil pengamatanmenunjukkan 
bahwa setiap pelarut dan zat terlarut yang berbeda memberikan hasil 
yang berbeda pula. Dimana larutan elektrolit yang dapat terion didalam 
larutan akan memberikan penurunan suhu yang lebih tinggi dibanding 
larutan non elektrolit. Karena larutan elektrolit memiliki nilai tetapan 
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van’t	Hoff	yang	besar	dari	1.

∆Tb dan ∆Tf ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus.
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∆Tb dan ∆Tf ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus. 

Untuk larutan elektrolit : imKfTf .  
Untuk larutan non-elektrolit : mKbTf   

Tf = (Tfpelarut – ΔTf)oC 

G. KESIMPULAN 
 
1. Titik didih suatu larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarutnya. 
2. Titik didih larutan dapat dihitung dengan rumus berikut : 

Untuk larutan elektrolit : imKbTb .   
Untuk larutan non-elektrolit : mKbTb    
Tb larutan = Tpelarut + ∆Tb 

 
3. Titik beku suatu larutan lebih rendah daripada pelarutnya. 
4. Titik beku larutan dapat dihitung dengan rumus berikut : 

Untuk larutan elektrolit : imKfTf .   
Untuk larutan non-elektrolit : mKbTf    
Tb larutan = Tpelarut - ∆Tb 
 

5. Titik didih dan titik beku dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut dan pelarut, serta 
jenis zat terlarut dan pelarut. 

  Tf = (Tfpelarut – ∆Tf)
oC
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1. Titik didih suatu larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarutnya.
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3. Titik beku suatu larutan lebih rendah daripada pelarutnya. 
4. Titik beku larutan dapat dihitung dengan rumus berikut : 

Untuk larutan elektrolit : imKfTf .   
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5. Titik didih dan titik beku dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut dan pelarut, serta 
jenis zat terlarut dan pelarut. 

 
 Tb larutan = Tpelarut - ∆Tb

5.  Titik didih dan titik beku dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut dan 
pelarut, serta jenis zat terlarut dan pelarut.

6. Jika pelarutnya sama dengan jenis zat terlarut yang berbeda maka 
kenaikan titik didih dan penurunan titik beku berbeda.

SOAL TUGAS KD 1.1  TIPE A
Standar Kompetensi nomor 1:
Menjelaskan sifat-sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit.
Kompentensi Dasar nomor 1.1:
Menjelaskan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan 
termasuk sifat koligatif larutan.
Indikator nomor 1.1.1: 
Menganalisis pengertian sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit.  
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Indikator nomor 1.1.2: 
Menganalisis kenaikan titik didih suatu larutan elektrolit dan non-
elektrolit akibat penambahan zat terlarut dan penentuannya.
Indikator nomor 1.1.3: 
Menganalisis penurunan titik beku suatu larutan elektrolit dan non-
elektrolit akibat penambahan zat terlarut dan penentuannya.
PETUNJUK MENGERJAKAN TUGAS ONLINE KD 1.1 TIPE A
1. Ketik tugas anda dengan menggunakan MS Word 2003.
2. Ketik TUGAS KD11, nama, kelas, pada lembar tugas.
3. Simpan file tugas dalam format *.doc dengan nama file:
 TUGASKD11a-nama-kelas.doc  
 Contoh nama file tugas:    TUGASKD11a-adelia-ipa1.doc
4. Kirimkan file tersebut dari email anda ke email guru (herasutrisno@

gmail.com) sebelum dead line yang ditentukan guru.
5. Anda boleh berdiskusi dengan teman melalui chatting room dan 

forum diskusi online namun hanya seputar materi KD 1.1a.  Adapun 
diskusi mencontek jawaban teman, DILARANG !

Soal Tipe A
Diketahui, 10 gram MgCl2 dan glukosa masing-masing dilarutkan dalam 
100 gram air, Kb air = 0,51
1. Analisislah pengertian sifat koligatif larutan di atas.
2. Hitung kenaikan titik didih larutan elektrolit.
3. Hitung kenaikan titik didih larutan non-elektrolit.
4. Analisislah kenaikan titik didih kedua larutan di atas.

Jawaban soal no.1
a. Sifat koligatif adalah sifat-sifat latutan yang hanya ditentukan oleh 

jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada jenis zat 
terlarut. Sifat larutan MgCl2 dan glukosa  ditentukan oleh jumlah 
partikel MgCl2 dan glukosa tersebut. Larutan MgCl2 merupakan 
larutan elektrolit karena dapat terionisasi (terurai menjadi ion-
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ionnya). Sedangkan larutan glukosa merupakan larutan non elektrolit 
karena tidak dapat terionisasi dalam air.
a. Kenaikan titik didih (∆Tb) larutan MgCl = 1,05oC  
b. Kenaikan titik didih (∆Tb) larutan glukosa =  0,28oC 
c. Kenaikan titik didih pada larutan MgCl2 adalah 1,05oC sehingga 

titik didih larutannya adalah 101,50oC, sedangkan kenaikan 
titik didih larutan  glukosa adalah 0,28oC sehingga titik didih 
larutannya adalah – 0,28oC.

SOAL TUGAS KD 1.1  TIPE B
Standar Kompetensi nomor 1:
Menjelaskan sifat-sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit.
Kompentensi Dasar nomor 1.1:
Menjelaskan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan 
termasuk sifat koligatif larutan.
Indikator nomor 1.1.1: 
Menganalisis pengertian sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit.  
Indikator nomor 1.1.2: 
Menganalisis kenaikan titik didih suatu larutan elektrolit dan non-
elektrolit akibat penambahan zat terlarut dan penentuannya.
Indikator nomor 1.1.3: 
Menganalisis penurunan titik beku suatu larutan elektrolit dan non-
elektrolit akibat penambahan zat terlarut dan penentuannya.

PETUNJUK MENGERJAKAN TUGAS ONLINE KD 1.1 Tipe B
•	 Ketik	tugas	anda	dengan	menggunakan	MS	Word	2003.
•	 Ketik	TUGAS	KD11b,	nama,	kelas,	pada	lembar	tugas.
•	 Simpan	file	tugas	dalam	format	*.doc	dengan	nama	file:
•	 TUGASKD11-nama-kelas.doc		
 Contoh nama file tugas:    TUGASKD11b-adelia-ipa1.doc
 Kirimkan file tersebut dari email anda ke email guru (herasutrisno@



Prof. Drs. Sutrisno, M.Sc., Ph.D

164

gmail.com) sebelum dead line yang ditentukan guru.
•	 Anda	 boleh	 berdiskusi	 dengan	 teman	 melalui	 chatting room dan 

forum diskusi online namun hanya seputar materi KD 1.1b.  Adapun 
diskusi mencontek jawaban teman, DILARANG !

Soal 1 Tipe B
Diketahui,  10 gram sukrosa dan NaCl, maing-masing dilarutkan dalam 
100 gram air, Kb air = 1,86
1. Hitung penurunan tittik beku larutan elektrolit.
2. Hitung penurunan titik beku larutan non-elektrolit
3. Analisislah penurunan titik beku kedua larutan diatas.

Kunci jawaban:
a. Penurunan titik beku (∆Tf) larutan NaCl = 6,36oC  
b. Penurunan titik beku (∆Tf) larutan C12H22O11 =  0,29oC 
c. Larutan NaCl dalam air adalah larutan elektrolit. Penurunan titik 

beku pada larutan NaCl tersebut adalah 6,36oC sehingga titik beku 
larutannya adalah 106,36oC, sedangkan larutan sukrosa dalam air 
adalah larutan non-elektrolit. Penurunan titik beku larutan adalah 
0,29oC sehingga titik didih larutannya adalah – 0,29oC.

Rubrik penilaian sebagai indikator hasil belajar
1.  Rubrik penilaian soal tugas KD 1.1  tipe A

Aspek yang 
dinilai Skor 4 Skor 3 Skor 2 Scor 1

Butir soal
1.a

Analisis 
jawaban 
dengan

Analisis 
jawaban 
dengan

Analisis 
jawaban 
dengan

Analisis 
jawaban 
dengan
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(analisis 
pengertian 

koligatif 
larutan)

komponen 
yang lengkap 
dan tepat 
(sifat larutan, 
jumlah 
paritel zat 
terlarut, 
ketidak 
terkaitan 
dengan jenis 
zat terlarut, 
larutan 
elektrolit, 
dan larutan 
non-
elektrolit)

komponen 
yang tidak 
lengkap 
namun tepat 
(sifat larutan, 
jumlah 
paritel zat 
terlarut, 
ketidak 
terkaitan 
dengan jenis 
zat terlarut, 
larutan 
elektrolit, 
dan larutan 
non-
elektrolit)

komponen 
yang tidak 
lengkap dan 
kurang tepat 
(sifat larutan, 
jumlah 
paritel zat 
terlarut, 
ketidak 
terkaitan 
dengan jenis 
zat terlarut, 
larutan 
elektrolit, 
dan larutan 
non-
elektrolit)

komponen 
yang tidak 
lengkap 
dan salah 
atau tidak 
menjawab. 

Butir soal
1.b

(menghitung 
kenaikan 
titik didih 

larutan 
elektrolit)

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
lengkap 
hingga 
diperoleh
Kenaikan 
titik didih 
larutan 
MgCl2 = 
1,050oC

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
lengkap 
namun 
diperoleh
Kenaikan 
titik didih 
larutan 
MgCl2 bukan 
1,050oC 

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak lengkap 
namun 
diperoleh
Kenaikan 
titik didih 
larutan 
MgCl2 = 
1,050oC

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak 
lengkap dan 
diperoleh 
Kenaikan 
titik didih 
larutan 
MgCl2 bukan 
1,050oC 
atau tidak 
menjawab
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Butir soal

1.c

(menghitung 
kenaikan 
titik didih 

larutan non-
elektrolit)

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
lengkap 
hingga 
diperoleh

Kenaikan 
titik didih 
larutan gula 
(C6H12O6) = 
0,28oC

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
lengkap 
namun 
diperoleh

Kenaikan 
titik didih 
larutan gula 
(C6H12O6) ≠ 
0,28oC 

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak lengkap 
namun 
diperoleh

Kenaikan 
titik didih 
larutan gula 
(C6H12O6) = 
0,28oC 

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak 
lengkap dan 
diperoleh 
Kenaikan 
titik didih 
larutan gula 
(C6H12O6) 
≠ 0,28oC 
atau tidak 
menjawab

Butir soal

1.d

(analisis 
kenaikan 
titik didih 
kedua 
larutan)

Analisis 
jawaban 
dengan 
komponen 
yang lengkap 
dan tepat 
(kenaikan 
titik didih 
larutan, titik 
didih larutan 
elektrolit, 
titik didih 
larutan non-
elektrolit)

Analisis 
jawaban 
dengan 
komponen 
yang tidak 
lengkap 
namun tepat 
(kenaikan 
titik didih 
larutan, titik 
didih larutan 
elektrolit, 
titik didih 
larutan non-
elektrolit)

Analisis 
jawaban 
dengan 
komponen 
yang tidak 
lengkap dan 
kurang tepat 
(kenaikan 
titik didih 
larutan, titik 
didih larutan 
elektrolit, 
titik didih 
larutan non-
elektrolit)

Analisis 
jawaban 
dengan 
komponen 
yang tidak 
lengkap 
dan salah 
atau tidak 
menjawab. 

Keterangan: 4= sangat baik, 3=baik, 2=cukup, 1=kurang
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2. Rubrik penilaian keterampilan TIK (ICT literacy) pada tugas 
KD 1.1   tipe A

Score
Aspek TIK yang Dinilai

Chatting room Forum diskusi 
Online Email

1 Siswa tidak 
menggunakan chatt 
room

Siswa tidak 
menggunakan forum 
diskusi online

Siswa tidak 
menggunakan email

karena belum sempat 
mengirim jawaban.

2 Siswa menggunakan 
sedikit chatt room 
(hanya 1-2 kali 
memakai) dan 
kurang mentaati 
petunjuk.

Siswa menggunakan 
sedikit forum diskusi 
online (hanya 1-2 
kali memakai) dan 
kurang mentaati 
petunjuk.

Siswa menggunakan 
email namun 
tidak sesuai 
dengan petunjuk 
penggunaan, dan 
lewat batas waktu 
yang ditentukan 
(terlambat > 10 
menit)

3 Siswa agak banyak 
menggunakan

chatt room (3-5 kali 
memakai), sesuai 
dengan petunjuk.

Siswa agak banyak 
menggunakan

forum diskusi online 
(3-5 kali memakai), 
sesuai dengan 
petunjuk.

Siswa menggunakan 
email sudah sesuai 
dengan petunjuk 
penggunaan, dan 
berada dalam batas 
waktu  pengiriman 
(tidak terlambat) 

4 Siswa sepenuhnya 
menggunakan chatt 
room (lebih dari 
5 kali memakai) 
disertai dengan 
emoticons; sesuai 
dengan petunjuk.

Siswa agak banyak 
menggunakan

forum diskusi online 
(lebih dari 5 kali 
memakai), sesuai 
dengan petunjuk.

Siswa menggunakan 
email sudah sesuai 
dengan petunjuk 
penggunaan, dan 
lebih cepat dari 
batas waktu yang 
ditentukan. 
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3.   Rubrik penilaian soal KD 1.1 tipe B
Aspek yang 

dinilai Score 4 Score 3 Score 2 Score 1

Butir soal

2.a

(menghitung 
penurunan 
titik beku 

larutan 
elektrolit)

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
lengkap 
hingga 
diperoleh

Penurunan 
titik beku 
larutan NaCl 
= 6,36oC

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
lengkap 
namun 
diperoleh

Penurunan 
titik beku 
larutan NaCl 
bukan 6,36oC

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak lengkap 
namun 
diperoleh

Penurunan 
titik beku 
larutan NaCl 
= 6,36oC

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak 
lengkap dan 
diperoleh 
Kenaikan 
titik didih 
larutan 
MgCl bukan 
1,053oC 
atau tidak 
menjawab

Butir soal

2.b

(menghitung 
penurunan 
titik beku 

larutan non-
elektrolit)

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
lengkap 
hingga 
diperoleh

Penurunan 
titik beku 
larutan 
(C12H22O11) = 
0,29oC 

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
lengkap 
namun 
diperoleh

Penurunan 
titik beku 
larutan 
(C12H22O11) 
bukan 0,29oC

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak lengkap 
namun 
diperoleh

Penurunan 
titik beku 
larutan 
(C12H22O11) = 
0,29oC

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak 
lengkap dan 
diperoleh 
Penurunan 
titik beku 
larutan 
(C12H22O11) 
bukan 0,29oC  
atau tidak 
menjawab
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Butir soal

2.c

(analisis 
penurunan 
titik beku 
kedua 
larutan)

Analisis 
jawaban 
dengan 
komponen 
yang lengkap 
dan tepat 
(penurunan 
titik beku 
larutan, titik 
beku larutan 
elektrolit, 
titik beku 
larutan non-
elektrolit)

Analisis 
jawaban 
dengan 
komponen 
yang tidak 
lengkap 
namun tepat 
(penurunan 
titik beku 
larutan, titik 
beku larutan 
elektrolit, 
titik beku 
larutan non-
elektrolit)

Analisis 
jawaban 
dengan 
komponen 
yang tidak 
lengkap dan 
kurang tepat 
(penurunan 
titik beku 
larutan, titik 
beku larutan 
elektrolit, 
titik beku 
larutan non-
elektrolit)

Analisis 
jawaban 
dengan 
komponen 
yang tidak 
lengkap 
dan salah 
atau tidak 
menjawab. 

Keterangan: 4= sangat baik, 3=baik, 2=cukup. 1=kurang
4. Rubrik penilaian keterampilan TIK (ICT literacy) pada tugas 

KD 1.1 tipe B
                      Aspek TIK yang Dinilai

Score Chatting room Forum diskusi online Email
1 Siswa tidak 

menggunakan chatt 
room

Siswa tidak 
menggunakan forum 
diskusi online

Siswa tidak 
menggunakan email

karena belum sempat 
mengirim jawaban.

2 Siswa menggunakan 
sedikit chatt room 
(hanya 1-2 kali 
memakai) dan 
kurang mentaati 
petunjuk.

Siswa menggunakan 
sedikit forum diskusi 
online (hanya 1-2 
kali memakai) dan 
kurang mentaati 
petunjuk.

Siswa menggunakan 
email namun 
tidak sesuai 
dengan petunjuk 
penggunaan, dan 
lewat batas waktu 
yang ditentukan 
(terlambat > 10 
menit)
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3 Siswa agak banyak 
menggunakan

chatt room (3-5 kali 
memakai), sesuai 
dengan petunjuk.

Siswa agak banyak 
menggunakan

forum diskusi online 
(3-5 kali memakai), 
sesuai dengan 
petunjuk.

Siswa menggunakan 
email sudah sesuai 
dengan petunjuk 
penggunaan, dan 
berada dalam batas 
waktu  pengiriman 
(tidak terlambat) 

4 Siswa sepenuhnya 
menggunakan chatt 
room (lebih dari 
5 kali memakai) 
disertai dengan 
emoticons; sesuai 
dengan petunjuk.

Siswa agak banyak 
menggunakan

forum diskusi online 
(lebih dari 5 kali 
memakai), sesuai 
dengan petunjuk.

Siswa menggunakan 
email sudah sesuai 
dengan petunjuk 
penggunaan, dan 
lebih cepat dari 
batas waktu yang 
ditentukan. 

5. Rubrik penilaian rancangan percobaan kenaikan titik didih dan 
penurunan titik beku larutan  (kelompok)

                      Aspek      yang Dinilai

Score Komponen isi Metode percobaan TIK: Penggunaan 
web link

1 -komponen tulisan 
 tidak lengkap
-isi tidak sesuai topik
 tugas
-penulisan tidak 
sistematis
-kurang logis

-tidak aplikatif
-bahan dan alat 
 sulit diperoleh
-penentuan  
 variabel 
 penelitian
 tidak tepat & tidak
 lengkap

Penggunaan web link 
hanya satu sumber 
atau tidak ada 
sumber pustaka.

2 -komponen tulisan 
 tidak lengkap (lebih
 dari 2 komponen  
 yang kurang)
-isi sesuai topik
 tugas
-penulisan sistematis
-logis

-kurang aplikatif
-bahan dan alat 
 mendukung
-penentuan  
 variabel 
 penelitian
 (hanya satu yang
 tepat).

Penggunaan web link 
2-3 sumber 
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3 -komponen tulisan 
 kurang lengkap 
(kurang 1 
komponen)
-isi sesuai topik
 tugas
-penulisan sistematis
-logis

-aplikatif
-bahan dan alat 
 mendukung
-penentuan  
 variabel 
 penelitian sudah
 lengkap dan tepat

Penggunaan web link 
3-4 sumber

4 -komponen tulisan 
 sangat lengkap
-isi sesuai topik
 tugas
-penulisan sistematis
-logis 

-aplikatif
-bahan dan alat 
 mendukung dan  
 mudah 
 diperoleh di   
 sekitar tempat  
 tinggal.
-penentuan  
 variabel 
 penelitian
 lengkap dan tepat 
(ada keterangan)

Penggunaan web link 
> 5 sumber

Keterangan: 4= sangat baik, 3=baik, 2=cukup, 1=kurang

6. Rubrik penilaian pelaksanaan percobaan penentuan kenaikan 
titik didih dan penurunan titik beku larutan elelktrolit dan non 
elektrolit (individu)

Nama   : ………………………………………………..
Kelas   : ………………………………………………..
Hari/tgl   : ………………………………………………..
Aspek yang dinilai : psikomotorik
Score   : ………………………………………………..
Skala penilaian: 5=sangat kompeten, 4=kompeten, 3=cukup kompeten, 
2=tidak kompeten, 1=sangat tidak kompeten
Kriteria penilaian: 00-11= sangat tidak kompeten, 12-22= tidak kompeten, 
23-33=kompeten (cukup), 34-44=kompeten, 45-55=sangat kompeten

No Butir Penilaian 1 2 3 4 5
A Persiapan 
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1 Kelengkapan bahan dan alat
2 Mengatur bahan dan alat di meja

B Pelaksanaan praktikum

3 Keselamatan, keamanan, kerapihan 
bekerja (K3) 

4 Bekerja sesuai prosedur
5 Mengamati dengan cermat
6 Mencatat hasil percobaan
7 Manajemen waktu
8 Hasil akhir percobaan sesuai prosedur
9 Kolaborasi dengan teman kelompok

C Mengakhiri praktikum

10 Merapikan meja (membereskan alat 
dan bahan)

11 Membuat laporan sementara
dan diserahkan kepada guru

JUMLAH NILAI

7. penilaian presentasi hasil percobaan penentuan kenaikan titik 
didih dan penurunan titik beku larutan elektrolit dan non elektrolit 
(individu)

Nama  : ……………………………………………………..
Kelas  : ……………………………………………………..
Hari/tgl  : ……………………………………………………..
Score  : ……………………………………………………..

Skala penilaian: 5=sangat kompeten, 4=kompeten, 3=cukup kompeten, 
2=tidak kompeten, 1=sangat tidak kompeten
Kriteria penilaian: 0-12= sangat tidak kompeten, 13-24= tidak kompeten, 
25-36=kompeten (cukup), 37-48=kompeten, 49-60=sangat kompeten

No Butir Penilaian 1 2 3 4 5
A Penyajian
1 Membuka presentasi
2 Penggunaan bahasa
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3 Penampilan berpakaian
4 Sistematika penyajian
5 Penguasaan materi
6 Manajemen waktu
7 Komunikatif
8 Menutup presentasi
B Diskusi kelas
9 Kualitas argumentasi 

10 Menjawab pertanyaan dengan jelas 
dan tepat

11 Kolaborasi dengan teman kelompok
12 Toleransi terhadap masukan

JUMLAH NILAI

B.  Rancangan Pembelajaran berbasis TIK untuk materi pelajaran 
pH

7.2.  pH (Derajat Keasaman)
Nama Guru
Judul Materi pH (derajat keasaman)
Kelas/ Semester XI IPA/ 2
Isi materi dan cakupannya pH (Potential of Hydrogen) adalah ban-

yaknya ion hidrogen dalam suatu larutan 
(baik itu asam, basa, dan garam) yang 
dinyatakan dalam negatif logaritma. Pe-
nentuan nilai pH larutan dapat dilakukan 
secara perhitungan maupun  secara  lang-
sung melalui percobaan. 

Konteks Pembelajaran Standar kompetensi : 

Memahami sifat-sifat larutan asam basa, 
metode pengukuran dan terapannya.

Kompetensi Dasar:
Mendeskripsikan teori-teori asam basa 
dengan menentukan sifat larutan dan 
menghitung pH larutan.
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Indikator nomor 1 :
Menjelaskan pengertian kekuatan asam 
dan menyimpulkan hasil pengukuran pH 
dari beberapa larutan asam dan basa yang 
konsentrasinya sama.

Indikator nomor 2
Menghubungkan kekuatan asam atau basa 
dengan derajat pengionan (α) dan tetapan 
asam (Ka) atau tetapan basa (Kb).

Indikator nomor 3:
Menghitung pH larutan asam atau basa 
yang diketahui konsentrasinya.
Tujuan Pembelajaran : 
•	 Siswa dapat menganalisis pengertian 

kekuatan asam (pH) setelah mempela-
jari materi ajar dari laboratoium kimia 
virtual pH dengan benar.

•	 Siswa dapat menganalisis hasil pengu-
kuran pH dari beberapa larutan asam 
yang konsentrasinya sama setelah 
mempelajari materi ajar dari lab vir-lab vir- vir-
tual pH dengan benar.

•	 Siswa dapat menganalisis hasil pengu-
kuran pH dari beberapa larutan basa 
setelah mempelajari materi ajar dari 
website virtual pH dengan benar..

•	 Siswa dapat menghubungkan kekuatan 
asam atau basa dengan derajat pen-
gionan (α) setelah mempelajari materi 
ajar dari praktikum secara virtual pH 
dengan benar.

•	 Siswa dapat menghubungkan kekuatan 
asam atau basa dengan tetapan asam 
(Ka) atau tetapan basa (Kb) setelah 
mempelajari materi ajar dari prakti-prakti-
kum secara virtual pH dengan benar.

•	 Siswa dapat menghitung pH larutan 
asam atau basa yang diketahui kon-
sentrasinya.

•	 Siswa dapat menganalisis hubungan 
nilai pH yang diperoleh secara perco-
baan dan secara perhitungan teori.
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Sumber Pembelajaran 
Materi : Derajat Keasaman (pH)
Kurikulum :
KTSP berdasarkan 
standar isi (Permendik-
nas 22/2006) dan 
standar proses (Per-
mendiknas 41/2007) 
yang tercakup dalam 
standar nasional pen-
didikan.

Teknologi :
Komputer dan 
laptop
LCD
Website Kimia
Lab Virtual
Program Ani-
masi 
Flash Profe-
sional 2008

Sumber Informasi :
Lab  Kimia Virtual 
yang telah dise-
diakan

Ket :
Program Animasi 
Macromedia Flash 
telah disediakan

Skenario Pembelajaran
3 jam pelajaran; dalam 2 kali tatap muka
(1 kali tatap muka =45 menit)

Sosialisasi web dan pembuatan email 
masing-masing siswa dilakukan di luar 
jam tatap muka.

Kegiatan Siswa Pertemuan Ke- Peran Guru Teknologi yang digu-
nakan

1. Siswa mem-mem-
buka labtop/ 
komputer(sesuai 
kelompok yang 
telah ditentukan 
guru)

1

(1x2 jam pel)

fasilitator Komputer/Labtop

2. Siswa melakukan 
login

3. Siswa membuka 
Lab virtual pH .

4. Siswa menggunak-
an forum diskusi 

5. Siswa mengerjakan 
tugas yang dise-g dise-
diakan

6. Siswa mengirim 
jawaban tugasnya 
ke email guru

Mikrosoft Word

Google Mail
1. Siswa dan guru 

melakukan evaluasi 
bersama, mengisi 
lembar angket si-
kap dan evaluasi 
terhadap produk 
web.

2

(1x1 jam pel)
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Percobaan penentuan pH asam dan basa melalui praktikum secara virtual 

1. Tujuan Percobaan
 Dengan menggunakan laboratorium virtual, diharapkan siswa dapat:

a. Menentukan pH larutan asam kuat dan basa kuat melalui 
percobaan 

b. Menghitung  pH larutan asam kuat dan basa kuat berdasarkan 
teori 

c. Menentukan  pH larutan asam lemah dan basa lemah berdasarkan 
percobaan

d. Menghitung  pH larutan asam lemah dan basa lemah berdasarkan 
teori 

2. Konsep

1. Pengertian Asam dan  Basa
Asam menurut Arrhenius merupakan zat-zat yang dapat 

memberikan ion hidrogen (H+) atau ion hidroniaum (H3O
+) bila 

dilarutkan dalam air. Atau zat yang dapat memperbesar  ion H+ .  
Asam yang dalam larutan banyak menghasilkan H+  disebut asam 
kuat, sedangkan asam yang sedikit menghasilkan ion H+ disebut 
asam lemah. 

 Basa menurut Arrhenius merupakan zat-zat yang dalam air 
menghasilkan ion hodroksil OH- , atau zat yang dapat memperbesar 
konsentrasi ion OH-  dalam air. Basa yang dalam larutan banyak 
menghasilkan ion OH-  yang disebut basa kuat, sedangkan yang 
sedikit menghasilkan ion OH-  disebut basa lemah.

2. Cara menentukan nilai pH asam dan basa
Untuk menghitung konsentrasi ion H+  pada asam kuat dan ion 

OH-  pada basa kuat, tergantung pada banyaknya ion H+  atau OH-  
yang dapat terionisasi dalam larutan.

 Rumus Asam Kuat :
       [H+] = a . M  Ket:       a= jumlah ion H+

     M = konsentrasi asam
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 Rumus Basa Kuat :
 [OH-] = b . M Ket:   b = jumlah ion OH-

     M = konsentrasi asam
Untuk menghitung konsentrasi ion H+  pada asam lemah dan ion 

OH-   pada basa lemah tergantung pada derajat ionisasi atau ( )atau 
harga tetapan kesetimbangan asam lemah (Ka) atau basa lemah (Kb).

Rumus Untuk Asam Lemah :

[H+] =  . M

[H+] =   

  Ket : Ka  = tetapan ionisasi asam lemah

                 = derajat ionisasi

             Ma  = konsentrasi asam
Rumus Untuk Basa Lemah :

[OH-]  =  . M

[OH-] =          

  Ket :  Kb  = tetapan ionisasi basa lemah

                 = derajat ionisasi
             Mb  = konsentrasi basa

Tahapan Percobaan:
Menentukan nilai pH laritan dengan menggunakan pH meter secara 

virtual.

Prosedur Kerja:
1). Bukalah laboratorium virtual tentang pH
2.) Tentukan senyawa yang akan ditentukan nilai pH-nya dengan cara 

mengklik pada bagian asam (acid) atau basa (base)
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3). Tentukan konsentrasi (molaritas) larutan senyawa tersebut dengan 
cara mengisikan angka yang sesuai pada kolom molaritas

4). Isikan volume larutan dengan jumlah yang ditentukan pada 
Erlenmeyer (wadah) yang tersedia

5). Masukkan batang anoda dan katoda kedalam wadah (Erlenmeyer) 
pada alat pH meter dengan cara mengklik insert probes

6). Amati dan catatlah nilai pH yang muncul pada layar digital alat 
tersebut

7). Klik remove probes apabila telah selesai melakukan percobaan/ 
sebelum mengukur pH untuk zat yang lain

8). Isilah data pengamatan pada table yang disediakan
9).  Catatlah nilai pH dari hasil percobaan saudara pada kolom pH dalam 

tabel
Tabel Pengamatan Percobaan untuk Senyawa Asam:

Asam (Acid) Volume (mL) Molaritas (M) pH
HCl 100 1x10-3

H2SO4 100 1x10-3

HC2H3O2 100 1x10-3

HF 100 1x10-3

HC3H5O3 100 1x10-3

HNO3 100 1x10-3

HClO2 100 1x10-3

HNO2 100 1x10-3

Tabel Pengamatan Percobaan untuk Senyawa Basa:
Basa (Base) Volume (mL) Molaritas (M) pH

NaOH 100 1x10-3

KOH 100 1x10-3

NH3 100 1x10-3

Ca(OH)2 100 1x10-3

(CH3)2 NH 100 1x10-3

C6H5NH2 100 1x10-3

HONH2 100 1x10-3
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Perhitungan 
Untuk menghitung konsentrasi ion H+  pada asam kuat dan ion OH-  

pada basa kuat, tergantung pada banyaknya ion H+  atau OH-  yang dapat 
terionisasi dalam larutan.

Rumus Asam Kuat :
 [H+] = a . M Ket:    a  = jumlah ion H+

     M = konsentrasi asam
Rumus Basa Kuat :
[OH-] = b . M  Ket:   b = jumlah ion OH-

            M = konsentrasi asam
Untuk menghitung konsentrasi ion H+  pada asam lemah dan ion 

OH-   pada basa lemah tergantung pada derajat ionisasi atau ( )atau harga 
tetapan kesetimbangan asam lemah (Ka) atau basa lemah (Kb).

Rumus Untuk Asam Lemah :

 [H+] =  . M

 [H+] =          
 Ket :  Ka  = tetapan ionisasi asam lemah

                = derajat ionisasi
            Ma  = konsentrasi asam
Rumus Untuk Basa Lemah :

 [OH-]  =  . M

 [OH-] =          
 Ket :  Kb  = tetapan ionisasi basa lemah

       = derajat ionisasi
            Mb = konsentrasi basa
Contoh Perhitungan : 
1. Tentukan harga pH dari larutan 0,01 M H2SO4
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Jawab : 
Reaksi ionisasi : H2  SO4(aq)  2H+ (aq) +  SO4

2-
(aq)

                       0,01 M          0,02 M      0,01 M
[H+] = 2 x 0,01 M = 0,02 M
pH  = – log [H+]
 = – log 2 x 10-2

 = 2 – log 2
 = 2 – 0,30
 = 1,699
2. Tentukan harga pOH dari larutan NaOH ), 0,02 M 
Jawab : 
Reaksi ionisasi  : NaOH(aq) → Na+

(aq) + OH-
(aq)

                      0,02 M        0,02 M    0,02 M 
[OH-]  = 2 x 10-2 M 
pOH   = – log [OH-]
pOH  = 2 x 10-2

   = 2 –  log 2
  = 2 –  0,30
  =1,699
3. Tentukan pH 0,001 M HF bila harga Ka HF tersebut 9 x 10-5

Jawab :
HF(aq) ↔ H+

(aq) +
  F-

(Aq)

[H+]  = 

  = 

        = 
        = 3 x 10-4

pH   = –  log 3 x 10-4

  = 4 – log 3
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  = 4 – 0,48
  = 3,5

Berdasarkan prinsip hubungan pH dan derajat ionisasi  dapat 
dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

 [H+] =M.

 3 x 10-4 =10-3.
 α= 0,033
3. Tentukan pOH 0,061 M  NH3  jika harga Kb NH3  1 x 10-5

 Jawab :
 NH3(aq) + H2O(l) ↔ NH+

(aq)  + OH-
(aq)

 [OH-]  = 

   =  

             =
             = 10-4

       pOH = – log 10-4

   = 4

Berdasarkan prinsip hubungan pH dan derajat ionisasi  dapat 
dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

 [OH-] =M.

 10-4=10-3.
 α= 0,1

TUGAS PORTOFOLIO
Perintah untuk anda:
•	 Tentukan	pH	dari	macam-macam	asam	dan	basa	di	bawah	ini	dengan	

percobaan!.
•	 Buatlah	metode	percobaan	yang	anda	lakukan!
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•	 Buatlah	perhitungan	secara	teori	terhadap	hasil	percobaan	yang	anda	
dapatkan!

•	 Buatlah	persaman	reaksi	ionisasi	untuk	setiap	senyawa	tersebut!
•	 Carilah	 literature	 tambahan	 untuk	 membantu	 anda	 mengerjakan	

tugas tersebut!
•	 Cantumkan	 sumber-sumber	 belajar	 atau	 literatur	 yang	 anda	

gunakan (penulisan! sumber ataupun situs harus lengkap dan jelas).
Dicantumkan pada bagian akhir portofolio ini!

•	 Butlah	portofolio	anda	pada	file	Microsoft	Word	2007
•	 Kirimkan	 jawaban	 anda	 ke	 alamat	 e-mail	 yasdi036_lucky@yahoo.

com
•	 Jawaban	dikirimkan	paling	lambat	2	minggu	dari	sekarang!

Tabel Hasil Pengamatan Percobaan untuk Senyawa Asam:

Asam (Acid) Volume (mL) Molaritas (M) pH
HCl 50 1 X 10-2

HCl 50 1 X 10-4

HCl 50 1 X 10-5

H2SO4 50 1 X 10-2

H2SO4 50 1 X 10-4

H2SO4 50 1 X 10-5

HF 50 1 X 10-2

HF 50 1 X 10-4

HF 50 1 X 10-5

Tabel Hasil Pengamatan Percobaan untuk Senyawa Basa:
Basa (Base) Volume (mL) Molaritas (M) pH

NaOH 50 1 X 10-2

NH3 50 1 X 10-2

Ca(OH)2 50 1 X 10-2

NaOH 50 1 X 10-4

NH3 50 1 X 10-4

Ca(OH)2 50 1 X 10-4

NaOH 50 1 X 10-5

NH3 50 1 X 10-5

Ca(OH)2 50 1 X 10-5
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SOAL DAN TUGAS 
Standar Kompetensi :
Memahami sifat-sifat larutan asam basa, metode pengukuran dan 
terapannya.
Kompetensi Dasar: Mendeskripsikan teori-teori asam basa dengan 
menentukan sifat larutan dan menghitung pH larutan.
Indikator no 1 :
Menjelaskan pengertian kekuatan asam dan menyimpulkan hasil 
pengukuran pH dari beberapa larutan asam dan basa yang konsentrasinya 
sama.
Indikator no 2:
Menghubungkan kekuatan asana tau basa dengan derajat pengionan (α) 
dan tetapan asam (Ka) atau tetapan basa (Kb).
Indikator nomor 3:
Menghitung pH larutan asam atau basa yang diketahui konsentrasinya.

PETUNJUK MENGERJAKAN TUGAS ONLINE  
Ketik tugas anda dengan menggunakan Ms. Word 2003 atau 2007
•	 Ketik	TUGAS	KD	41a,	nama,	kelas,	pada	lembar	tugas.
•	 Simpan	file	tugas	dalam	format	*.doc	dengan	nama	file	:	TUGAS	KD	

41a-nama-kelas-.doc
•	 Contoh	nama	file	tugas	:	TUGAS	KD41a-maria-ipa1.doc
•	 Kirimkan	file	tersebut	dari	email	anda	ke	email	guru	(yasdi@gmail.

com) sebelum deadline yang ditentukan guru.
•	 Anda	 boleh	 berdiskusi	 dengan	 teman	 melalui	 chatting room dan 

forum diskusi online namun hanya seputar materi  pH. Adapun 
diskusi mencontek jawaban teman, DILARANG !

Soal 
Diketahui : Tabel berbagai jenis larutan asam dan basa
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Percobaan Larutan Molaritas 
(M)

Volume 
(mL) pH

1 HCl 1 x 10-3 100

2 H2SO4 1 x 10-3 100

3 NaOH 1 x 10-3 100

4 HF 1 x 10-3 100

5 NH3 1 x 10-3 100

6 Ca(OH)2 1 x 10-3 100

a). Tentukan pH masing-masing larutan (secara percobaan)
b). Analisislah pengertian pH dari percobaan diatas
c) Analisislah penyebab suatu larutan asam mempunyai nilai pH yang 

berbeda dengan larutan asam lainnya pada konsentrasi, volume, 
serta suhu yang sama

d) Analisislah penyebab suatu larutan basa mempunyai nilai pH yang 
berbeda dengan larutan basa lainnya pada konsentrasi, volume, serta 
suhu yang sama

e) Bagaimana hubungan pH dengan derajad ionisasi (α)
f). Bagaimana hubungan pH terhadap Ka (konstanta kesetimbangan 

ionisasi asam lemah)
g). Bagaimana hubungan pH terhadap Kb (konstanta kesetimbangan 

ionisasi basa lemah)

JAWABAN
a. Nilai pH untuk. HCl   =2,99 , secara teori dapat dihitung pH= - 

Log[H+] . valensi asam
 pH=-Log 1x 10-3 x 1
 pH=3,00 
 Nilai pH untuk H2SO4 =  2,71, secara teori dapat dihitung pH= - 

Log[H+] . valensi asam
 pH= -Log 2x10-3 x 2
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 pH=3- Log 2
 pH=3- 0,30
 pH=2,70
     
 Nilai pH untuk NaOH =11,00 secara teori dapat dihitung pOH= - 

Log[OH-] . valensi basa
 pOH=-Log 1x10-3 x 1
 pOH= 3-Log 1
 pOH=3
 pH= 14 – pOH =14-3= 11
      
 Nilai pH untuk NH3=3,09  secara teori dapat di hitung pOH basa 

lemah =- Log 

  pOH=-Log 

  pOH=-log 
  pOH=3,09
      Nilai pH untuk Ca(OH)2=11,30  secara teori dapat dihitung pOH= - 

Log[OH-] . valensi basa
 pOH=-Log 1x10-3 x 2
 pOH=3- log 2,
 pH = 14- 2,70= 11,30 
b).  pH merupakan Derajat Keasaman atau kekuatan ion hydrogen dalam 

suatu larutan.Sehingga nilainya merupakan pendekatan dari negative 
logaritma atau kologaritma dari jumlah ion hydrogen

c).  Suatu larutan asam mempunyai nilai pH yang berbeda dengan larutan 
asam lainnya walaupun konsentrasi,volume dan suhunya sama. Hal 
ini terjadi karena setiap asam memiliki kemampuan yang brbeda 
dalam melepaskan ion hidrogenya. Asam diprotik mempunyai ion 
hydrogen bebas yang lebih besar daripada asam monoprotik. Asam 
kuat lebih banyak melepaskan ion hydrogen daripada asam lemah
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d).  Suatu larutan basa mempunyai nilai pH yang berbeda dengan larutan 
basa lainnya walaupun konsentrasi,volume dan suhunya sama. Hal ini 
terjadi karena setiap basa memiliki kemampuan yang brbeda dalam 
melepaskan ion hidroksi(OH-)nya. Basa dihidroksi mempunyai ion 
OH-  bebas yang lebih besar daripada basa monohidroksi. basa kuat 
lebih banyak melepaskan ion OH- daripada basa lemah.

 Semakin bayak ion OH- bebasnya, maka pOH semakin kecil dan pH 
semakin besar.
pH=pKW-pOH
pH = 14- pOH

e).  untuk asam lemah mempunyai derjat ionisasi <1 . semakin besar 
nilai derajat ionisasi(α),

        maka pH akan semakin kecil. Untuk asam kuat memiliki α=1.
        pada asam lemah, hubungan [H+] dengan α adalah : [H+] = M . α
f).  hubungan pH terhadap Ka  adalah, semakin besar nilai Ka akan 

semakin kecil pH 

[H+] = 
pH  =-log [H+]

g).  hubungan nilai pH terhadap Kb adalah semakin besar nilai Kb maka 
semakin kecil pOH sehingga pHnya semakin besar

[OH-]= 
pOH= -log [OH-]
pH= 14- pOH

Rubrik penilaian sebagai indikator hasil belajar                    
1. Rubrik penilaian soal tugas KD 4.1  

Aspek yang 
dinilai Score 4 Score 3 Score 2 Score 1

Butir soal
.a

Analisis 
jawaban 
dengan 
komponen

Analisis 
jawaban 
dengan 
komponen

Analisis 
jawaban 
dengan 
komponen

Analisis 
jawaban 
dengan 
komponen



Rancangan Pembelajaran Secara Virtual

187

yang lengkap 
dan tepat 
(semua 
komponen 
asam dan basa 
di tentukan 
semua nilainya 

yang thampir 
lengkap ( 
minmal ada 
5 komponen 
yang di jawab 
nilai PHnya )

yang dijawab 
setegahnya; 
yakni hanya 
jawab betul 3 
item)

yang tidak 
lengkap 
dan salah 
atau tidak 
menjawab. 

Butir soal
.b

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban 
lengkap 

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban 
lengkap 
namun belum 
mengenai 
konsep PH 
negative 
logaritma

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban tidak 
lengkap, hanya 
menjawab 
logaritma 
negatif

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak 
lengkap 
dan 
diperoleh 
orde reaksi 
terhadap 
A bukan 1 
atau tidak 
menjawab

Butir soal
.c

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban 
lengkap 
hingga konsep 
asam diprotk 
dan mono 
protik

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban 
lengkap 
namun 
diperoleh
Kekuatan 
asam kuat dan 
lemah

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban 
tidak lengkap 
namun 
ada konsep 
hydrogen dan 
0H-

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
tidak 
lengkap 

Butir soal

.d

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban 
lengkap 
hingga 
diperoleh 
konsep basa 
dihidroksi 
dan basa 
monohidroksi

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban yang 
belum begitu 
lengkap 
tentang 
keterkaitan 
antara basa 
mono,di dan 
polihidroksi.

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban tidak 
lengkap hanya 
konsep OH- 
saja atau hanya 
menyebutkan 
basa mono 
atau dihidroksi 
saja

Menjawab 
dengan    
uraian 
jawaban 
sangat 
tidak 
lengkap 
atau tidak 
menjawab
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 ,serta basa 
polihidroksi

tetapi sudah 
menyebutkan 
konsep 
pengaruh OH- 
bebas

Butir soal

.e

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban 
lengkap 
hingga 
diperoleh 
konsep dan 
persamaan 
antara 
[H+]=M. α

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban yang 
sudah sesuai 
dengan konsep 
tetapi tidak 
menuliskan 
rumus 
[H+]=M. α

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban tidak

Lengkap 
atau hanya 
menuliskan 
rumusnya saja

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
sangat 
tidak 
lengkap 
atau tidak 
menjawab

Butir soal 

F

Menjawab 
dengan uraian 
lengkap 
hingga 
diperoleh 
hubungan 
nilai pH 
dengan 
nilai Ka dan 
menuliskan 
rumus           
[H+] = 

 
pH=-log [H+]

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban yang 
sudah sesuai 
dengan konsep 
tetapi tidak 
menuliskan 
rumusnya

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban tidak

Lengkap 
atau hanya 
menuliskan 
rumusnya 
[H+] = 

 
pH=-log [H+]

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
sangat 
tidak 
lengkap 
atau tidak 
menjawab

Butir soal

G

Menjawab 
dengan uraian 
lengkap 
hingga 
diperoleh 
hubungan 
nilai pH 
dengan 
nilai Kb dan 
menuliskan

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban yang 
sudah sesuai 
dengan konsep 
tetapi tidak 
menuliskan
rumusnya

Menjawab 
dengan uraian 
jawaban tidak 
Lengkap 
atau hanya 
menuliskan 
rumusnya 
[OH-]=

Menjawab 
dengan 
uraian 
jawaban 
sangat 
tidak 
lengkap 
atau tidak 
menjawab
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rumus    [OH-

]= 

pOH= -log 
[OH-]

pH= 14- pOH       

 

pOH= -log 
[OH-]

pH= 14- pOH    

Keterangan: 4= sangat baik, 3=baik, 2=cukup, 1=kurang

2. Rubrik penilaian keterampilan TIK (ICT literacy).

Score
TIK yang Dinilai

Forum diskusi online Email
Chatting room 

1 Siswa tidak 
menggunakan chatt 
room

Siswa tidak 
menggunakan forum 
diskusi online

Siswa tidak 
menggunakan email
karena belum sempat 
mengirim jawaban.

2 Siswa menggunakan 
sedikit chatt room 
(hanya 1-2 kali 
memakai) dan 
kurang mentaati 
petunjuk.

Siswa menggunakan 
sedikit forum diskusi 
online (hanya 1-2 
kali memakai) dan 
kurang mentaati 
petunjuk.

Siswa menggunakan 
email namun 
tidak sesuai 
dengan petunjuk 
penggunaan, dan 
lewat batas waktu 
yang ditentukan 
(terlambat > 10 
menit)

3 Siswa agak banyak 
menggunakan
chatt room (3-5 kali 
memakai), sesuai 
dengan petunjuk.

Siswa agak banyak 
menggunakan
forum diskusi online 
(3-5 kali memakai), 
sesuai dengan 
petunjuk.

Siswa menggunakan 
email sudah sesuai 
dengan petunjuk 
penggunaan, dan 
berada dalam batas 
waktu  pengiriman 
(tidak terlambat) 
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4 Siswa sepenuhnya 
menggunakan chatt 
room (lebih dari 
5 kali memakai) 
disertai dengan 
emoticons; sesuai 
dengan petunjuk.

Siswa agak banyak 
menggunakan
forum diskusi online 
(lebih dari 5 kali 
memakai), sesuai 
dengan petunjuk.

Siswa menggunakan 
email sudah sesuai 
dengan petunjuk 
penggunaan, dan 
lebih cepat dari 
batas waktu yang 
ditentukan. 
Penggunaan web link 
2-3 sumber 
Penggunaan web link 
3-4 sumber

4 -komponen tulisan 
 sangat lengkap
-isi sesuai topik
 tugas
-penulisan sistematis
-logis 

-aplikatif
-bahan dan alat 
 mendukung dan  
 mudah 
 diperoleh di   
 sekitar tempat  
 tinggal.
-penentuan  
 variabel 
 penelitian
 lengkap dan tepat 
(ada keterangan)

Penggunaan web link 
> 5 sumber

Keterangan: 4= sangat baik, 3=baik, 2=cukup, 1=kurang

C.  Rancangan Pembelajaran Larutan Penyangga
7.3.  Larutan Penyangga

Nama guru
Judul materi Larutan penyangga
Kelas /       
Semester XI / 2

Isi materi 
dan caku-
pannya

Larutan penyangga atau larutan buffer atau dapar merupakan 
suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu. 
Adapun sifat yang paling menonjol dari larutan penyangga 
ini seperti pH larutan penyangga hanya berubah sedikit pada 
penambahan sedikit asam kuat. Disamping itu larutan pen-
yangga merupakan larutan yang dibentuk oleh reaksi suatu asam
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lemah dengan basa konjugatnya ataupun oleh basa lemah den-
gan asam konjugatnya. Reaksi ini disebut sebagai reaksi asam-
basa konjugasi. Disamping itu mempunyai sifat berbeda den-
gan komponen-komponen pembentuknya. Penentuan larutan 
penyangga dilakukan melalui percobaan.

K o n t e k s 
pembelaja-
ran

Standar kompetensi :
Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran 
dan terapannya

Kompetensi dasar :
Mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan 
penyangga dalam tubuh makhluk hidup.

Indikator 1 :
Menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga melalui 
percobaan

Indikator 2 :
Menghitung pH larutan penyangga.

Indikator 3 :
Menghitung pH larutan penyangga dengan penambahan sedi-
kit asam atau sedikit basa atau dengan pengenceran.

Indikator 4 :
Menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam tubuh  mahluk 
hidup

Tujuan pembelajaran :
1. siswa dapat menganalisis pengertian larutan penyangga dan 

bukan penyangga setelah mempelajari materi ajar dari web 
site virtual lab dengan benar.

2. siswa dapat menghitung pH larutan penyangga setelah 
mempelajari materi ajar dari web site virtual lab dengan 
benar.

3. siswa dapat menghitung pH larutan penyangga dengan 
penambahan sedikit asam setelah mempelajari materi ajar 
dari web site virtual lab dengan benar. 

4. siswa dapat menghitung pH larutan penyangga dengan 
penambahan sedikit basa setelah mempelajari materi ajar 
dari web site virtual lab dengan benar.
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5. siswa dapat menghitung pH larutan penyangga dengan 
pengenceran setelah mempelajari materi ajar dari web site 
virtual lab dengan benar .

6. siswa dapat menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam 
tubuh makhluk hidup.

7. siswa dapat menerapkan ICT literacy dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan guru dengan baik, dengan meman-
faatkan chatting room dan forum diskusi online pada web 
virtual lab dengan benar.

8. siswa dapat menerapkan ICT literacy dalam menyelesaikan 
tugas online dengan cara mengirimkan jawaban ke email 
guru pada web virtual lab dengan benar.

Sumber pembelajaran 
Materi : Larutan penyangga 
Kurikulum :

KTSP ber-
d a s a r k a n 
s t a n d a r 
isi ( Per-
mendiknas 
2 2 / 2 0 0 6 ) 
dan standar 
proses ( Per-
mendiknas 
4 1 / 2 0 0 7 ) 
yang ter-
c a k u p 
d a l a m 
Standar Na-
sional Pen-
didikan 

Teknologi :

Komputer 
dan Laptop
LCD
Web site 
kimia
PHET
P r o g r a m 
a n i m a s i 
flash profe-
sional 2008

Sumber informasi :

http://www.kentchemistry.com/moviesfiles/units
/asambases/pHbuffer20.htm 
http://id.wikipedia.org/wiki/Larutan_penyangga
Purba, michael. 2004. KIMIA SMA 2B. Jakarta : 
Penerbit Erlangga  

Skenario Pembelajaran 3 jam pelajaran ; dalam 2 kali tatap muka
(1 kali tatap muka = 45 menit)

Kegiatan siswa Pertemuan ke-
1.  Siswa menuju ruang komputer 

(sesuai kelompok yang telah 
ditentukan guru)

1 (1x 2 jam pel )

2.  siswa bersiap mengikuti pelajaran
3.  siswa melakukan login
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4.  siswa membuka web site virtual 
lab dan mencari topik KD yang 
sudah tertuang dalam sumber 
belajar web site tersebut.

5. siswa melakukan percobaan 
larutan penyangga dengan 
menggunakan web site virtual lab 
yang telah dibuka.

6.  siswa melakukan diskusi mengenai 
hasil percobaan yang telah 
dilakukan dengan menggunakan 
chatt room dan forum diskusi 
online

7.  siswa mengerjakan tugas yang ada 
pada tugas online KD.

8.  siswa mengirim jawaban tugasnya 
ke email guru.

9.  siswa dan guru melakukan 
evaluasi bersama

2
(1x1 jam pel)

SOAL TUGAS KD 
Standar kompetensi :
Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran dan 
terapannya
Kompetensi dasar :
Mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga 
dalam tubuh makhluk hidup.
Indikator 1 :
Menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga melalui percobaan
Indikator 2 :
Menghitung pH larutan penyangga.
Indikator 3 :
Menghitung pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam 
atau sedikit basa atau dengan pengenceran.
Indikator 4 :
Menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam tubuh  mahluk hidup
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PETUNJUK MENGERJAKAN TUGAS ONLINE KD
1. ketik tugas anda dengan menggunakan MS Word 2003
2. ketik TUGAS KD, nama, kelas, pada lembar tugas
3. simpan file tugas dalam format “.doc dengan nama file :
4. contoh nama file tugas : TUGASKD-venni-ipa1.doc
5. kirimkan file tersebut dari email anda ke email guru  (Novaazkiya@

yahoo.com) sebelum dead line yang telah ditentukan.
7. anda boleh berdiskusi dengan teman melalui chatting room dan 

forum diskusi online namun hanya seputar materi KD. Adapun 
diskusi mencontek jawaban teman, DILARANG!!

Soal 1 :
Diantara campuran larutan berikut , manakah yang bersifat larutan 
penyangga?
1. 50 ml larutan CH3COOH 0,1 M + 50 ml larutan Ca(CH3COO)2 0,1 M
2. 50 ml larutan CH3COOH 0,2 M + 50 ml larutan NaOH 0,1 M
3. 50 ml larutan CH3COOH 0,1 M + 50 ml larutan NaOH 0,1 M
4. 50 ml larutan CH3COOH 0,1 M + 50 ml larutan NaOH 0,2 M

Soal 2 :
Sebanyak 100 ml larutan penyangga mengandung NH3 dan NH4Cl , 
masing – masing 0,1 M.
a. tentukan pH larutan tersebut
b. berapakah pH larutan itu setelah ditambahkan 1 ml HCl 0,1 M
c. jika yang ditambahkan adalah 1 ml NaOH 0,1 M, berapakah pH-nya?
 (kb NH3 = 1 x 10   -5 )
 Jawaban : 
1. a. Campuran dari 50 ml larutan CH3COOH 0,1 M dengan 50 ml 

larutan Ca(CH3COO)2 0,1 M bersifat penyangga karena mengandung 
asam lemah (CH3COOH) dan basa konjugasinya yaitu ion CH3COO- 
dari Ca(CH3COO)2.

2. a. pH = 9 , b . pH = 8,99 , c. pH = 9,01
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pH dan Buffer virtual lab.
1.  Larutan Penyangga

Larutan penyangga atau larutan buffer adalah : Larutan yang 
mempunyai pH tetap dan mampu menahan perubahan pH jika ditambah 
sedikit asam atau basa. Secara umum larutan penyangga dapat dibuat 
dengan mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya (garam 
dari asam lemah tersebut) atau basa lemah dengan asam konjugasinya 
(garam dari basa lemah tersebut). Sifat larutan yang terbentuk berbeda 
dari

komponen-komponen pembentuknya.

Contoh larutan penyangga :

a.  Campuran CH3COOH dengan CH3COONa
b.  Campuran NH4OH dengan NH4Cl

2.  pH Larutan Penyangga
a.  Larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya ( 

Buffer Asam )
  Rumus : [ H+ ] =Ka.na/nbk........................... 
  nbk  = jumlah mol basa konjugasi
  na  = jumlah mol asam lemah  

 Ka  = tetapan ionisasi asam lemah 

b.  Larutan penyangga dari basa lemah dan asam konjugasinya ( 
Buffer Basa)

  ......Rumus : [OH- ] = Kb.nb/nak.................................
 nak  = jumlah mol asam konjugasi
  Kb  = tetapan ionisasi basa lemah

  nb  = jumlah mol basa lemah 
c.  Larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya ( 

Buffer Asam ) 
 ...Rumus : [ H+ ] = Ka.na/nbk.....................
 nbk  = jumlah mol basa konjugasi



Prof. Drs. Sutrisno, M.Sc., Ph.D

196

 na  = jumlah mol asam lemah 
 Ka  = tetapan ionisasi asam lemah 

d.  Larutan penyangga dari basa lemah dan asam konjugasinya ( 
Buffer Basa )

 ... Rumus : [OH- ] = Kb.nb/nak.......................
 nak  = jumlah mol asam konjugasi
 nb  = jumlah mol basa lemah 
 Kb  = tetapan ionisasi basa lemah 

 Rumus Pengenceran : V1xM1 = V2xM2

3. Tujuan  
Dengan menggunakan laboratorium virtual, diharapkan siswa dapat:

a. menganalisis pengertian larutan penyangga 
b. menganalisa komponen penyusun larutan penyangga
c. menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi pH larutan 

penyangga
d. menghitung pH larutan penyangga

4. Prosedur kerja
1. sediakan komputer dan LCD komputer
2. lakukan log in
3. buka web side virtual lab
4. pilih “pH and buffer virtual lab”
5. pilih asam atau basa dan garam
6. tentukan konsentrasinya (Molaritas)
7. tentukan volumenya
8. klik “insert probes”
9. catat pH yang terukur pada pH –meter
10. klik “remove probes”
11. ulangi percobaan dengan menggunakan asam/basa dan garam 

yang lain sesuai dengan langkah-langkah 1-10.
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5. Data pengamatan

Asam / 
basa Garam

M masing- 
masing 
larutan

Volume (ml) 
masing- masing 

larutan
pH

HC2H3O2

NaCl

NaC3H5O 3

NaNO3

NaC2H3O2

NH4Cl

10 x 10-2

10 x 10-2

10 x 10-2

10 x 10-2

10 x 10-2

      100

     100

      100

      100

      100

Asam / 
basa Garam

M masing-
masing 
larutan

Volume (ml) 
masing-masing 

larutan
pH

NH3

NaCl

NaC3H5O 3

NaNO3

NaC2H3O2

NH4Cl

10 x 10-2

10 x 10-2

10 x 10-2

10 x 10-2

10 x 10-2

      100

      100

      100

      100

      100
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6. Perhitungan
Untuk menghitung pH larutan penyangga dapat digunakan rumus : 

a.  Larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya ( Buffer 
Asam )

 Rumus : [ H+ ] =Ka.na/nbk........................... 
b.  Larutan penyangga dari basa lemah dan asam konjugasinya ( Buffer 

Basa)
 ......Rumus : [OH- ] = Kb.nb/nak.......
c.  Larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya ( Buffer 

Asam ) 
 ...Rumus : [ H+ ] = Ka.na/nbk.....................
d.  Larutan penyangga dari basa lemah dan asam konjugasinya ( Buffer 

Basa )
 ... Rumus : [OH- ] = Kb.nb/nak.......................
 Rumus Pengenceran : V1xM1 = V2xM2

Contoh perhitungan :
1. larutan asam lemah 

mol CH3COOH = 100 x 0,1 = 10 mmol
mol CH3COONa = 100 x 0,1 = 10 mmol
[ H+ ] = Ka .na/nbk 
= 1,8 x 10-5 x( 10/10) 
= 1,8 x 10 -5

pH = -log 1,8 x 10 -5

= 5 – log 3,2
= 4,49

2. larutan basa lemah 
mol NH3 = 100 x 0,1 = 10 mmol
mol NH4Cl = 100 x 0,1 = 10 mmol
[OH-] = 1,8 x10 -5 x(10/10) 
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= 1,8 x 10 -5

pOH = - log 1,8 x 10 -5

= 5 – log 1,8
pH = 14 – (5-log 1,8)
= 9 + log 1,8
= 9,2

7. Hasil pengamatan 

Asam / 
basa Garam M masing- 

masing larutan

Volume (ml) 
masing- 

masing larutan
pH

HC2H3O2

NaCl

NaC3H5O 3

NaNO3

NaC2H3O2

NH4Cl

10 x 10-2

10 x 10-2

10 x 10-2

10 x 10-2

10 x 10-2

100

100

      
100

100

100

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

Asam / 
basa Garam M masing-

masing larutan

Volume (ml) 
masing-

masing larutan
pH

NaCl

NaC3H5O 3

NaNO3

10 x 10-2

10 x 10-2

100

100

10,97

10,97
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NH3

NaC2H3O2

NH4Cl

10 x 10-2

10 x 10-2

10 x 10-2

100

100

      100

10,97

10,97

10,97

8. Kesimpulan
Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan 
nilai pH tertentu.

2. Penambahan sedikit asam tidak mempengaruhi nilai pH larutan 
3. Penambahan sedikit basa tidak mempengaruhi nilai pH larutan
4. pH larutan penyangga bergantung pada Ka asam lemah atau Kb basa 

lemah.
5. pH larutan penyangga bergantung pada konsentrasi asam dengan 

konsentrasi basa konjugasi atau konsentrasi basa dengan konsentrasi 
asam konjugasi dalam larutan tersebut.  



CONTOH APLIKASI 
PEMBELAJARAN BERBASIS TIK

Bagian Ketiga
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Bab VIII
TANTANGAN GURU DALAM MENERAPKAN 

PEMBELAJARAN BERBASIS TIK 

“…the significance of new technologies in teacher training to enable teachers to 
skilfully and competently introduce ICT to learners, at the same time using those 

technologies to enhance teaching and learning.” 
(Butcher 2008)

8.1. Kompetensi dan Kualifikasi Guru
Undang-undang Guru dan Dosen mengamanatkan kepada tenaga 

pendidik untuk meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya. Payung hukum itu untuk menjamin keberadaan guru dan 
dosen sebagai tenaga profesional. Tuntutan  agar selalu mengembangkan 
diri diharapkan guru dan dosen dapat menjawab persoalan-persolan  
pendidikan yang muncul dan cenderung menggelobal.

Sementara itu, faktanya, khusus untuk guru, tuntutan untuk 
meningkatkan profesionalisme yang ditopang oleh inovasi secara 
memadai dihadapkan oleh dua persoalan utama. Pertama, sebagain guru 
kita ditopang oleh pemahaman yang minim terkait dengan metodologi 
penelitian pendidikan terkait dengan TIK. Kedua, terkait kebijakan 
peningkatan kualitas guru yang terkesan tambal sulam serta tidak 
komprehensif oleh pemerintah.

Dalam ranah penelitian pendidikan atau terkait berbagai persoalan 
pendidikan yang begitu luas, belum sepenuhnya dirambah oleh guru. 
Misalnya, bagaimana guru dapat merancang pembelajaran inovatif, 
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pengembangan metoda/alat bantu, model-model pembelajaran sistem 
penilaian yang up to date berbasis TIK belum banyak dihasilkan. Dalam 
konteks ini, guru terkendala oleh referensi penelitian, sehingga guru 
sangat miskin sumber informasi baik berupa buku maupun jurnal ilmiah. 
Padahal referensi tersebut adalah sumber inspirasi untuk menumbuhkan 
inovasi dan kreatifitas. Hal ini, dapat dibuktikan oleh partisipasinya dalam 
kegiatan lomba karya tulis ilmiah guru sangat rendah.

Pengalaman dari beberapa guru  yang kreatif menunjukkan bahwa 
mereka selalu mencari sumber informasi baru melalui berbagai kegiatan 
yakni seminar, lokakarya dan mengikuti lomba kreativitas guru yang 
diselenggarakan oleh sponsor. Persoalan pembelajaran di kelas sebagai 
ladang penelitian yang ditunjang oleh teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK). Hasilnya, disamping penelitian yang didanai oleh pihak sponsor 
juga berbagai bentuk hadiah lainnya berupa buku, laptop dan alat bantu 
pembelajaran lainnya. Tentu hal ini sangat membanggakan bagi yang 
bersangkutan dan diharapkan  dapat memberi semangat dan memotivasi  
teman sejawat.

Tidak kalah ketinggalan, pemerintah telah melaksanakan workshop 
dan pelatian tentang karya tulis ilmiah guru. Tidak kurang dari 1000 guru 
telah dilatih di tiap provinsi tiap tahunnya. Namun, benih-benih yang 
ditabur itu belum juga tumbuh hingga saat ini. Padahal, guru membuat 
karya tulis ilmiah adalah wajib hukumnya demi kariernya. Faktanya, tidak 
kurang dari 2200 guru masih senang menduduki pangkat IVA, bahkan 
ada yang lebih dari 10 tahun tidak beranjak dari golongan/pangkat itu. 
Lantas, ada apa dengan kreativitas guru?

Tentu, tidak mudah untuk menjawab persoalan itu, pihak 
Kementerian Pendidikan Nasional perlu mempertimbangkan sekaligus 
mengkaji berbagai persoalan dimaksud. Namun, aspek manajemen 
pengelolaan, tingkat kesiapan guru dan kebiasaan dalam penelitian serta 
kreatifitas yang dimiliki selama ini hendaknya dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan. 

Tidak kalah peliknya, kondisi ini juga dialami oleh para dosen kita.  
Bagi dosen kelemahan utama dalam kegiatan penelitian adalah root map 
penelitian dan kedangkalan akan penggalian persoalan yang diteliti. 
Kurang menarik, bahkan topik yang diajukan cenderung daur ulang 
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dan persoalan yang diusulkan kurang didukung oleh data-data secara 
memadai. Hal ini dibuktikan bahwa baik PTN mapun PTS tidak lebih 
dari 10% yang dapat memperoleh dana hibah kompetitif dari direktorat 
jenderal penelitian dan pengabdian, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Untuk mengembalikan citra guru dan dosen secara profesional, 
hendaknya guru dan dosen memiliki cukup energi untuk melakukan 
perbaikan internal maupun perbaikan eksternal akibat pengaruh dari 
globalisasi pendidikan. Untuk menggapai ke arah itu, di Inggris Raya 
telah memformulasikan kebijakan tentang standarisasi kualitas guru yang 
tercantum dalam professional standards for qualified teacher (2008) yang 
dilengkapi dengan berbagai atributnya.

Dalam jangka panjang perbaikan kualitas input guru di lembaga 
pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) sangat dibutuhkan. Di 
negera-negera maju, telah dikembangkan dalam model recruitment calon 
mahasiswa melalui program beasiswa dan pemberian biaya hidup kepada 
calon guru. Harapannya, kualitas input akan meningkat serta profesi guru 
bukan menjadi pilihan yang ke dua. 

Pembenahan  kurikulum di LPTK sangat diperlukan. Perumusan 
unit-unit kompetensi, kompetensi utama dan pendukung adalah modal 
utama untuk merumuskan profil lulusan. Keleluasaan KBK hendaknya 
dapat dijadikan suatu upaya untuk mengembangkan kearifan lokal. 
Untuk itulah, komitmen dan konsistensi para pengambil kebijakan sangat 
diharapkan.

Dalam konteks, pengembangan profesi, improvisasi dan inovasi guru 
dan dosen sesuai dengan tuntutan global akan menjamin eksistensinya. 
Misalnya, mengintegrasikan teknologi dan informasi (TIK) dalam 
kurikulum, pembelajaran, pengembangan alat bantu/multimedia serta 
pengembangan personal terkait dengan aspek pedagogi, teknologi dan isi 
pembelajaran adalah trend pembelajaran dewasa ini.

Hendaknya fenomena itu secara cepat direspon oleh para guru dan 
dosen demi kualitas dan daya saing pendidikan. Bukankah kita selalu 
mengharapkan peningkatan mutu pendidikan yang diimbangi oleh 
peningkatan mutu guru?
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8.2 Tantangan Guru di Era Globalisasi
Untuk meningkatkan profesionalitas guru di era glabal dalam konteks 

perbaikan pembelajaran berbasis TIK terdapat dua dimensi penting 
untuk dicemati, yakni guru dalam belajar dan guru dalam mengajar. 
Dimensi guru dalam belajar, terkait dengan TIK yakni: kesiapannya untuk 
mengajar, kemauan dan motivasi diri, kesanggupan, bertindak reflektif 
dan berpartisipasi menyebarkuaskan kepada masyarakat agar sadar TIK. 

Kesiapan guru mengajar dalam memanfaatkan TIK hendaknya 
berasal dari institusi/sekolah atau organisasi dan secara personal yang 
memiliki visi dalam menerapkan TIK dalam pembelajaran di dalam 
kelas. Dukungan dan motivasi guru  berasal dari guru sendiri atau berupa 
sering tidaknya guru menggunakan komputer melalui kursus formal 
maupun belajar mandiri. Pengetahuan guru  untuk sanggup mengajar 
menggunakan TIK dilandasi oleh apa yang diajarkan dan bagaimana 
mengajarkan. Misalnya, guru dengan menggunakan model TPCK yang 
diperoleh dari belajar sendiri, pelatihan atau workshop.

Guru selalu melakukan refleksi diri setiap selesai melaksanakan 
proses pembelajaran dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh 
dari orang lain maupun evaluasi diri dalam rangka merespon secara 
proaktif untuk memenuhi tuntutan dan tantangan global. Untuk itu, guru 
berpartisipasi aktif pengembangan profesinya dalam berbagai pertemuan 
antar profesi dan jejaring sosial, komunitas luas yang secara terus menerus 
meningkatkan kapabilitas TIK. Gambar 8.1. mencerminkan perilaku guru 
dalam berkolaborasi dan bertukar pikiran dengan teman sejawat.
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Gambar 8.1. Guru berkolaborasi tentang Pembelajaran berbasis TIK

Dimensi kedua, menyangkut tahapan pembelajaran bagaimana 
mengajar dengan menggunakan TIK. Menurut Sandholtz et al 
(1997) yakni terdapat lima tahap dalam melaksanakan pembelajaran 
berbasis TIK yakni:
1. Permulaan: Guru belajar bagaimana mengenali dan mengoperasikan 

teknologi walaupun belum tahu instruksi-instruksi apa yang harus 
digunakan dalam pembelajaran namun guru telah mencoba untuk 
mengenalinya.

2. Mengadopsi: Guru memulai untuk menggunakan teknologi yang 
tersedia untuk mendukung instruksi-instruksi dalam pembelajaran 
yang telah disusun. Teknologi hadir sebagai alat bantu, sumber 
belajar maupun pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dan 
sangat terkait dengan bidang studi yang diajarkan.

3. Mengadaptasi: Teknologi baru atau lama  yang hadir dapat 
diintegrasikan secara tradisional di dalam kelas. Harapannya, dengan 
mengenali, menerapkan dalam pembelajaran maka guru akan kenal 
dan bersentuhan secara langsung dalam pembelajaran sehari-
hari. Penerapan dan penggunaan teknologi secara perlahan-lahan 
dilakukan agar dapat dirasakan manfaatnya.

4. Mengapresiasi: Adanya penghargaan bagi guru yang menggunakan 
teknologi dan guru memiliki keyakinan dalam menggunakan 
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teknologi tersebut perlu diapresiasi. Apresiasi dimaksudkan 
untuk memotivasi guru agar lebih semangat dan mempelajarinya 
secara berkelanjutan. Dengan harapan, apa yang dilakukan dalam 
pembelajaran merupakan bentuk permulaan dalam berinovasi.

5. Penemuan: Guru melakukan percobaan dengan menggunakan 
berbagai teknologi yang tersedia untuk mendukung pembelajaran 
sehari-hari. Dengan adanya kebiasaan itu, guru dapat merefleksikan 
model pembelajaran yang diterapkan dan bahkan penggunaan 
teknologi merupakan suatu kebiasaan. Penguasaan teknologi, 
memiliki kebiasaan dalam menerapkan di dalam pembelajaran 
secara terintegrasi yang diikuti oleh pemilihan model pembelajaran 
yang sesuai akan menumbuhkan guru inovatif.

Kedua dimensi tersebut dapat dijadikan landasan untuk berkomitmen 
serta dapat dijadikan bukti keseriusan guru terhadap pemanfaatan 
TIK dalam pembelajaran. Secara khusus, Maryland Teacher Technology 
Standard, Meryland State Department of Education merumuskan 7 (tujuh) 
standar serta indikatornya terkait kapabilitas guru dalam TIK.

Tabel 8.1. Standar Kompetensi Teknologi bagi Guru

Tujuh Standar dan outcome-nya Indikator-indikator
1. Akses informasi, evaluasi, proses 

dan penerapannya dalam mener-
apkan TIK secara efektif dan 
efisien

1. Mengidentifikasi berbagai sumber 
pembelajaran berbasis TIK

2. Menilai informasi kesesuannya 
dengan pembelajaran yang akan 
diterapkan

3. Menyusun informasi yang diper-
oleh

4. Menerapkan informasi yang diper-
oleh untuk membantu memecah-
kan persoalan pembelajaran yang 
dihadapi

2. Komunikasi dengan memanfaat-
kan teknologi:
a. Internet secara efektif
b. TIK dalam berbagai model

1. Menggunakan teknologi untuk 
berkomunikasi kepada semua pi-
hak

2. Menyeleksi informasi sesuai den-
gan kebutuhan
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3. Menggunakan informasi yang di-
peroleh dari berbagai sumber

3. Etika, legalitas dan hukum 1. Mengidentifikasi berbagai persoa-
lan etika, legalitas dan hukum ter-
kait dengan TIK

2. Menganalisis berbagai persoalan 
TIK terkait dengan etika, legalitas 
dan hukum

4. Penilaian TIK sebagai proses ad-
ministrasi dan instruksi

1. Meneliti dan mengidentifikasi da-
ta-data yang relevan dengan per-
soalan administrasi sekolah dalam 
menerapkan TIK

5. Integrasi TIK ke dalam kurikulum 
dan instruksi pembelejaran

1. Menilai dan menganalisa terkait 
dengan integrasi TIK dan hubun-
gan dari berbagai komponen ma-
teri, pedagogi dan teknologi

6. Bantuan Teknologi: kesamaan 
hak siswa dan hasil pembelajaran 
siswa

1. Mengidentifikasi dan menganalisis 
ketekaitan TIK dengan kebutuhan 
siswa

7. Pengembangan profesionalisme: 
mengembangkan profesionalisme 
dan belajar secara berkesinambun-
gan terhadap perkembangan TIK

1. Melakukan penelitian terkait den-
gan pembelajaran untuk menum-
buhkan kreativitas sebagai guru 
profesional

Sumber:  Balimore Public Schools, Office of Instructional Technology Maryland Teacher 
Tech. Standard

8.3 Pembelajaran efektif, efisien dan menarik berbasis TIK
Lazimnya, kualitas proses pembelajaran sulit diukur. Kesulitan 

itu disebabkan oleh pertama kesiapan guru dalam menyiapkan alat 
akur baik berupa portofolio maupun alat ukur lainnya yang dapat 
menggambarkan aktifitas siswa. Kedua, kekurang sabaran guru 
dalam pembelajaran sebab guru sudah terbiasa memberi angka-
angka akhir dalam mengevaluasi siswanya. Untuk meningkatkan 
kualitas proses pembelajaran British Educational Communications 
and Technology Agency  (Becta) (2009) merumuskan kriterianya.
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Terdapat 5 (lima) kriteria dalam upaya meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran yang dirumuskan secara lengkap dengan karakteristikya. 
Atribut-atribut itu terdiri atas,  otonomi, kapabilitas, kreativitas, kualitas 
dan cakupannya. Pertama, atribut otonomi siswa yakni:

1. Siswa dapat mengambil keputusan atau menunjukkan inisiatif tentang 
aplikasi dan hardwere yang sesuai dengan materi yang dipelajarinya.

2. Siswa dapat mengembangkan cara berpikir secara mandiri terhadap 
tugas yang dihadapi serta dapat belajar dari berbagai kesalahan yang 
pernah dialaminya.

3. Siswa dapat memanfaatkan intervensi guru dalam tahapan-tahapan 
berpikirnya serta umpan balik yang diharapkan.

4. Siswa berpartisipasi aktif dalam mengerjakan tugas. Mereka memahami 
bagaimana mengerjakan tugas dan dapat menyelesaikannya sesuai 
dengan kriteria yang telah ditetapkan.

5. Siswa dapat terinspirasi dalam belajar dengan memanfaatkan TIK 
serta dapat mengaksesnya secara mandiri.
Kedua, menyangkut kapabilitas siswa dapat mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilan yang dapat memanfaatkan teknologi baru 
secara efektif dan efisien. Beberapa karakteristiknya adalah:

1. Siswa dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilan TIK 
yang dapat membantu dalam mengerjakan tugas secara percaya diri 
dan konsisten

2. Siswa dapat menstransfer dan menerapkan ketrampilan TIK secara 
efektif untuk menopang proses pembelajaran.

3. Siswa dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dengan 
memanfaatkan TIK

4. Siswa dapat mengambil keputusan terhadap ketrampilan TIK yang 
digunakan secara tepat.

Ketiga,  menyangkut aspek kreativitas, siswa dapat memanffatkan 
TIK secara kreatif dalam mendesain, mengeksplorasi TIK terkait dengan 
materi pelajaran. Harapannya, kreativitas akan memberikan inspirasi 
dalam memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran.
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Keempat, atribut kualitas dimana siswa menggunakan TIK untuk 
mengembangkan gagasan-gagasan yang dimiliki untuk meningkatkan 
kualitas kerjanya. Mereka menggunakan TIK untuk memperkaya 
dalam belajar dan dapat memanfaatkan TIK dalam perspektif yang luas.  
Beberapa karakteristik kualitas adalah siswa menggunakan TIK yang 
dapat dikomunikasikan untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. 
Pada gilirannya, siswa dapat menjelaskan apa yang mereka lakukan serta 
meningkatkan HOTS.

Kelima,  menyangkut atribut cakupan, dimana siswa menggunakan 
TIK sebagai aktivitas alat bantu secara rutin dalam kegiatan belajar. 
TIK diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam pembelajaran. 
Dengan memanfaatkan TIK diharapkan siswa dapat menggunakan email, 
akses internet dan atribut lainnya. Dengan menggunakan TIK siswa dapat 
meningkatkan struktur berpikir ilmiah mualai dari mengidentifikasi 
masalah, membuat hipotesis, menganalisis serta memecahkan masalah 
secara eksploratif.

Dengan atribut peningkatan kualitas proses pembelajaran maka 
dengan jelas bahwa proses pembelajaran merupakan suatu rangkaian 
yang secara sistematis harus dilakukan. Untuk itu, dibutuhkan beberapa 
faktor yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, (a) kondisi pembelajaran 
yang selalu mencermati beberapa karakteristik peserta belajar. Analisis 
kondisi nyata tentang latar belakang siswa akan sangat menentukan 
tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran serta akan lebih 
mudah mengidentifikasi hambatan-hambatan apa yang akan muncul dari 
proses tersebut.

Tujuan yang diinginkan dan hambatan yang dihadapi dalam 
pembelajaran pada gilirannya akan merambah pada perbaikan strategi 
penyampaian dan strategi penorganisasian materi pelajaran.  Sedangkan 
karakteristik peserta belajar akan menimbulkan pengelolaan yang 
sistematis pula yang kesemua itu diramu menjadi metoda pembelajaran. 
Metoda pembelajaran sangat menentukan efisiensi dan efektifitas dalam 
proses pembelajaran.

Dengan demikian, tujuan akhir dari proses pembelajaran adalah 
peningkatan hasil belajar peserta belajar sebagai bentuk pengakuan 
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apakah materi pelajaran dapat dikuasai atau tidak. Gambaran ini secara 
sederhana dapat dilihat pada gambar 8.2. berikut ini.

KONDISI
Pembelajaran

METODE
Pembelajaran

HASIL
Pembelajaran

Karakteristik Pelajaran

Tujuan Hambatan

Karakteristik Siswa

Strategi 
Pengorganisasian

Strategi
Penyampaian

EFEKTIVITAS,, EFISIENSI, dan DAYA TARIK Pembelajaran

Strategi 
Pengelolaan

• Apakah metode yang    
diterapkan memudah-
kan siswa menguasai     
materi?

• Bagaimanakah penca-
paian tujuan pembela-
jaran yang dirumuskan?

• Apakah siswa 
dapat memanfaatkan 
bantuan belajar 
menggunakan TIK
dengan biaya min &
hasil maks ?

• Apakah siswa
mengingin-

kan untuk melanjutkan
proses pembelajaran?

• Apakah siswa 
menikmati proses 
pembelajaran ?

1

2

3

      Gambar 8.2. Alur efektivitas, efisiensi dan daya tarik pembelajaran
Selanjutnya, tuntutan guru terhadap TIK secara operasional 

dapat dirumuskan dalam bentuk pemahaman terhadap teknologi, 
mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan 
alat-alat untuk keperluan mengajar. Indikator-indikator penilaian serta 
contoh operasinalnya dapat dilihat dalam tabel 7.2 berikut:

Tabel 8.2.  Level, Indikator Penilaian Guru terhadap teknologi dalam 
mengajar

Level Indikator Penilaian Contoh
1 -Mengoperasikan -Menghubungkan 

komputer dan merancang printer ke komputer 
media pembelajaran yang  memasang LCD dan 
dapat dimanfaatkan kelengkapannya.
dalam kelas dan laboratorium

-Menggunakan program -Menciptakan presentasi 
atau software presentasi.  Multimedia misalnya

 power point
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2 Mendiagnosis kesulitan  -Menggunakan 
dan mengetahui cara mengatasi  software antivirus.

 Menyeleksi dan menggunakan alat  yang cocok. 
Teknologi dalam pembelajaran -Menggunakan email  

 untuk berkomunikasi 
 dengan siswa dan 
 mengumpulkan PR.

3 -Mendemonstrasikan -Menguasai operasi
 teknologi baru.  Frontpage dan

 Microsoft Word.
-Mendemonstrasikan cara- -Menggunakan web 
cara yang inovatif dalam  page dan
menggunakan alat-alat  memperagakannya 
teknologi dalam proses  kepada siswa agar 
pembelajaran. dapat digunakan 

 dalam pembelajaran.

Disamping tuntutan guru yang tertuang dalam tabel 7.2 diatas, guru 
diwajibkan untuk memahami dan memfasilitasi pembelajaran berbasis 
TIK. Tahapan itu, selanjutnya diikuti untuk mendesainnya dalam bentuk 
pembelajaran yang efektif serta menciptakan lingkungan belajar yang 
mendukung penggunaan teknologi. Tingkatan/level penguasaan serta 
indikator penilaian guru terhadap komponen itu tertuang dalam tabel 7.3 
berikut:

Tabel 8.3. Indikator Penilaian Guru dalam mendesain pembelajaran

Level Indikator Penilaian Contoh
1 Menerapkan sumber -Menggunakan bahan 

teknologi dalam me  ajar yang dicari dari 
rencanakan dan men web untuk memper-
desain aktivitas pem-  siapkan rencana
belajaran.  pembelajaran (RPP).
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2 Mengembangkan -Membuat RPP dan
aktivitas belajar yang  aktivitasnya dengan 
efektif dalam lingkungan  menggunakan alat- 
pembelajaran pada teknologi yang 
suatu materi secara  Memadai. 
matang dengan dukung- 

 an teknologi, cara 
mengatasinya,  
menyeleksi, menggunakan
alat teknologi dalam mengajar
 sesuai kebutuhan siswa.

3 Menciptakan lingkungan -Menciptakan RPP 
belajar yang bermakna  lintas ilmu dengan 
dengan mengintegrasi  variasi kegiatan 
kan teknologi secara me-  belajar dan 
nyeluruh lintas disiplin  menggunakan alat- 
ilmu.  teknologi yang sesuai
Menciptakan pengalaman -Menciptakan pem-
pembelajaran efektif  belajaran melalui
dengan memberi ke-  project task secara
sempatan bagi siswa   kolaborasi.
untuk mengembangkan 
critical thinking, problem    
solving  skill.    

Kewajiban guru dalam mengarahkan siswa dalam proses 
pembelajaran dengan strategi dukungan teknologi indikator penilainnya 
tercantum dalam tabel 7.4 berikut:
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Tabel 8.4. Indikator Penilaian Guru dalam Mengarahkan Siswa

Level Indikator Penilaian Contoh
1   Menggunakan alat-alat - Menggunakan LMS   

  teknologi   untuk mencatat data
 untuk mengatur   yang terkumpul 
  proses pembelajaran   selama pembelajaran
   dengan bantuan 

  Teknisi
2   Memanipulasi alat-alat - Menggunakan 

  teknologi untuk    teknologi seperti  
  mengumpulkan,    LMS atau e-
  mencatat,   portofolio untuk 
  melaporkan,memonitor   mengatur, dan meng-
  dan menilai proses analisis proses belajar
  pembelajaran.

3  -Meningkatkan aktivitas -Memperbaiki desain 
  belajar dengan  pembelajaran dan 
  bantuan teknologi  mengatur kelompok 
  yang sesuai.  belajar. 
 -Pembelajaran -Menggunakan data  
  bermakna dengan  yang dikumpulkan dan
  menggunakan alat   menganalisisnya meng
  teknologi seperti  gunakan teknologi 
  grouping tools.  selama pembelajaran     

 dalam suatu proyek.

8.4 Kompetensi  Standar  Guru Menurut UNESCO
UNESCO merumuskan tentang kompetensi standar bagi guru yakni:

 ...A UNESCO ICT Competency Standards for teachers are defined as 
a tool/benchmark to determine the competencies of a pioneer/leader/
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innovative teacher and to develop a core of learning activities which can 
be adapted and used throughout our member states.
Tuntutan dari standarisasi guru yang ddituangkan dalam kerangka 

kerja tersebut berimplikasi kepada tuntutan guru profesional. Cakupan 
profesionalitas diantaranya, berkompeten, inovatif dan kreatif dalam 
menelurkan model pembelajaran.

Untuk itu, silabus diadopsi secara sistematis yang mencantumkan 
secara terperinci tentang batasan pengetahuan dan ketrampilan yang ingin 
dicapai oleh peserta belajar. UNESCO mensyaratkan ranah kompetensi 
guru dengan TIK yang menyangkut dengan pedagogi dan TIK, kolaborasi 
dan TIK, pengembangan organisasi dan TIK serta inovasi sekolah dan 
TIK. Hubungan anatara TIK dan empat komponen tersebut memiliki 
tujuan:

•	 Menyiapkan	 kurikulum	 utama	 yang	 dapat	 digunakan	 untuk	
mengembangkan materi pembelajaran yang dapat dikembangkan 
dan digunakan bersama dalam konteks global.

•	 Menyaipkan	 kualifikasi	 dasar	 yang	 dapat	memberikan	 guru	 untuk	
mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran secara profesional. 

•	 Menambah	pengembangan	profesionalitas	gutu	dalam	hal	pedagogi,	
berkolaborasi dan berinovasi dengan tersediaanya TIK. 

•	 Menyelaraskan	sudut	pandang	yang	berbedaa-beda	dan	menambah	
khazanah pemahaman TIK dalam pembelajaran bagi guru. 
Standar kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

berbasis TIK menurut UNESCO tahun 2008. Tabel matrik kerja telah 
disusun khusus mengaitkan antara literacy teknologi, pemahaman 
teknologi hingga membuat kreasi dengan kurikulum, penilaian, TIK, 
aspek pedagogi hingga pengembangan profesionalitas guru.

Kualifikasi dan kompetensi yang diharapkan dalam menyiapkan 
guru abad 21 membutuhkan perjuangan yang cukup panjang. Komitmen 
para pemangku kebijakan dalam mewujudkan visi tersebut tidak 
bisa ditawar-tawar lagi. Walaupun, faktanya masih dijumpai berbagai 
kendala dasar dengan berbagai persoalan yang berbeda-beda. Gambar 
7.3. menggambarkan matrik kerja visi dan komponen pendidikan yang 
diharapkan.
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Gambar 8.3. Visi dan kebijakan versus  komponen reformasi pendidikan 
(diadopsi,    UNESCO, 2008) 

8.5 Pembelajaran Inovatif bagi Guru
Untuk menuju pembelajaran yang inovatif dan produktif dengan 

memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran terdapat 4 (empat) wilayak 
kerja bagi guru.  Beberapa proses yang harus dilalui diantaranya, studi 
kelayakan, melakukan penelitian, berkolaborasi dan evaluasi. Keempat 
komponen tersebut merupakan suatu siklus kerja dan setiap komponen 
saling berhubungan.

Komponen studi kelayakan memberi peluang kepada guru untuk 
membuat kerangka kerja mulai dari perencanaan pembelajaran, memilih 
pendekatan pembelajaran yang sesuai serta strategi pembelajaran yang 
tepat berbasis TIK. Rangkaian studi kelayakan ini diharapkan guru dapat 
menelurkan model-model pembelajaran yang inovatif.

Komponen penelitian, memberi peluang kepada guru untuk 
melakukan penelitian. Penelitiannya dapat berupa pemantapan materi 
pelajaran maupun penelitian perbaikan proses pembelajaran. Penguasaan 
materi dan peningkatan kualitas proses pembelajaran diharapkan 
memberi peluang baru untuk berinovasi.

Untuk mewujudkannya, guru dapat melakukan penelitin secara 
mandiri maupun berkolaborasi dengan teman sejawat. Tujuan dari guru 
melakukan kolaborasi dapat menyusun suatu rancangan penelitian yang 
siap untuk diimplementasikan,
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Penelitian secara berkesinambungan yang dilakukan, dievaluasi 
secara terus menerus untuk mengethaui faktor pendukung dan 
penghambatnya. Inovasi pembelajaran berbasis TIK bukanlah pekerjaan 
yang mudah. Rangkaian kegiatan penelitian membutuhkan keseriusan, 
komitmen dari semua pihak serta waktu yang cukup untuk berinovasi. 
Rangkain pembelajaran inovatif secara skematis dapat dilihat pada 
gambar 7.4 berikut:

• Mendesain 
penelitian 

tindakan kelas di 
sekolah secara 
berkelanjutan

• Mengembangkan 
pengetahuan baru 
terkait dengan 
materi pelajaran dan 
pembelajaran 
berbasis TIK

• Menelaah faktor-faktor 
eksternal dsn internal 

terhadapa sekolah 
dalam 

mengimplementasikan 
strategi, tujuan 

pembelajaran berbasis 
TIK termasuk faktor 

pembiayaan

• Membuat kerangka 
kerja untuk 
merencanakan, 
pendekatan, 
strategi 
pembelajaran 
berbasis TIK di 
Sekolah

Studi 
Kelayakan Evaluasi

Pembelajaran Inovatif

Gambar 7.4. Alur inovasi guru dalam pembelajaran

8.6 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Berbasis TIK
Berbagai macam model integrasi TIK dalam pembelajaran telah 

disuguhkan dalam bab-bab sebelumnya. Tiga model integrasi TIK yakni 
(a) sistematis berdasarkan topik pelajaran, (b) model TPCK dan (c) model 
MLP dapat dijadikan latihan dalam meningkatkan inovasi pembelajaran. 
Guru sangat penting untuk mengujicobakan dalam praktik pembelajaran 
sesuai dengan bidang studi yang diampu.

Berikut ini misalnya, guru membuat rancangan penelitian dengan 
menggunakan model integrasi TPCK. Dengan menggunakan tahapan-
tahapan TPCK guru dapat menentukan topik penelitian, sub topik 
penelitian, merumuskan masalah, menentukan indikator-indikatornya, 
menyusun instrumen penelitian dan lembar observasi sesuai dengan 



Tantangan Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK

219

materi penelitian. Secara skematis model tersebut sapat digambarkan 
pada gambar 7.5 berikut ini.

T

PC

Penilaian

TPCK

TPKTCK

PCK

Proses 
Pembelajaran

memotivasi

meningkatkan

Mengkreasi, 
HOTS

Pembelajaran yang Inovatif, 
kolaboratif, efektif, mandiri,, 

efisien dan reflektif berbasis TIK 

Portofolio, test online 

Terintegrasi:
Materi

Teknologi
Pedagogi

Gambar 8.5. Alur guru inovatif dalam mengintegrasikan TIK dalam 
pembelajaran

Kualitas guru akan meningkat apabila guru secara konsisten untuk 
mencoba dalam melakukan penelitian. Meneliti bukanlah teori saja yang 
cukup hanya sebagai bahan diskusi tetapi kegiatan meneliti adalah suatu 
tindakan nyata yang wajib dipraktikan. Tanpa mencoba secara tekun 
maka guru inovatif hanyalah impian belaka.
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Bab IX
PENERAPAN TIK DALAM PEMBELAJARAN          

DAN PENELITIAN
9.1. Pengantar

TIK tidak dapat dipungkiri lagi kegunaannya dalam menopang 
proses pembelajaran yang inovatif bagi guru dan siswa. Model-model 
pembelajaran berbasis TIK yang terintegrasi sangat menarik untuk 
diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Bebagai prasyarat-prasyarat 
dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru wajib hukumnya.

Perencanaan pembelajaran yang didukung oleh penguasaan konsep-
konsep materi pelajaran perlu dipetakan terlebih dahulu oleh guru. 
Keterkaitan konsep satu dengan yang lain perlu disusun agar materi yang 
diajarkan tidak tumpang tindih dan melebihi kemampuan siswa. Aspek-
aspek yang rumit dan abstrak perlu disusun dan gambarkan, disimulasikan 
dan dianimasikan sehingga mudah difahami oleh peserta belajar.

Kreatifitas dalam menyusun desain instruksional perlu diasah. 
Tujuan-tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur hendaknya dapat 
dijadikan acuan dalam pembelajaran. Dengan mencari TIK yang sesuai 
untuk mendukung pembelajaran menjadi tantangan tersendiri bagi guru. 
Akses internet sangat terbuka lebar saat ini. Kehadiran akses internet 
sebagai sumber belajar sudah dapat dimanfaatkan dampak positifnya bagi 
peserta belajar.

Keuletan dan ketekunan guru dalam memilih komponen TIK, materi 
pembelajaran dan aspek pedagogi menjadi kunci utama dalam membuat 
rancangan pembelajaran berbasis TIK. Kombinasi ketiga komponen 
tersebut akan menimbulkan kekuatan tersendiri dalam perencanaan 
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pembelajaran. Latihan menyusun rancangan pembelajaran berbagai 
model integrasi TIK akan meningkatkan kompetensi tersendiri bagi guru.

tSelanjutnya, dengan tersedianya berbagai model rancangan integrasi 
TIK siap diiplementasikan dalam proses pembelajaran. Dari berbagai 
referensi telah ditemukan penyusunan aktivitas pembelajaran yang terfokus 
kepada peserta belajara, Haris et al (2009). Berbagai bentuk aktivitas yang 
disusun dapat dikemas dalam bentuk strategi pembelajaran. Strateginya 
diharapkan sesuai dengan tiga komponen utama yakni: materi pelajaran, 
teknologi dan pedagogi. Kemampuan meramu dalam menyusun aktivitas 
secara sistematis akan mendukung target dari kompetensi-kompetensi 
yang diharapkan dari pembelajaran.

Cukup banyak berkembang model-model pembelajaran dewasa 
ini untuk menghantarkan guru dalam menyusun strategi pembelajaran. 
Ketrampilan memilih model pembelajaran yang sesuai merupakan 
tantangan bagi guru. Apabila gur dapat memilih strategi yang tepat dengan 
ketiga komponen pembelajaran maka inovasi proses pembelajaran akan 
tumbuh. Inovasinya dapat diukur dari kemampuan guru dalam menyusun 
evaluasi berbasis portofolio yang mencerminkan aktivitas peserta belajar.

Singkronisasi antara perencanaan dengan model pembelajaran 
akan memperkaya aspek pengukuran proses belajar siswa. Bahkan, di 
negara-negara maju telah menerapkan pembelajaran secara online. 
Walaupun berbagai pendapat masih terdapat pro dan kontra dalam 
penyelenggaraannya. Namun, kerangka kerja ini berkembang cukup pesat 
akibat hadirnya teknologi baru yang telah memberikan ruang tersendiri 
dalam menopang kemajuan teknologi pembelajaran.

Dalam tataran praktis, hadirnya perencanaan pembelajaran 
terintegrasi dan model pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari bagi guru. Bahkan, guru diharapkan selalu bersinggungan 
atas hadirnya TIK itu. Dengan memahami setting pembelajaran 
serta model pembelajaran guru dapat menerapkannya dalam bentuk 
penelitian tindakan kelas. Esensinya, pertama, guru akan berubah cara 
mengajarnya yakni tidak monoton dan cenderung ceramah. Kedua, 
inovasi pembelajaran akan muncul bahkan guru akan lebih produktif 
dalam menelurkan model-model pembelajaran yang menarik yang pada 
gilirannya akan meningkatkan kualitas pembelajaran.
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Penelitian tindakan kelas harus dilatih bagi guru agar menjadi guru 
profesional dan berdedikasi tinggi terhadap keilmuannya. Sementara, 
peserta belajar akan lebih aktif dan tidak bosan dalam belajar. Sifat 
reflektif bagi guru akan tumbuh dan bertambah  setiap saat. Pembelajaran 
menuju perbaikan tindakan atas kesalahan serta kekuranglengkapnya 
dalam prosesnya akan selalu diperbaiki.

Untuk memudahkan transformasi pembelajaran berbasis TIK yang 
diterapkan dalam pembelajaran sekaligus merupakan bentuk penelitian 
tindakan kelas, berikut contoh-contohnya.  Contoh pertama menyangkut 
laboratorium virtual, contoh kedua terkait dengan pembelajaran berbasis 
WEB sedangkan ketiga masalah pembelajaran yang didukung program 
animasi.

9.2. Penerapan Laboratorium Virtual dalam Pembelajaran Kimia 
bagi Mahasiswa Pendidikan Kimia melalui Pedekatan Berbasis 
Masalah 

Sutrisno
Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak Mendalo Darat, Jambi

herasutrisno@gmail.com
_____________________________________________________

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah memformulasikan model pembelajaran 
kimia berbasis TIK dan memanfaatkan laboratorium virtual kimia yang di 
dalamnya memuat materi pelajaran, petunjuk praktikum yang dilengkapi 
dengan laboratorium virtual serta tugas dalam bentuk portofolio. 
Laboratorium virtual  digunakan untuk membantu pemahaman konsep-
konsep kimia yang bersifat abstrak dan dapat dilakukan kegiatan 
praktikum secara virtual dan mandiri menggunakan komputer. 
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Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilanjutkan 
dalam penelitian tindakan kelas bagi mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP 
Universitas Jambi yang mengontrak matakuliah Teknologi Pendidikan 
Kimia tahun akademik 2009/2010. Dua puluh sembilan mahasiswa belajar 
dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 5-6 orang mahasiswa setiap 
kelompok, yang diwajibkan  mencari bahan pembelajaran melalui internet 
akses, membuat rancangan pembelajaran, membuat petunjuk praktikum 
secara virtual yang telah disediakan dan mempresentasikannya dalam 
bentuk kelompok. Setiap tahapan dilakukan dalam siklus pembelajaran 
mulai dari perencanaan, implementasi tindakan, observasi, evaluasi dan 
tahap analisis dan refleksi serta revisi untuk rencana tindakan selanjutnya. 
Keefektifan aktivitas mahasiswa dibuktikan dari pengukuran terhadap 
proses dan hasil belajar yakni nilai kognitif, psikomotorik, dan afektif. 
Efektivitas dari masing-masing siklus diukur sebagai keberhasilan dalam 
proses pembelajaran. 

Disarankan dalam memformulasikan pembelajaran kimia berbasis TIK 
pengembangan lebih lanjut yaitu dalam produk web untuk materi kimia 
yang dapat dilakukan secara virtual dan diuji dicobakan dalam bentuk 
model distance learning. 

Kata kunci:  integrasi, rancangan pembelajaran berbasis TIK, laboratorium 
virtual, PBL.

1. Pendahuluan 
Perubahan paradigma pembelajaran terpusat kepada mahasiswa dan 

seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
dalam pembelajaran kimia sangat penting untuk direspon oleh guru 
dan calon guru kimia sebagai upaya pembenahan proses pembelajaran. 
Pembenahan tersebut mencakup restrukturisasi materi kuliah, pendekatan 
yang digunakan, proses pembelajaran, penguasaan materi kimia serta 
mengintegrasikan TIK dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan 
hasil pembelajaran. Mahasiswa sebagai calon guru kimia diharapkan 
memiliki aspek pembekalan pembelajaran dan berkemampuan secara 
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memadai untuk menjawab kebutuhan guru dalam menghadapi tantangan 
global. 

Sementara itu, paradigma pembelajaran kimia yang berkembang 
dewasa ini mengacu kepada pengukuran  proses, bukan hasil semata, 
sehingga langkah-langkah penyuguhan materi pelajaran disajikan secara 
menarik dan pengembangan alat ukur berbasis portofolio sangatlah 
penting untuk dikembangkan. Hakekat pelajarannya, meliputi bentuk 
kegiatan yang berorientasi pada proses itu dan produk dalam bentuk 
kegiatan mulai dari pengamatan yang sederhana sampai mencari tahu 
dalam berbagai proses untuk menemukan penomena yang dipelajari dan 
perlu dilaporkan secara sistematik.

 Untuk itu, perubahan-perubahan pembelajaran bagi calon guru 
kimia  secara berlahan-lahan perlu dikembangkan terkait dengan 
bidang studi kimia yang selama ini, faktanya pembekalan dalam model 
pembelajaran belum sepenuhnya memadai dan belum sebanding sesuai 
dengan tuntutan global itu. Dalam konteks itu, bidang studi kimia  
diaggap kurang favorit dan siswa/mahasiswa masih kurang berminat 
untuk mempelajarinya, yakni berbagai alasan mengemuka sulit dipahami, 
abstrak, kurang praktik, mengandung aspek matematika yang sulit dan 
monoton. Berdasarkan fakta inilah motivasi dan hasil pembelajaran 
kimia dan pendidikan kimia

Padahal, penguasaan ilmu kimia sudah tidak bisa dipungkiri lagi 
amatlah penting untuk menopang bidang studi lain yang serumpun serta 
sangat mendukung untuk siswa yang akan melanjutkan ke pendidikan 
tinggi. Hasil survey pendahuluan menunjukkan bahwa guru kimia di 
SMA kurang responsif terhadap anak didik untuk diarahkan kegiatan 
praktikum yang memanfaatkan TIK sebagai sumber belajar. Hal ini, 
diduga akibat kurang kreatifnya guru dalam menyikapi pembelajaran 
yang sifatnya kontektual dan berbasis teknologi. Padahal,  banyak model 
pembelajaran dengan memanfaatan TIK sebagai sumber belajar dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber dan media pembelajaran secara virtual. 

Menurut Bradley et al. (1998) bahwa pembelajaran bidang studi 
kimia yang merupakan rumpun sains dalam pelaksanaannya dilapangan 
diharapkan berdasarkan pada percobaan baik langsung maupun secara 
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virtual. Beberapa persoalan yang muncul menurut Bradley et al (1998) 
dalam penyelenggaraannya adalah (i) di sekolah  tidak tersedia peralatan 
dan bahan kimia yang memadai (ii) tidak adanya laboratorium (ii) tidak 
adanya asisten laboratorium yang cukup (iv) percobaan adalah sesuatu 
yang membahayakan serta mayoritas guru merasa kurang persiapan serta 
minimnya pengalaman di laboratorium. Padahal, menurut Donlley et 
al (1993) dengan melakukan percobaan akan memberikan pemahaman 
kepada siswa dalam ilmu kimia ke arah yang realitas dan menarik, 
memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak menjadi lebih mudah 
dipahami. Disamping itu, dengan melakukan percobaan siswa dapat 
melakukan ilustrasi metoda ilmiah yang dapat mengembangkan “practical 
skill”.

Model-model pendekatan dalam pembelajarannya tidak lepas dari 
empat pilar pendidikan (learning to do, learning to know, learning to be dan 
learning to live together), inkuiri sains, konstruktivisme sains, lingkungan, 
teknologi dan masyarakat (salingtemas). Dalam rangka mewujudkan 
“practical  skill” yang diharapkan khususnya mengembangkan kreatifitas 
guru kimia, inovasi dalam pembelajaran, mendorong minat siswa untuk 
tertarik dengan ilmu kimia maka penelitian yang berbasis percobaan 
dengan membawa konsep-konsep yang abstrak ke dunia lebih nyata 
agar lebih komunikatif dan inovatif dalam proses pembelajarannya perlu 
dilakukan penelitian.

Salah satu alternatifnya adalah memanfaatkan laboratorium virtual 
yang tersedia diinternet dan diambil untuk diolah sebagai alat bantu dalam 
mempelajari konsep-konsep kimia yang rumit itu. Menurut de Castro 
et al (2009) bahwa laboratorium virtual yang berupa Web pages statis 
yang dilengkapi dengan video, teks maupun Web pages dinamis dapat 
membangun lingkungan pembelajaran secara dinamis pula. Alasannya, 
laboratorium virtual dapat diakses terkait dengan pengukuran alat, video 
kamera, reaksi kimia mapun berbagai percobaan lainnya.

Dalam penerapannya dibutuhkan pendekatan yang sesuai untuk 
mahasiswa. Hal ini, dipilih pendekatan berbasis masalah dengan 
pertimbangan pendekatan ini menggunakan tahapan mengentahui 
(know), mengetahui bagaimana (know how), menunjukkan (show) hingga 
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melakukan (do). Diharapkan melalui kombinasi TIK (laboratorium 
virtual), PBL dapat membantu dalam memahami materi  kimia secara 
menyeluruh (Sutrisno, 2005).

Seiring dengan kebutuhan TIK sebagai sumber belajar yang meningkat 
dari tahun ke tahun,  internet akses juga memfasilitasi dalam menambah 
khasanah ilmu pengetahuan, data-data, gambar, video dan berbagai 
informasi lainnya. Internet juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk 
menambah, menginterpretasikan serta membantu belajar dan membantu 
dalam mensupport kegiatan penelitian secara efektif. Namun, faktanya, 
mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran merupakan persoalan yang 
serius oleh guru-guru sains di SMA terutama di SMA RSBI (Sutrisno, 
dkk, 2009).

Melalui penelitian ini, ilmu kimia yang berbasis TIK dilakukan 
secara virtual, dengan memanfaatkan segala potensi (sumber online) 
diharapkan dapat membantu meningkatkan kreatifitas calon guru kimia. 
Diharapkan pula kesulitan pengajaran tentang kimia dan dapat diatasi 
yang pada gilirannya akan meningkatkan perbaikan proses pembelajaran 
dan hasil belajar siswa.

2. Metoda Peneltian 

a. Tahap Pengembangan
Menformulasikan pembelajaran kimia berbasis TIK dengan 

memanfaatkan laboratorium virtual untuk mahasiswa pendidikan 
kimia meliputi (a) desain pengembangan, (b) prosedur pengembangan 
yang meliputi studi pendahuluan, perancangan pengembangan, 
pelaksanaan pengembangan dan teknik analisis. Sebagai uji coba 
pengembangan dilaksanakan melalui penelitian tindakan kelas yang 
sekaligus merupakan penelitian perbaikan pembelajaran. Keefektifan 
produk berupa model pembelajaran dengan memanfaatkan 
laboratorium virtual kimia, dinilai dari proses belajar mahasiswa 
meliputi angket sikap dan komentar terhadap produk yang dihasilkan 
mahasiswa.  Sedangkan hasil belajar dinilai dari instrumen soal 
meliputi tugas yang diberikan dalam bentuk kerja kelompok (aspek 
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kognitif, psikomotorik, dan afektif) dan nilai ujian akhir mahasiswa.  
Nilai keseluruhan yang diperoleh dihitung ketuntasannya dalam 
pembelajaran sesuai dengan kontrak kuliah yang telah disepakati. 

Memformulasikan pembelajaran kimia berbasis TIK dengan 
memanfaatkan laboratorium virtual kimia dilaksanakan pada 
program studi Pendidikan Kimia S-1 Universitas Jambi yang 
mengontrak mata kuliah Teknologi Pembelajaran Kimia pada 
semester genap tahun akademik 2009/2010. Jadwal pelaksanaan 
penelitian sesuai dengan jadwal kuliah setiap hari Rabu pukul 08-
10.30 di ruang multi media Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan 
PMIPA FKIP Universitas Jambi.

Subjek Pengembangan
Subjek pengembangan penelitian ini adalah merupakan inovasi 

pembelajaran kimia yang terkait dengan ilmu kimia dan TIK secara 
terintegrasi, laboratorium virtual kimia serta penerapannya dalam 
bentuk penelitian tindakan kelas.

Prosedur Pengembangan
Secara umum prosedur pengembangan dalam penelitian 

ini merujuk pada Borg dan Gall (1983). Secara teknis dalam 
mengembangkan model pembelajaran berbasis TIK dengan fokus 
memanfaatkan laboratorium virtual dalam bidang kimia merujuk 
pada model yang telah dikembangkan oleh Gulsecen dan Kubat 
(2006).
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Gambar-1. Fase-Fase Pengembagan Formulasi Pembelajaran 
Laboratorium Virtual 

 Fase pengembangan terbagi atas lima fase. Fase-1: Pembekalan 
kepada mahasiswa terkait dengan teknologi pembelajaran 
kimia berbasis TIK yang out putnya adalah pemahaman konsep 
pembelajaran, standar pembelajaran, model-model pembelajaran 
dan standar penilaian portofolio dalam matakulian  Teknologi 
Pembelajaran Kimia (sebagai tahap awal rancangan). Fase-2: 
Mahasiswa mencari bahan kuliah terkait dengan laboratorium virtual 
yang diperoleh dari akses internet yang out putnya adalah bahan kuliah 
dan ditemukan situs-situs laboratorium virtual. Fase-3: Mahasiwa 
membuat rancangan pembelajaran terintegrasi dengan TIK sehingga 
rancangan pembelajaran (RP) sebagai out putnya. Fase-4: menyusun 
praktikum secara virtual yang dihasilkan petunjuk praktikum kimia 
secara virtual. Fase-5: mahasiwa mempresentasikan hasil rancangan 
pada fase-2 hingga fase-4 dengan hasil berupa tayangan power point.

 Untuk merealisasikan tiap fase dalam desain pengembangan 
dilaksanaan pembelajaran yang dilakukan melalui penelitian 
tindakan kelas yang terbagi dalam tiap siklus tindakan.  Siklus-1 
menyangkut pencarian bahan kuliah melalui internet akses, siklus-2 
membuat rancangan pembelajaran terintegrasi dengan TIK, siklus-3 
membuat petunjuk praktikum dengan memanfaatkan laboratorium 
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virtual kimia dan siklus-4 mahasiswa mempresentasikan hasil dari 
siklus1-3 dalam bentuk power point. 

Memformulasikan laboratorium virtual kimia yang telah 
dikembangkan yakni dengan cara  memanfaatkan bahan-bahan 
pembelajaran yang diperoleh sebelumnya (dari internet) dan 
sumber lainnya. Selanjutnya mahasiswa mendesain pembelajaran 
dan menyusun langkah-langkahnya serta pengembangan penilaian 
pembelajaran berbasis portofolio siswa sesua topik yang dipilih. 
Model terintegrasi berbasis TIK dengan menggunakan pendekatan 
berbasis masalah yang merujuk pada model microsoft learning partner 
(2008). Di dalamya, disusun petunjuk praktikum secara virtual yang 
terintegrasi berbasis TIK. Formulasi yang dihasilkan berupa inovasi 
pembelajaran dalam bidang kimia bagi calon guru kimia.

b.  Tahapan Penelitian Tindakan Kelas
Penelitian ini dimulai dari menelaah pada fokus permasalahan 

yang mengacu kepada bahan-bahan yang telah diperoleh mahasiswa 
dari internet (situs kimia dan pendidikan kimia) dan mendesain 
model pembelajaran (contoh prosedur kerja terlampir) yang 
dilakukan oleh dosen LPTK dan calon guru kimia mahasiswa 
Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi. Sampel penelitian 
ini adalah mahasiswa program studi pendidikan Kimia yang 
mengontrak matakuliah Teknologi Pembelajaran Kimia (TPK) tahun 
akademik 2009/2010. Jumlah mahasiswa yang mengontrak mata 
kuliah ini sebanyak 29 mahasiswa yang terdiri atas 20 mahasiswi 
dan 9 mahasiswa. Pada permulaan pembelajaran diobservasi bahwa 
sebagian besar mahasiswa telah lulus mata kuliah komputasi kimia 
dan telah memiliki kemampuan untuk menggunakan komputer dan 
akses internet. Pertanyaan secara lisan telah dilakukan bahwa 100% 
mahasiswa telah mahir menggunakan komputer.

Selama 8 minggu atau delapan kali pertemuan tatap muka 
mahasiswa dibekali tentang konsep-konsep pembelajaran, teknologi 
pembelajaran, model pembelajaran dan kompetensi guru terkait 
dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selanjutnya, 
mahasiswa juga dibekali berbagai studi kasus tentang pemanfaatan 
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TIK dalam kimia, rancangan pembelajaran, sistem penilaian berbasis 
portofolio. Lebih fokus lagi mahasiswa dibekali tentang laboratorium 
virtual dalam bidang kimia.

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan maka 
disusunlah tahapan pembelajaran melalui siklus-siklus tindakan 
yakni:  Siklus-1: Pada siklus pertama mahasiswa dibagi menjadi 
enam kelompok. Setiap kelompok mahasiswa diberikan kebebasan 
untuk mencari bahan-bahan kuliah yakni materi/bahan kimia 
yang bersumber dari akses internet maupun lainnya. Diharapkan 
melalui kerja secara berkelompok mahasiswa dapat berkomunikasi, 
mengembangkan pemecahan masalah, kreatifitas dan high order 
thinking skill (HOT). Hal ini sangat berkaitan dengan model 
pembelajaran berbasis masalah merujuk pada Wood, C (2006).

Siklus-2. Mehasiswa membuat rancangan pembelajaran (RPP) 
dengan model RPP terintegrasi dengan TIK. Desain pembelajarannya 
merujuk kepada model pembelajaran Microsoft Learning Partner 
(2008) yang intinya adalah  (tujuan pembelajaran, penyajian isi, 
hubungan antar konsep, kesesuaian antara tujuan, materi dan metoda 
yang digunakan), penyusunan langkah pembelajaran (ketepatan lab. 
virtual yang dipilih,, materi pelajaran, instruksi kerja, pemilihan 
instrumen evaluasi berbasis portofolio, ketepatan antara tujuan, 
konsep dan masalah yang ditampilkan, inovasi pembelajaran yang 
ditampilkan, penguasaan multimedia).

Siklus-3. Pada siklus ini mahasiswa dituntut untuk menyusun 
satu judul/topik praktikum kimia secara virtual sesuai dengan topik 
yang dipilih. Beberapa indikator yang dinilai adalah kemampuan 
mahasiswa dalam meramu tujuan, isi praktikum, petunjuk kerja, 
serta teknik interpretasi data percobaan virtual.

Siklus-4: Mahasiswa mempresentasikan hasil desain 
pembelajaran dengan menggunakan laboratorium virtual yang telah 
dibuat sesuai dengan siklus-2 dan siklus-3. Dari tahapan tindakan 
siklus-2 dan 3 diperoleh data-data tentang hasil percobaan sekaligus 
pemahaman materi pelajaran yang dipilih. Setiap tahapan tersebut 
dilakukan observasi dengan mencermati beberapa persoalan yang 
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muncul baik dari aspek melakukan percobaan maupun pemahaman 
mahasiswa dengan menitik beratkan aspek ketrampilan dalam 
mengkomunikasikan konsep-konsep kimia yang dilandasi oleh 
berpikir secara kreatif dan inovatif serta dapat memonitor sendiri 
dalam proses pembelajarannya.

Instrumen Penelitian
Koleksi data pada setiap siklus melalui angket dan lembar 

observasi: keaktifan diskusi antar  mahasiswa dalam kelompok selama 
mengerjakan tugas. Mengevaluasi rancangan pembelajaran  dengan 
aspek aspek (kemampuan berpikir kritis, konsistensi afektif domain, 
pengembangan kompetensi dalam berkomunikasi dan evaluasi). 
Pencarian laboratorium virtual melalui stitus-situs internet serta 
pembuatan petunjuk praktikum kimia secara virtual dan presentasi 
akhir dengan menggunakan power point tertuang dalam angket/
lembar penilaian.

Beberapa instrumen penelitian terkait dengan penelitian ini: 
Rancangan dan tahapan pembelajaran dosen, Angket integrasi 
TIK dalam pembelajaran (individual), Respon mahasiswa terhadap 
multimedia (lab. virtual yang dipilih), Perilaku mahasiswa terhadap 
multimedia (lab. virtual yang dipilih) dan perilaku mahasiswa 
terhadap model pembelajaran yang dikembangkan, Observasi dan 
penilaian hasil perancangan pembelajaran virtual yang dikembangkan 
mahasiswa.

Analisis Data
Data observasi dari angket penilaian tugas pembuatan 

laboratorium virtual dalam bidang kimia dan rancangan pembelajaran 
berbasis TIK pada tiap-tiap item diberi skore 1, 2, 3, 4, 5. Pada aspek 
mencari bahan terdapat empat pertanyaan sehingga skor yang 
diperoleh dikalikan 4 untuk mendapatkan nilai total 100. Dengan 
model yang sama yakni pada rancangan pembelajaran, laboratorium 
virtual dan presentasi hasil rancang bangun. Untuk mengetahui 
kesulitan dan komentar mahasiswa diberikan angket secara terbuka 
dengan aspek-aspek internet akses dalam mencari bahan, membuat 
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rancangan pembelajaran terintegrasi TIK, menyusun laboratorium 
virtual dan mempresenyasikan hasil rancangan.

Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan mahasiswa diberikan 
tes tertulis yang merupakan tes secara komprehensif mengenai 
integrasi pembelajaran berbasis TIK dan laboratorium virtual. Untuk 
memperoleh gambaran kemampuan mahasiswa terkait dengan topik 
penelitian bahwa nilai tugas pada siklus-1 sampai dengan siklus-4 
hasil akhirnya dikalikan 70%. Sedangkan nilai ujian individual diberi 
bobot 30%. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: Nilai 
mahasiswa = (nilai kelompok pada siklus-1,2,3,4 x 70%) ditambah 
dengan (nilai ujian individual x 30%).

Pembahasan

A. Hasil Pengembangan
Empat butir penting terkait dengan analisis data yaitu (1) aktifitas 

mahasiswa dalam mencari bahan-bahan/materi dan laboratorium 
virtual, (2) hasil rancang bangun mahasiswa yang berupa RPP yang 
terintegrasi dengan TIK, (3) laboratorium virtual, (4) presentasi hasil 
rancangan dan laboratorium virtual.  Berdasarkan hasil penelitian 
tindakan dengan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan (observasi) serta refleksi ditiap siklusnya terhadap 
aktifitas mahasiswa dan dosen dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Aktifitas Pembelajaran Mahasiswa dalam PBL
Untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran berbasis 

masalah (PBL) maka disusun dalam bentuk siklus pembelajaran 
yakni siklus-1 hingga siklus-4 yang secara terperinci adalah sebagai 
berikut:

a.  Siklus-1: Mencari Bahan-bahan/Materi dan Laboratorium 
Virtual
Berdasarkan penelitian dari 29 orang mahasiswa yang terbagi 

atas enam kelompok  dapat diketahui bahwa  mahasiswa mampu 
mencari bahan-bahan informasi materi kuliah sesuai yang dipilih 
dalam kelompok, relevan dengan rancangan yang akan disusun 
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dalam rancangan pembelajaran. Laboratorium virtual dan beberapa 
informasi dari situs-situs internet yang diperoleh dari internet akses 
sangat menarik dan memiliki estetika, informatif dan relevan dengan 
RPP yang akan dibuat. 

Kelompok satu memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan 
kelompok lainnya. Faktor yang mempengaruhinya adalah aspek 
relevansi dengan rancangan pembelajarannya yakni informatif, aktual 
dan menarik.  Sementara, skore terendah adalah kelompok 6 yakni 78. 
Setiap mahasiswa telah mahir mencari situs-situs di internet terkait 
dengan materi kimia maupun laboratorium virtual. Mahasiswa pada 
umumnya memiliki keterbatasan waktu dan mencerna bahan/materi 
yang sebagain besar berbahasa Inggris. Namun, bahan-bahan/materi 
kimia banyak ditemukan pada situs edukasi.net dan sekolah-sekolah 
yang memiliki website dan meng-upload bahan pelajaran. 

Dalam aspek teknis mahasiswa terkendala oleh terbatasnya 
benwidth di kampus dan terpaksa untuk mencari bahan-bahan yang 
bersumber dari internet di peroleh dari warnet sehingga menambah 
biaya.  Kendala ini sejalan dengan penelitian Riandi dkk (2009).  
Kaitan dengan PBL bahwa dalam mencari bahan secara berkelompok 
dan didiskusikan materi yang diperoleh sangat sejalan secara pararel 
dengan peta konsep. Untuk itu, kualitas PBL perlu dipertegas kembali 
agar mahasiswa dapat termonitor belajarnya, (Johnstone et al, 2006).

Dalam siklus-1 dapat direfleksikan bahwa setiap mahasiswa yang 
bekerja dalam kelompok mampu mencari bahan-bahan laboratorium 
virtual dengan baik sesuai dengan topik-topik yang dipilih.

b.  Siklus-2: Rancangan Pembelajaran berbasis TIK 
Berdasarkan penelitian pada siklus-2, kelompok mahasiswa 

dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Setiap kelompok 
dapat memformulasikan rancangan pembelajaran kimia yang 
terintegrasi dengan TIK sesuai dengan yang dicantumkan (templet 
pembelajaran). Persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa adalah 
model RPP berbasis TIK memiliki perbedaan dibanding dengan 
RPP yang berlaku di sekolah maupun rancangan pembelajaran pada 
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mata kuliah perencanaan pembelajaran. Perbedaan itu menyangkut 
format, urutan pembelajaran yang terfokus pada siswa dimana terjadi 
pergeseran guru sebagai pengajar menjadi fasilisator dalam belajar 
siswa.

Kesulitan yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran 
yang terukur dan membuat model penilaian berbasis portofolio 
yang tidak hanya mengukur aspek kognitif saja tetapi lebih jauh dari 
itu.  Gambaran perolehan kelompok mahasiswa dalam pembuatan 
RP dengan aspek penilaian sesuai dengan instrumen penelitian 
diperoleh nilai tertinggi adalah 78 dan nilai kelompok terendah 
adalah 74. Merumuskan pembelajaran terintegrasi merupakan 
tugas yang cukup rumit. Dalam aspek-aspek pengukuran yang telah 
ditetapkan dalam observasi diketahui bahwa nilai tertinggi diperoleh 
nilai 78 oleh kelompok satu dan enam.

Pada siklus-2 dapat direfleksikan bahwa semua kelompok 
mahasiswa dapat menyusun rancangan pembelajaran berbasis TIK 
secara terintegrasi. Persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa pada 
tiap kelompok adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang 
memiliki high order thinking skill, operasional dapat diukur sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai. Mahasiswa mampu mengadopsi 
model rancangan pembelajaran yang terfokus kepada siswa serta 
mampu membuat model penilaian berbasis fortofolio.

c.  Siklus-3: Laboratorium Virtual 
Pada siklus-3 difokuskan pada pemilihan laboratorium virtual. 

Setiap kelompok memilih laboratorium virtual sesuai dengan 
pilihan kelompok yakni memilih judul praktikum tentang sifat 
koligatif larutan. Pada siklus-3 dapat direfleksikan bahwa mahasiswa 
dapat mengoperasikan laboratorium virtual, menyusun petunjuk 
praktikum secara virtual mapun menyelesaikan perhitungan-
perhitungan serta membuat pertanyaan. Berikut contoh yang telah 
dibuat oleh mahasiswa dalam kelompok terkait dengan petunjuk 
praktikum virtual.

Tiga kelompok memperoleh nilai 80% dan tiga kelompok 
memperoleh nilai 80%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa 
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telah memahami aspek-aspek yang diukur dalam perolehan 
serta pemahaman tentang laboratorium virtual. Secara terperinci 
perolehan mahasiswa terkait laboratorium virtual dapat dilihat pada 
grafik berikut ini: Antusiasme  mahasiswa dalam mencari bahan dan 
mempraktekan laboratorium virtual sangat tinggi. Berikut contoh 
petunjuk praktikum yang dibuat oleh mahasiswa, judul praktikum 
penurunan titik beku larutan.

d. Siklus-4: Presentasi Materi Pelajaran Kimia
Sebagai calon guru kimia, mahasiswa dapat memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dalam proses 
pembelajaran. Mahasiswa dapat menggunakan alat bantu tersebut 
dengan sangat baik. Hasil desain power point sesuai dengan standar 
pembuatan presentasi. Dari siklus-4 dapat direfleksikan bahwa 
mahasiswa dapat mempresentasikan dengan sangat baik sesuai 
dengan instrumen penilaian yang telah ditetapkan.

Gambaran tugas kelompok mahasiswa pada siklus-1 hingga 
siklus-4 dalam memformulasikan pembelajaran kimia terintegrasi 
dengan TIK dengan memanfaatkan laboratorium virtual secara 
umum dapat dikatagorikan baik. Aspek presentasi materi pelajaran/
kuliah memiliki nialai yang paling tinggi yakni dengan rata-rata 
87,5 sedangkan aspek membuat rancangan pembelajaran memiliki 
nilai rata-rata yang paling rendah yakni 76.0. Aspek kerumitan yang 
dialami oleh mahasiswa dalam membuat rancangan pembelajaran 
masih menjadi kendala utama terutama terkait dengan TIK. Grafik 
1. Menggambarkan perolehan nilai kelompok dari tiap-tiap aspek 
pada siklus-1 sampai dengan siklus-4.
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Grafik 1.  Profil nilai rata-rata mahasiswa dari masing-masing 
aspek yang diobservasi

Keterangan:
a. Mencari bahan-bahan/materi dan laboratorium virtual
b. Membuat rancangan pembelajaran berbasis TIK
c. Membuat petunjuk praktikum secara virtual
d. Mempresentasikan materi pelajaran/kuliah

Secara umum kemampuan mahasiswa dari masing-masing 
kelompok dapat ditampilkan dalam grafik enam berikut ini. 
Distribusi dari masing-masing aspek yang dinilai tergambar sangat 
nyata perolehannya. Aspek-aspek kemandirian dalam aktivitas 
pembelajaran menjadi pengamatan yang dominan. Walaupun, profil 
yang ditampilkan masih memiliki kelemahan yakni menampilkan 
profil kelompok bukan individual tetapi paling tidak merupakan 
gambaran nyata bahwa pembelajaran berbasis masalah memiliki 
peran yang sangat dominan dalam mengukur kemampuan mahasiswa 
dalam aktivitas pembelajaran.
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Grafik 2.  Profil nilai rata-rata kelompok mahasiswa dari masing-
masing aspek yang diobservasi

Keterangan:
a. Mencari bahan-bahan/materi dan laboratorium virtual
b. Membuat rancangan pembelajaran berbasis TIK
c. Membuat petunjuk praktikum secara virtual
d. Mempresentasikan materi pelajaran/kuliah

Selanjutnya, profil nilai mahasiswa antara nilai tugas dengan 
nilai ujian berimbang yakni nilai rata-rata tugas 79,5% sedangkan 
nilai ujian adalah 78,8%. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada 
perbedaan secara mencolok antara nilai kelompok dengan nilai 
individu. Namun, dalam nilai individu terdapat dua orang mahasiswa 
yang mendapatykan nilai 60% akibat tidak secara serius dalam 
mengerjakan ujiannya. Secara keseluruhan dari nilai prosentase yang 
telah ditetapkan nilai akhir ujian mahasiswa adalah 79,2% dan hal ini 
telah melebihi nilai yang telah ditetapkan yakni rata-rata 75%.
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  Grafik 3. Profil perolehan nilai mahasiswa tugas, ujian dan nilai 
akhir

B. Pembahasan
Secara umum memformulasikan pembelajaran kimia berbasis 

TIK dengan memanfaatkan laboratorium virtual memberikan 
respon yang beragam yang intinya dapat meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam memecahkan masalah sesuai dengan kaedah-
kaedah pembelajaran berbasis masalah. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Kandel dan Jessel (2000).

Pada tahap mencari bahan di internet, setiap kelompok 
memiliki persamaan masalah yakni kemampuan bahasa Inggris 
yang lemah mengakibatkan lambat mencari sumber/situs dan bahan 
yang diinginkan dalam kelompok. Padahal dengan mengetik kata 
kunci “virtual laboratory” secara umum dijumpai sumber-sumber 
laboratorium virtual. Yang lebik khusus lagi, apabila mahasiswa 
mengetik kata kunci “virtual laboratory in chemistry” dengan mudah 
ditemukan laboratorium virtual dalam ilmu kimia sesuai dengan 
jenjang yang diinginkan.

Untuk itu pembekalan English for specific purposes serta 
dasar-dasar internet akses pada matakuliah komputasi kimia sangat 
diperlukan. Rata-rata mahasiswa lebih dari 10 jam dalam menjelajahi 
situs-situs kimia untuk mencari bahan yang akan didiskusikan. 
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Dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran kimia yang telah 
dirancang setiap kemompok menemukan kesulitan dalam model 
pembelajaran. Persoalan-persoalan itu menyangkut merumuskan 
tujuan instruksional secara operasional terutama terkait dengan 
kemampuan TIK yang terintegrasi. Kesulitan yang kedua adalah 
terkait dengan menyusun tahapan pembelajaran hal ini terkait dengan 
perubahan pola pembelajaran yang terfokus pada mahasiswa/siswa. 
Kesulitan yang ketiga adalah mahasiswa dalam menyusun evaluasi 
pembelajaran yang masih mencontoh dari templete yang diberikan. 
Setiap kelompok belum ada inovasi model penilaian berbasis 
portofolio.

Secara umum setiap kelompok berkomentar bahwa “model 
pembelajaran terintegrasi merupakan model yang menarik dan 
perlu untuk dilatih secara terus menerus”. Walaupun sudah pernah 
mendapatkan matakuliah perencanaan pembelajaran tatapi model 
integrated learning with ICT merupakan model yang baru. Sesuai 
dengan tujuan laboratorium virtual bahwa: the virtual lab was 
developed to help students meet three learning goals: 1.) To be able to 
connect procedural knowledge in the form of mathematical formalisms 
to authentic chemistry; 2.) To help students develop the procedural 
knowledge and skills so that they learn not only how to do a procedure, 
but also when it is applicable; 3.) To help students understand the 
applicability of their knowledge to real world settings. The goal of the 
virtual lab is not to replace the physical laboratory. Rather, it is to 
help students connect their paper and pencil work to actual chemical 
phenomena by enabling varied practice. The goal of the assessment was 
to learn how students approached these tasks and whether the lab was 
effective in improving students learning.

Dari tujuan diatas ketika diimplementasikan kepada kelompok 
mahasiswa maka mahasiswa secara sistematik dapat merancang 
percobaan mulai dari judul percobaan, latarbelakang teori, tahapan 
percobaan, pembuatan tabel pengamatan serta perhitungan-
perhitungannya. Namun, setiap kelompok masih kurang jeli dalam 
menganalisis data dari hasil percobaan secara virtual. Misalnya, 
percobaan penurunan titik beku yang telah dibuat. Kecenderungan 
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penambahan zat terlarut akan semakin besar nilai dari titik bekunya. 
Hal ini sesuai dengan konsep dari penurunan titik beku yang sangat 
bergantung pada zat terlarutnya bukan pelarutnya.

Merujuk pada pendapat Siegel (2009) bahwa laboratorium 
virtual mengharapkan “students were observed within the virtual lab 
learning environment to assess how their learning develops. Students 
also completed the pre-existing end-of-chapter exercises. The paper-
and-pencil exercises, combined with virtual lab experiences, provides 
additional representations to serve as a bridge between the traditional 
paper and pencil activities from the textbook and actual chemical 
phenomena”.

Dari enam kelompok yang ada sebagian besar mahasiswa 
dapat mempresentasikan dari semua tahapan yakni siklus-1 sampai 
dengan siklus-3 dengan baik. Artinya, setiap kelompok mahasiswa 
memiliki kemampuan TIK cukup memadai. Hal ini menunjukkan 
bahwa laboratorium virtual dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa 
dan mahasiswa semakin peduli dengan TIK sebagai sumber belajar 
Tsovaltzi et al (2010).

Kesimpulan
Aktivitas mahasiswa dalam keompok dari tiap tahapan 

pembelajaran dapat diukur dengan instrumen yang telah dibuat dan 
dapat disimpulkan bahwa: Setiap kelompok dapat mencari bahan, 
siklus-1 yang terkait dengan laboratorium virtual dengan baik dan 
diperoleh rata-rata sebesar  78- 86 %. Hal ini konsisten dengan 
penelitian Kubat (2006), teaching ICT to teacher candidate using PBL: 
qualitative and quantitative approach. Pada siklus-2: setiap kelompok 
dapat menyusun rancangan pembelajaran secara terintegrasi dengan 
TIK dan masih dijumpai kesulitan terkait penyusunan tahapan 
pembelajaran dan model penilaian berbasis portofolio. Pada siklus-3: 
setiap kelompok dapat menyusun petunjuk praktikum secara virtual 
namun kelemahan utama adalah kemampuan menganalisis dari 
hasil percobaan yang telah dipilih sehingga eksplorasi secara lebih 
mendalam menjadi suatu pilihan dari materi yang dipilih. Hal 
ini konsisten dengan SimuLab was intended to facilitate students’ 
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knowledge construction in a simulated laboratory environment by 
providing distinctive methods for letting students engage in cognitive 
activities that are otherwise out of their reach. In the real laboratory 
it is not always possible for novice learner, to subtract from challenges 
related to the accomplishment of Chemistry Education. 

Pada siklus-4: setiap kelompok dapat mempresentasikan 
hasil rancangannya sangat baik. Indikasi bekal mahasiswa tentang 
pemanfaatan TIK sebagai alat bantu dalam belajar kimia cukup baik. 

Memformulasikan laboratorium virtual yang terintegrasi dalam 
pembelajaran terintegrasi dengan TIK dengan model pembelajaran 
berbasis masalah bagi calon guru kimia dapat dieksplorasi dengan 
baik. Namun, beberapa persoalan yang masih diperlukan penelitian 
lanjut adalah (1) penguatan integrasi TIK dalam pembelajaran 
yang tertuang dalam rancangan pembelajaran (2) tindaklanjut 
penyusunan praktikum secara virtual dan teknik penilaian berbasis 
portofolio. Lebih lajut,petunjuk praktikum yang telah disusun 
perlu didesiminasikan bagi para guru kimia sebagai upaya untuk 
memasarakatkan TIK sebagai sumber belajar dan praktikum secara 
virtual dalam bidang kimia maupun bidang sain lainnya.

DAFTAR PUSTAKA
Alessi, S.M & Trollip, S.R. 2001. Multimediator Learning (3 rd).  

Massachuset:  Allyn and Bacon.
Aksela, M.  2005.  Supporting meaningful chemistry learning and higher-

order thinking through computer-assisted inquiry, A design 
research approach, Thesis,  Faculty of Science of the University 
of Helsinki.

Aksela, M. & Oehlschlager, A. C. 1990. Modelling the substrate binding 
domain of HLADH by computer aided substrate overlay. In 
Atta-ur-Rahman (Ed.),  Studies in natural products chemistry, 
structure and chemistry, 17 (Part D). Amsterdam: Elsevier.

Anderson, L. W. and David R. Krathwohl, D. R., et al .2000. A Taxonomy 
for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s 



Penerapan TIK dalam Pembelajaran dan Penelitian 

243

Taxonomy of Educational Objectives. New York:  Allyn & Bacon.
Bereiter, C., & Scardamalia, M. 1989. “Intentional learning as a goal of 

instruction.”, In L. B. Resnick (Ed.), Knowing, learning, and 
instruction: Essays in honor of Robert Glaser. Hillsdale, NJ: 
Erlbaum Associates.

Borg, W.R & Gall, M.D. 1983. Educational Research: An introduction. New 
York: Longman Inc. 

Boud, D., & Feletti, G. 1991. The Challenge of Problem-Based Learning. 
New	York:	St.	Martin’s	Press.

Burnett, J., and Burns, W.A. 2006. Using a Spreadsheet To Fit Experimental 
pH Titration Data to a Theoretical Expression: Estimation of 
Analyte Concentration and Ka. Journal of Chemical Education, 
83 (8): 1190-1193.

Burruss, J. 1999. Problem-Based Learning. Science Scope, 22(6): 46-49.
Cafolla, R & Knee, R.  1996.  Creating World Web Sites.  Learning and 

Leading with Technology.  24(3): 6-9.
Charles E Notar; Donna F Herring; Sherri L Restauri.A Web Based 

teaching Aid for Presenting The Concepts of Norm Referenced.    
2008.  Education; Fall. 1(129):1-119

Clark, R.W., White, G.D., Bonicamp, J.M., Watts, E.D. 1995. From 
Titration Data to Buffer Capacities: A Computer Experiment for 
the Chemistry Lab or Lecture. Journal of Chemical Education, 72 
(8): 746-750.

Galarneau, L.  2006.  Online Games for 21st Century Skills.  Department 
of Screen and Media Studies.  New Zealand:  The University of 
Waikato Private Bag 3105 Hamilton.

Gallagher, S., Stepien, W., Sher, B., & Workman, D. 1995. Implementing 
Problem-Based learning in science classrooms. School Science 
and Mathematics Journal, 1 (95):136-146.

Gordon, P.R., Rogers, A.M., Comfort, M., Gavula, N., & McGee, B.P. 
2001. “The Use of Problem-Based Learning with Urban Minority 
Middle School Students.”, Educational Horizons Journal, 1 
(79):171-175.



Prof. Drs. Sutrisno, M.Sc., Ph.D

244

Hart, K. A. 1990. Teaching thinking in college: Accent on improving college 
teaching and learning. Ann Arbor, MI: National Center for 
Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning.

Jonassen, D. 1991.  Thinking technology: Context is everything. 
Educational Technology. 31(6):  35-37.

Su, K.D. 2005.  The Effects of A Chemistry Course With Integrated 
Information Communication Technologies on University 
Students learning and Attitudes. International Journal of Science 
and Mathematics Education. 1(6): 225-249

Knowles,M. 1984. The Adult Learner: A Neglected Species (3rd Ed.). 
Houston, TX: Gulf Publishing.

Knowles, M. 1984. Andragogy in Action. San Francisco: Jossey-Bass.
Lavonen, J. & Meisalo, V. 2002. Research-based design of learning 

materials for technology-oriented science education. Themes in 
Education. 1 ( 3): 107 – 131.

Lawson, A. E. 2002. Science teaching and development of thinking. 
Wadsworth:  Thomson Learning.

Leacock, T.L and Nesbit, J.C.  2007.  A Framework for Evaluating the 
Quality of Multimedia Learning Resources.  Educational 
Technology and Society, 10 (2):  44-59.

Leung, Kin Ping; James, J.W; Ian, S.G.  2005.  Enhancing Teachers in 
Corporation of ICT in Classrrom Teaching.  Hawai:  Brigham 
University.

Marzano, Robert J. 1988. Dimensions of thinking : a framework for 
curriculum and instruction, Alexandria, Va. : Association for 
supervision and Curriculum Development. [DESCRIPTION 
xiv, 162 p. WCU GENERAL LB1062.5 .M27 1988 and Reading 
Center; Thought and thinking --Study and teaching. Educational 
psychology. Cognition in children].

Mayer, R.E. & Moreno, R., 1998. A Split-attention Effect in Multimedia 
Learning: Evidence for Dual Proccessing Systems in Working 
Memory. Journal of Educational Psychology, 1(90): 312-320. 

Maxwell, N., Bellisimo, Y., & Mergendoller, J. 2001. Problem-Based 



Penerapan TIK dalam Pembelajaran dan Penelitian 

245

Learning: Modifying the Medical School Model for Teaching 
High School Economics. Social Studies, 92(2): 73-78.

McGuinness, C. 1999. From thinking skills to thinking classrooms: A review 
and evaluation of approaches for developing pupils’ thinking. 
Nottingham: DfEE Publications.

Meier,	 S.,	 Hovde,	 R.,	 &	 Meier,	 R.	 1996.	 Problem	 Solving:	 Teachers’	
Perceptions, Content Area Models, and Interdisciplinary 
Connections. School Science and Mathematics Journal, 1(96): 
230-237.

Merrill, M.D., 1996.  Computer-based Design for Computer-aided 
Instruction. Terjemahan Plomp & Donald P. Eli (Eds.), 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Nendaz, M. R. and Tekian, A. 1999. Assessment in Problem-Based 
Learning Medical Schools: A Literature Review. Teaching and 
Learning in Medicine, 11(4):  232-243.

Pankuch, Brian. 2000.  Why Use Animations and Simulations? New Jersey:  
Union County College. 

Ram, P; Aswhin Ram; Chris Prague  2001.  From Student Learner To 
Professional Learner:  Training For Lifelong Learning Through On-
Line PBL.  Georgia:  Chemistry Department, Emory University, 
USA College of Computing, Institute of Technology, Georgia 
USA.   

Ramsay, G. 2001.  Teaching and Learning with Information and 
Communication Technology: Success Through a whole School 
Approuch.  Paper presented at the National Educational 
Computering Conference “Building on the Future”, Chicago, 
USA.

Reigeluth. M.C. 1999. Instructional-Design Theories and Models, volume 
II. London: Lawrence Elbaum Associaties, Publishers.

Scardamalia, M., Bereiter, C., McLean, R.S., et al. 1989. Journal of 
Educational Computing Research 5:51–68; Scardamalia, M., and 
Bereiter, C. 3:265–83.

Scardamalia, M., and Bereiter, C. 1994. Technologies for Knowledge-
Building Discourse. The Journal of the Learning Sciences  



Prof. Drs. Sutrisno, M.Sc., Ph.D

246

Communications. 1(36) :37–41.
Schwartzer, N. 2002.  Knowledge and development of science teachers 

in the context of teaching higher order thinking. Ph. D, Thesis, 
Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem.

Sheppard,	K.	2006.	High	School	Students’	Understanding	of	Titrations	and	
Related Acid-Base Phenomena. Chemistry Education Research 
and Practice, 7 (1): 32-45.

Sutrisno, 2005. Pemanfaatan Bahan Bekas untuk menopang pembelajaran 
Kimia di SMA, Hibah SP4 Universitas Jambi

Sutrisno, Rusdi, M, 2007, Implementasi KTSP di Provinsi Jambi, Balitbang 
Diknas, Jakarta.

Sutrisno, 2008, Integrasi TIK dalam Pembelajaran, Bahan Kuliah S-2, 
Teknologi Pendidikan Universitas Jambi

Sutrisno, Hidayat, M, 2009, Menata dan Mengembangkan RSBI (Studi 
Analisis RSBI) di Provinsi Jambi, Hibah Stranas, 2009 

Wang, Q & Woo, H.L.  2007.  Systematic Planning for ICT Integration in 
Topic Learning.  Educational Technology & Society. 10(1): 148-
156.

Webb, M. 2005. Affordances of ICT in science learning: implications for an 
integrated pedagogy. International Journal of Science Education. 
27(6): 705 – 731.

Wegerif, R. 2002. Literature Review in Thinking Skills, Technology and 
Learning. A Report for NESTA Futurelab.

Wilson, V. 2000. Educational forum on teaching thinking skills. Edinburgh: 
Scottish.  Executive Education Department.



Penerapan TIK dalam Pembelajaran dan Penelitian 

247

9.3. Model Pembelajaran Kinetika Reaksi Kimia Berbasis WEB di 
Sekolah Menengah Atas
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah membuat rancang bangun pembelajaran 
kinetika reaksi kimia berbasis web interaktif, beralamat di www.kimiaku.
com yang di dalamnya memuat materi dilengkapi dengan animasi, tugas 
online, dan portofolio online. Animasi digunakan untuk memvisualisasikan 
konsep kinetika reaksi kimia yang bersifat abstrak.  

Metode pengembangan menggunakan model Borg dan Gall, diperoleh  
hasil validasi  oleh tim ahli yaitu 84,55% (TIK), 92,86% (ahli kimia), dan 
98% (ahli teknologi pembelajaran). Adapun uji coba kelompok kecil, 
besar, dan uji lapangan menunjukkan bahwa web yang dibuat ternyata 
cukup efektif yang dibuktikan dari pengukuran terhadap proses dan 
hasil belajar. Dengan menggunakan desain final pada uji coba kelas 
XI IPA-1 terjadi perbaikan proses dan hasil belajar pada nilai kognitif, 
psikomotorik, dan afektif. Angka yang diperoleh berturut-turut adalah 
93,07, 80,84; dan 85,88 dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. untuk 
materi kimia yang sama.  

Untuk keperluan diseminasi produk dapat diujicobakan terhadap sekolah-
sekolah yang memiliki fasilitas infrastruktur berbasis TIK yang memadai 
dan kepada guru serta siswa baik yang telah maupun belum memiliki 
keterampilan dasar TIK. Perlu dikembangkan pada seluruh materi kimia; 
dicoba pada distance learning; animasi yang ada dapat dikembangkan 
lebih kompleks; evaluasi terhadap rancangan pembelajaran; sistem 
penilaian; suasana pembelajaran; dan TIK sebagai salah satu kompetensi 
yang dibutuhkan untuk menjawab keterampilan abad ke-21. 
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Kata kunci:  web site interaktif, animasi, HOTS, ICT literacy, PBL.

PENDAHULUAN
Reformasi pembelajaran bidang studi kimia di sekolah berkaitan 

erat dengan perubahan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan yang 
sedang berlangsung, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 
Kurikulum ini diberlakukan sebagai penyempurnaan kurikulum berbasis 
kompetensi (KBK).  Substansi perubahan kurikulum di sekolah, salah satu 
faktor penentunya adalah pergeseran paradigma dalam pembelajaran. 

Pergeseran paradigma tersebut menuntut upaya peningkatan kualitas 
di bidang pendidikan, yang bukan sekadar mengejar target output, tetapi 
yang lebih penting adalah outcome, yaitu bagaimana kualitas lulusan 
(output) dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang.  
Paradigma ini juga berimplikasi perlunya guru yang berkompeten dan 
profesional untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan berkualitas, 
yang diharapkan dapat menghasilkan output  dan outcome yang baik 
sekaligus merupakan isu terkini yang sangat menarik untuk dibahas.  

Berbagai kajian eksploratif menyangkut inovasi pembelajaran kimia, 
alat bantu pembelajaran berbasis TIK secara utuh telah terdokumentasi 
dalam Moore (2005),  yang memberikan inspirasi dalam konteks penelitian 
bidang teknologi pendidikan.  Berdasarkan hal itu,  secara integratif 
reformasi pembelajaran mendesak harus dilakukan sebagai upaya untuk 
meningkatkan kualitas guru sesuai dengan standar kompetensi yang 
dipersyaratkan dalam penguasaan TIK, perspektif pedagogis model baru, 
serta materi pelajaran sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa.

Adapun menurut Gabel (1999) dan Johnstone (1993), kimia adalah 
mata pelajaran yang abstrak dan kompleks untuk dipelajari.  Sementara 
berdasarkan atas pendapat Kozma dan Russel (1997) juga menyatakan 
konsep kimia sulit diobservasi langsung karena terkait molekul yang 
mikroskopik.  Sedangkan Voska dan Heikkinen (2000), Quilezt dan Solaz 
(1995) menyatakan bahwa materi teori tumbukan dan kesetimbangan 
kimia pada asas Le Chatelier merupakan konsep dasar yang penting untuk 
mengembangkan pemahaman sebagian besar materi kimia lainnya (asam 
basa, kelarutan, dan reaksi redoks).  
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dan melihat data nilai pada 
tahun sebelumnya, serta terkait silabus kurikulum KTSP 2006 pada 
kelas XI jurusan IPA, terdapat materi pembelajaran kinetika reaksi yang 
mencakup laju reaksi, teori tumbukan, dan pergeseran kesetimbangan 
(asas Le Chatelier) maka materi kinetika reaksi ini dipilih sebagai topik 
pembelajaran dalam penelitian ini.

Sementara itu kompetensi yang ingin dicapai dalam mempelajari 
materi ini selain siswa dapat memahami kinetika reaksi,  siswa dapat 
menerapkan materi tersebut  dalam kehidupan sehari-hari.  Mengingat 
bahwa materi pelajaran kimia bersifat abstrak maka dibutuhkan 
pemahaman konsep secara sub mikroskopik melalui animasi sebagai 
visualisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman materi secara 
komprehensif (Gabel dan Johnstone, 1993).  

Menurut data perolehan hasil belajar siswa tahun pelajaran 2007/2008 
untuk nilai rata-rata kognitif pada materi kinetika reaksi kelas XI IPA 
di SMA Xaverius 1 Jambi belum maksimal, yakni di bawah 70.  Dalam 
konteks ini, pemilihan media, pendekatan,  pola pembelajaran yang 
sesuai sangat dibutuhkan dalam rangka menopang  perolehan prestasi 
siswa secara optimal baik kognitif, psikomotorik, dan afektif. Oleh karena 
itu perlu dilakukan pembenahan proses pembelajaran.

Salah satu persoalan pembelajaran yang harus dibenahi menyangkut 
bagaimana mengatasi kerumitan belajar kimia pada materi kinetika 
reaksi yakni melalui pembelajaran terintegrasi TIK dengan pendekatan 
berbasis masalah (PBL).  Pendekatan ini dikemas dalam rancang bangun 
pembelajaran berbasis web interaktif.  

Melalui rancang bangun pembelajaran ini diharapkan siswa dapat 
mengasah pola berpikir tingkat tinggi (HOTS) dan menumbuhkan 
keterampilan TIK (ICT literacy) sesuai dengan kebijakan Inpres No 6/2001, 
Keppres 20/2006, Kepmendiknas No 50/P/2007, dan amanat UNESCO. 
Keterampilan tersebut merupakan bagian dari keterampilan abad ke-21, 
yang perlu dibekalkan pada siswa untuk menunjang kebutuhan dunia 
kerja di era global. Pola interaksi yang dibangun oleh siswa agar dapat 
memecahkan persoalan-persoalan kinetika reaksi  disajikan dalam web 
interaktif secara online berbantuan akses internet.
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Hasil penelitian serupa dicatat dalam Tasker et al. (1996) dan 
Greenbowe (1994) yang menyatakan bahwa pembelajaran materi 
kesetimbangan kimia menjadi efektif jika digunakan animasi.  Diharapkan 
melalui inovasi pembelajaran ini akan dapat mengurangi kesulitan yang 
ada dan pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.   

Rumusan Masalah
Masalah pembelajaran perlu diatasi untuk mengantarkan siswa yang 

memiliki kompetensi sesuai dengan amanat KTSP yang tertuang dalam 
standar proses, yaitu Permendiknas 41 Tahun 2007. Terkait dengan 
pembelajaran kinetika reaksi yang abstrak, dibutuhkan pembelajaran 
terintegrasi TIK, yaitu web interaktif  melalui  pendekatan berbasis 
masalah. Integrasi TIK dalam pembelajaran kimia merupakan implikasi 
kebijakan Inpres No 6/2001, Keppres No. 20/2006, Kepmendiknas No 
50/P/2007, dan amanat UNESCO. Untuk mengatasi rumitnya materi 
pembelajaran tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1)  Belum ada produk berupa desain rancang bangun pembelajaran 
kinetika reaksi kimia berbasis web interaktif yang dilengkapi sajian 
animasi melalui pendekatan PBL di SMA, yang dapat meningkatkan 
proses  pembelajaran dan hasil belajar siswa.  

2)  Apakah produk yang dibuat itu efektif atau sesuai dengan tujuan 
pembelajaran kinetika reaksi kimia?

Tujuan 
1)  Membuat dan mengembangkan produk berupa rancang bangun 

pembelajaran kinetika reaksi kimia terintegrasi TIK (berbasis web 
interaktif) melalui pendekatan PBL di SMA. 

2)   Menguji keefektifan produk yang dibuat tersebut agar sesuai dengan 
tujuan pembelajaran.  

Manfaat  
Lingkup penelitian adalah peningkatan kualitas proses pembelajaran 

dan prestasi belajar siswa yang diamati pada aspek kognitif, psikomotorik, 
dan afektif. Perbaikan pembelajaran melalui inovasi pembelajaran 
terintegrasi TIK dengan membuat rancang bangun pembelajaran online 
dalam bentuk web yang interaktif dan memuat animasi. 
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KAJIAN TEORI
TIK dalam pembelajaran kimia di sekolah

Pembelajaran terkait dengan ilmu kimia di sekolah yang sedang 
dikembangkan dewasa ini adalah memanfaatkan peran TIK dalam 
perspektif pendidikan global. Ranah yang menjadi model pembelajaran 
terkait dengan TIK menyangkut integrasi dalam proses pembelajaran 
yakni peran TIK sebagai katalisator sekaligus salah satu komponen 
terjadinya reformasi pendidikan.

Fenomena menarik tentang integrasi TIK dalam pembelajaran 
ilmu kimia dipicu oleh abstrak dan rumitnya konsep-konsep dasar ilmu 
kimia, rendahnya minat siswa untuk belajar ilmu kimia, dan materi kimia 
cenderung dihafalkan. Padahal, ilmu kimia memiliki peran yang strategis 
dalam tataran konsep untuk menopang bidang ilmu lain maupun terkait 
dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis TIK 
bermakna luas, tidak hanya sebatas pada alat bantu, program animasi, dan 
pemrosesan informasi, akan tetapi lebih jauh dari itu. Menurut Galarneau 
(2006), misalnya bagaimana pembelajaran berbasis TIK ini akan 
menstimulasi keterampilan abad ke-21 yaitu kemampuan berkolaborasi, 
berpikir tingkat tinggi (HOTS), dan memperkenalkan ICT literacy dalam 
pembelajaran berbasis web.  

Su (2007) mencatat pengaruh penggunaan animasi, software 
e-plus berbantuan komputer terhadap peningkatan sikap belajar dan 
pemahaman materi kimia yang bersifat abstrak.  Adapun Pankuch 
(2000) menyelesaikan masalah pembelajaran kimia yang ternyata jika 
menggunakan animasi dan simulasi, sangat berpotensi mendukung 
proses belajar pada materi yang mikroskopik  seperti  atom dan molekul 
yang terlibat dalam reaksi kimia atau mekanisme transfer elektron. 

Gabel (1993) dan Johnstone (1982), menyatakan bahwa mempelajari 
kimia akan lebih mudah jika menggunakan simbol dan ilustrasi untuk 
menggambarkan konsep dan dasar-dasar teori ilmu kimia. Konsep kimia 
dapat diajarkan dengan tiga tahap yaitu makroskopis, sub mikroskopis 
(particulate), dan simbolik.  Pada tahap makroskopis, zat mudah diamati 
secara fisik seperti perubahan warna selama reaksi kimia atau melelehnya 
zat padat. 
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Terkait dengan animasi, menurut Kulik dan Kulik (1994) pembelajaran 
berbasis web misalnya e-learning diketahui mendukung terciptanya 
lingkungan belajar yang berbagi pengalaman, interaksi sosial yang baik, 
dan kolaborasi dalam bekerja. Beberapa penelitian menyatakan bahwa 
e-learning lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dalam belajar 
karena adanya visualisasi berupa animasi dan grafik serta bukan hanya 
teks saja (Scardamalia, 1994).  De Jong, et al (2002) menyatakan bahwa 
multimedia berbasis web yang didesain untuk pembelajaran kimia juga 
dapat meningkatkan pemahaman materi secara keseluruhan. 

Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Berbasis Web dengan 
Pendekatan PBL

Aliran konstruktivisme  yang dianut oleh teori-teori belajar 
menurut Ausubel, Carl Rogers, Bruner, Gestalt, dan Piaget mendukung 
pembelajaran bermakna yang berfokus pada aktivitas siswa serta 
memperhatikan perkembangan kognitif individu. Intinya adalah 
memberi kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi, merangsang daya 
pikir kreatif, dan analitis dalam memecahkan masalah. Oleh karenanya 
pembelajaran berbasis web dengan pendekatan pembelajaran PBL dipilih 
sebagai implikasi dari teori-teori tersebut. Guru memberikan rangsangan 
kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara 
aktif, mencari, dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. 

Dari hasil interaksi dengan teman sebaya, peserta didik diberi 
kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik.  Kegiatan 
belajar seperti ini sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik 
menurut teori Piaget sehingga belajar akan lebih bermakna.  

Teori belajar lain yang mengemukakan hal yang sama dicetuskan 
oleh Sweller (1988) yaitu Cognitive Load Theory (CLT). Teori ini 
mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi di bawah kondisi yang 
terbaik yang disejajarkan dengan struktur kognitif manusia.  Sweller 
membangun teori yang menyatakan bahwa skema atau kombinasi unsur-
unsur sebagai struktur kognitif, melengkapi dasar pengetahuan individual.  
Hal ini berkaitan dengan memori jangka panjang yang meliputi unsur 
untuk merasakan, berpikir dan menyelesaikan masalah daripada harus 
menghafalkan pelajaran.
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Di pihak lain, teori kognitif dari multimedia yang dikemukakan 
Richard Mayer dan teori ACT-R 5.0 yang dinyatakan oleh John Anderson 
membahas pemrosesan informasi yaitu pembelajaran hanya akan terjadi 
jika proses penerimaan informasi baik audio dan visual berjalan secara 
aktif.  Atas dasar hal ini maka animasi dapat digunakan sebagai media 
pembelajaran yang efektif (Mayer dan Anderson, 1991).

Model Rancang Bangun Pembelajaran Kimia Berbasis TIK 
Su (2005) dalam penelitiannya mempelajari integrasi TIK dalam 

pembelajaran kimia pada mahasiswa dengan mengevaluasi pengaruh 
penggunaan animasi, power point dan software e-plus sebagai teks kimia.  
Studi ini menganalisis karakter siswa dan performansi mereka pada ketiga 
multimedia tersebut yang ternyata menunjukkan peningkatan secara 
signifikan. 

Sementara menurut Diederen (2005) dalam penelitiannya 
mengembangkan desain dan evaluasi pembelajaran digital pada materi 
kimia makanan di Universitas Wageningen Belanda. Hasil penelitiannya 
menunjukkan 75% mahasiswa menyatakan pembelajaran kimia makanan 
menjadi efektif.  Reaksi-reaksi kimia yang sulit dapat lebih mudah 
dipahami dengan bantuan software yang dirancang khusus pada komputer.  

 Aksela (2005) dari Universitas Helsinki membuat rancang bangun 
pembelajaran kimia terintegrasi TIK untuk menciptakan pembelajaran 
bermakna melalui pengembangan kemampuan HOTS dengan metode 
inquiry berbantuan komputer. Aspek fisik pada penelitian tersebut meliputi 
integrasi TIK (web dan MBL) sedangkan aspek pedagogi menggunakan 
model pembelajaran inquiry yang dipadukan dengan jigsaw dalam 
pembelajaran kooperatif.  Pemahaman secara teoretis akan dibuktikan 
dengan eksperimen untuk mengeksplorasi kemampuan berpikir tingkat 
tinggi terhadap reaksi kimia yang merupakan fokus penelitian ini.  

Hasil penelitian Aksela (2005) menyatakan bahwa iklim pembelajaran 
berbasis web, keberagaman materi, dan alat-alat dapat mudah digunakan 
bagi siswa dalam pembelajaran kimia serta menyediakan kesempatan 
untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Pembelajaran berbasis web ini 
dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir 
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tingkat tinggi dengan menggunakan bermacam visualisasi teknologi 
misalnya molecular modelling.  Motivasi belajar siswa juga akan meningkat 
karena belajar kimia terasa lebih dekat pada konteks kehidupan nyata.  

METODE  PENELITIAN PENGEMBANGAN
 Adapun prosedur pengembangan pada penelitian ini merujuk 

pada model Borg dan Gall (1983) yang dimodifikasi dengan hasil penelitian 
Diederen (2005:118). Desain berupa inovasi dalam pembelajaran kimia 
berbasis web interaktif pada materi kinetika reaksi di SMA sesuai dengan 
kurikulum KTSP 2006 yang dikeluarkan oleh BSNP.  Penelitian dimulai 
dari fase ke-1 dengan melakukan studi pendahuluan meliputi analisis 
kebutuhan dan studi literatur.  Perencanaan pengembangan pada fase 
ke-2 termasuk validasi desain oleh tim ahli TIK, kimia, dan teknologi 
pembelajaran.  Produk yang telah direvisi, menghasilkan prototipe 
produk (draft-1) yang segera dilakukan uji coba lapangan pada fase ke-
3. Uji coba dilaksanakan pada kelompok kecil, kelompok besar, dan uji 
terhadap kelas sebenarnya (XI IPA-1) yang menggunakan desain produk 
final. Adapun subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA-1 (32 orang) 
dan XI IPA-2 (30 orang) di SMA Xaverius 1 Jambi pada tahun ajaran 
2008-2009.  

Keefektifan produk berupa web, dinilai dari proses belajar siswa 
meliputi angket sikap dan komentar terhadap produk web yang telah 
digunakan.  Sedangkan hasil belajar dinilai dari instrumen soal meliputi 
tugas online di ketiga ranah baik kognitif, psikomotorik, dan afektif.  
Adapun pada uji coba kelas XI IPA-1 dilakukan desain eksperimen One 
Group Pre Test-Post Test (O1 x O2) pada proses dan hasil belajar siswa.

Nilai keseluruhan yang diperoleh dihitung ketuntasannya berdasarkan 
nilai KKM yang telah ditetapkan pada awal tahun ajaran baru kemudian 
dbandingkan dengan nilai yang diperoleh siswa pada tahun ajaran 2007-
2008 untuk materi yang sama.

HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN
Data Hasil Validasi Produk oleh Tim Ahli 

Produk berupa web dengan alamat www.kimiaku.com yang akan 
digunakan dalam penelitian ini perlu dilakukan validasi oleh tim ahli 
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dengan menggunakan angket atas dasar pendapat Charles, et al. (2008). 

Efektivitas web hasil validasi ahli TIK meliputi fokus web pada materi 
kimia, kecepatan akses, kemudahan operasi web, kesederhanaan, inovasi, 
dan resolusi layar menunjukkan tingkat validitas sebesar 82,22% dengan 
perbaikan pada kecepatan akses web melalui penghilangan musik.  Aspek 
desain web yaitu kerapihan web, navigasi, keaslian web, semiotika, 
ergonomis, dan daya interaktif animasi menunjukkan angka rata-rata 
83,81% dengan perbaikan pada penambahan navigasi dan masalah hak 
cipta. 

 Pada aspek komponen web yang meliputi kelengkapan, kemudahan 
akses pendaftaran anggota baru, login, pengiriman tugas, kemudahan 
melakukan chatting, forum diskusi online, mencari bahan ajar melalui link 
situs kimia, mengoperasikan animasi, mengakses nilai, menjalankan tugas 
online, dan video diperoleh tingkat validitas sebesar 85,10%. Sementara 
pada aspek kosmetika web yang meliputi warna, jenis dan ukuran huruf, 
musik, dekorasi web, desain halaman, penampilan animasi dan gambar 
menunjukkan tingkat validitas sebesar 83,64%.  

Data ringkasan penilaian kuantitatif dari ketiga ahli TIK dapat dilihat 
pada Tabel 1. yang menyatakan bahwa hasil rata-rata penilaian web oleh 
tim ahli TIK menunjukkan angka 84,55% sehingga produk web yang 
dibuat dapat dikatakan memiliki tingkat validitas tinggi.

Tabel 1. Data ringkasan penilaian kuantitatif terhadap produk web dari               
tim ahli TIK.

No. Nama ahli (1) (2) (3) (4)  Jumlah (%) Kategori
                          (angka dan %)      

1. Ir.Teguh S. 25 31 80 46 182 88,78 sangat baik
  83,33 88,57 94,12 83,64 
2. Bagas S,P 23 26 67 42 158 77,07  baik
  76,67 74,29 78,82 76,36 
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3. Haryandoko 26 31 73 50 180 87,80  sangat baik
   86,67 88,57 85,88 90,91   
  
 rata-rata 82,22  83,81  85,10 83,64  173,33  84,55

Keterangan: 
(1) efektivitas  (2)  desain  (3)  komponen   (4) kosmetika web
Sangat baik= 165-205; Baik=124-164

Hasil validasi berupa data penilaian kualitatif terhadap produk web 
dari ahli teknologi pembelajaran menunjukkan bahwa semua aspek 
teknologi pembelajaran dalam produk web www.kimiaku.com telah 
memadai sehingga uji coba dapat dilakukan. Aspek pedagogi dan teknologi 
pembelajaran yang dimaksud adalah kesesuaian web terhadap teori belajar 
yang bersifat konstruktivisme, daya dukung terhadap pembelajaran 
yang berpusat pada siswa, mendukung tumbuhnya keterampilan TIK, 
pembelajaran berbasis PBL, pembelajaran yang memicu tumbuhnya 
HOTS, meningkatkan motivasi belajar siswa, kemandirian siswa, serta 
kesesuaian web terhadap gaya belajar siswa. 

  Kendati demikian, ada sedikit perbaikan yaitu menambah informasi 
yang mendukung materi pembelajaran dan memberi instruksi pada tugas 
online dan publikasi siswa.  Adapun jumlah nilai yang diperoleh dari ahli 
teknologi pembelajaran pada angket validasi yaitu 147 atau 98% sehingga 
produk web dikategorikan sangat baik (121-150). 

Nilai rata-rata penilaian dari ahli kimia pada aspek substansi materi 
kimia secara keseluruhan maupun kesesuaian dengan SK/KD/indikator 
berturut-turut adalah 91,25% dan 93,34%. Sementara pada aspek 
penyajian animasi  diperoleh nilai 85% pada aspek setting penyajian 
materi yaitu 95%, aspek tugas dan latihan online mencapai 91,67% dan 
aspek penggunaan chat room serta forum diskusi online diberi penilaian 
100%. Nilai rata-rata secara keseluruhan terhadap produk web oleh tim 
ahli kimia menunjukkan tingkat validitas sebesar 92,86%. 
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Adapun perbaikan dilakukan pada penambahan contoh pada materi, 
menambah soal latihan, mengganti simbol pada diagram Ea, memperbaiki 
tampilan video, dan gerakan animasi diperlambat.Hasil validasi oleh tim 
ahli dipaparkan pada Gambar 2 yang menunjukkan bahwa produk web 
www.kimiaku.com menunjukkan tingkat validitas tinggi sebesar 84,55% 
(ahli TIK), 92,86% (ahli kimia), dan 98% (ahli teknologi pembelajaran). 
dan dapat dipergunakan pada uji coba kelompok kecil.   

Gambar 2.  Data nilai rata-rata produk web dari ahli validasi

Data Hasil Uji Coba 
Uji coba dilakukan dengan menggunakan draft hasil validasi tim ahli.  

Dimulai dari uji coba kelompok kecil, data menunjukkan bahwa produk 
web efektif digunakan. Bukti terhadap hal ini, selain dari hasil belajar, 
91,48% sikap siswa setuju terhadap pembelajaran berbasis web. 

Adapun evaluasi produk web oleh siswa mencapai 90% setuju 
tehadap produk web yang digunakan dengan beberapa saran perbaikan 
pada memberi petunjuk pada forum diskusi online, menambah materi, 
kerapihan web,  dan memberi feed back pada jawaban latihan soal online. 
Oleh karena itu produk yang telah direvisi menghasilkan draft 2 yang 
akan digunakan pada uji coba kelompok besar.

Seperti halnya pada uji coba kelompok kecil, sebagian besar siswa 
(83,21%) pada kelompok besar ini menyetujui pembelajaran berbasis 
web dan menyatakan sikap yang positif.  Hal ini menunjukkan produk 
web telah efektif digunakan sebagai produk pembelajaran yang 
dikembangkan.  Rata-rata siswa (80,4%) menyetujui produk web yang 
digunakan disamping data penilaian yang mendukung efektivitas web. 
Perbaikan produk pada tahap ini adalah dengan memperbesar huruf 
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pada web sehingga hasil revisi merupakan desain final (draft-3) yang akan 
diujicobakan terhadap kelas XI IPA-1.

 Pada uji coba kelas XI IPA-1,  hasil belajar meningkat sebesar 
56,2% setelah siswa belajar dengan menggunakan web www.kimiaku.com 
dibandingkan siswa hanya belajar secara verbal dengan metode ceramah. 
Hasil perhitungan menunjukkan nilai t hitung pada KD 3.2 yaitu 11,24 dan t 
hitung pada KD 3.3 yaitu 11,23.  Setelah dibandingkan dengan tabel t dengan 
ekor d.b = N-1= 32-1 = 31 maka harga t 0,05  = 2,10 maka tampak bahwa 
t hitung lebih besar dari t tabel.  Jadi terdapat perbedaan signifikan antara 
hasil pre test dan post test pada siswa kelas XI IPA-1 yang diajarkan dengan 
web interaktif www.kimiaku.com.  

 Adapun untuk mempertegas apakah produk web yang telah dibuat 
sudah sesuai dengan tujuan penelitian ini, data perolehan nilai pada kelas 
XI IPA-1 dibandingkan dengan data nilai dari kelas XI IPA 1 pada tahun 
ajaran 2007-2008. Nilai rata-rata yang diperoleh berasal dari pemahaman 
materi yang sama yaitu KD 3.2 dan KD 3.3.  Terdapat peningkatan sebesar 
44,84% pada kelas XI IPA-1 (2008-2009) terhadap nilai rata-rata kelas 
XI IPA-1 dan XI IPA-2 (pada tahun ajaran 2007-2008). Sedangkan nilai 
pada tugas online KD 3.1 yang diperoleh siswa tahun ajaran 2008-2009 
meningkat 20,95% dibandingkan nilai KD 3.1 yang diperoleh siswa pada 
tahun sebelumnya (2007-2008).  

 Nilai ketuntasan terhadap seluruh materi kinetika reaksi kimia 
pada SK-3 dibandingkan dengan nilai KKM SK-3 yang telah ditetapkan 
pada awal tahun ajaran.  Nilai ketuntasan kognitif diperoleh dari nilai 
rata-rata tugas KD 3.1, post test KD 3.2 dan KD 3.3.  Nilai yang diperoleh 
ini jauh lebih tinggi dibandingkan nilai KKM kognitif yaitu 69,3. 

Nilai psikomotorik diperoleh dari aspek keterampilan TIK dan aspek 
unjuk kerja hasil rancangan pekerjaan serta aspek HOTS pada presentasi 
hasil percobaan KD 3.2 dan KD 3.3.  Aspek penilaian psikomotorik ini 
jika dibandingkan pada tahun ajaran sebelumnya adalah terdapat aspek 
keterampilan TIK dan HOTS yang ternyata mempengaruhi proses dan 
hasil belajar siswa. Nilai rata-rata psikomotorik kelas XI IPA-1 pada 
penelitian ini adalah 80,84 juga lebih tinggi dibandingkan nilai KKM 
yaitu 70, nilai psikomotorik kelas XI IPA-1 tahun 2007-2008 (73,01), nilai 
psikomotorik kelas XI IPA-2 tahun 2007-2008 (73,61).
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Nilai afektif diperoleh dari angket sikap siswa bahwa 77,18 persen 
siswa menyukai pembelajaran berbasis web dan dari lembar observasi 
guru terhadap aktivitas siswa dan hasilnya dicatat bahwa 94% siswa 
melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Rata-rata nilai 
afektif yang diperoleh adalah 85,88 jauh lebih tinggi dibandingkan nilai 
KKM (65) yang ditetapkan sebelumnya. Sementara nilai afektif rata-rata 
pada kelas XI IPA-1 (2007-2008) sebesar 71,30 dan nilai afektif rata-rata 
pada kelas XI IPA-2 (2007-2008) yaitu 72,30.  

Secara keseluruhan peningkatan nilai pada ranah kognitif, 
psikomotorik, dan afektif yang diperoleh siswa pada saat penelitian ini 
dilakukan dan dibandingkan perolehan nilai siswa di ketiga ranah pada 
tahun ajaran sebelumnya (2007-2008) tersaji pada Gambar 3.

Gambar 3. Perbandingan nilai siswa tahun ajaran 2008-2009 terhadap 
nilai siswa pada tahun ajaran 2007-2008.

KESIMPULAN DAN SARAN
Produk web terbukti efektif yakni dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber belajar melalui rancang bangun pembelajaran dengan pendekatan 
PBL dan dalam konteks ini dapat membantu untuk menyelesaikan 
permasalahan pembelajaran kinetika reaksi mencakup laju reaksi, teori 
tumbukan, dan pergeseran kesetimbangan (asas Le Chatelier). Konsep 
web dan PBL ditemukan kecenderungan yang saling mendukung karena 
pada penelitian ini masalah dalam PBL memuat tugas online yang 
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mengutamakan kolaborasi, diskusi, dan mengeksplorasi keterampilan 
berpikir yang membutuhkan argumentasi, analisis, dan sintesis, seperti 
yang dinyatakan oleh Barnet (1994).  

Schmidt dan Bouhuijs (1980) mencatat berbagai jenis masalah yang 
dapat dijadikan pemicu dalam PBL misalnya tugas-tugas yang terkait 
pada diskusi, studi literatur, dan aktivitas.  Sementara itu, penilaian pada 
tugas-tugas online yang memuat berbagai kompetensi selama proses 
pembelajaran berlangsung termasuk aktivitas presentasi dan kerja 
praktikum (Baden dan Major, 2005) merupakan ciri evaluasi dalam PBL.

Terkait dengan penggunaan TIK dalam proses belajar, siswa yang 
berpartisipasi dalam komputer dalam suatu pembelajaran berbasis 
web online secara berkolaborasi menunjukkan peningkatan motivasi, 
pemahaman konsep yang dalam terhadap materi, dan peningkatan 
kemauan untuk menyelesaikan masalah (Riel,  1992; dan Weir, 1992). 

Berdasarkan kajian di atas, apalagi dengan adanya kompetensi 
dalam kurikulum KTSP yang ingin dicapai selain siswa dapat memahami 
kinetika reaksi, siswa dapat menerapkan materi tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari serta menguasai keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-
21 ini yaitu ICT literacy dan HOTS.maka produk web www.kimiaku.com 
dapat menjawab kebutuhan pembelajaran yang ada.
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9.4.  Implentasi Software Microsoft Office Power Point untuk 
Meningkatkan Konsep Pemahaman Siswa Melalui Model 
Pembelajaran STAD pada Materi Unsur, Senyawa dan Campuran.

Oleh: Bakrowi, Guru SMP Nasional KPS Balik Papan, Kalimantar Timur

A.  LATAR BELAKANG
Sains merupakan bagian dari kehidupan kita dan kehidupan kita 

merupakan bagian dari pembelajaran Sains. Kimia sebagai bagian yang 
terintegrasi dengan pembelajaran Sains mengembangkan kompetensi 
agar siswa mampu menjelajahi dan memahami konsep-konsep Kimia 
secara sistematis melalui pengalaman belajar yang lebih mendalam. 
Hal ini sesuai dengan hakikat tujuan pendidikan Sains, yaitu untuk 
menghantarkan siswa menguasai konsep-konsep Sains untuk dapat 
memecahkan masalah-masalah terkait dengan kehidupan siswa sehari-
hari. Dalam kurikulum 2006 siswa kelas 7 SMP dituntut untuk mampu 
membandingkan sifat unsur, senyawa dan campuran sebagai materi 
mendasar di mata pelajaran sains kimia.

Kimia sebagai mata pelajaran yang baru  bagi siswa kelas 7, karena 
sebelumnya Kimia terintegrasi pada pelajaran Sains di SD. Sebagai mata 
pelajaran baru, Guru harus berusaha lebih keras untuk memotivasi siswa 
mempelajari konsep-konsep Kimia. Tanpa minat dan motivasi belajar 
yang tinggi, maka konsep-konsep Kimia akan sulit untuk dipahami 
oleh siswa dengan baik sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. 
Guru harus berupaya untuk mendesain pembelajaran Kimia menjadi 
pembelajaran yang menarik  untuk siswa.  

Materi Unsur, Senyawa, dan Campuran di kelas 7 merupakan 
materi pertama yang dipelajari pada semester I. Materi ini merupakan 
materi dasar dalam pelajaran Kimia, sehingga konsep-konsep pada 
materi ini mutlak dipahami siswa secara menyeluruh karena akan terus 
diterapkan pada konsep-konsep Kimia berikutnya. Konsep Unsur, 
Senyawa, dan Campuran merupakan konsep yang abstrak. Guru harus 
bisa memvisualisasikan konsep ini agar bisa dipahami siswa secara 
menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong. Guru berupaya membuat 
media pembelajaran yang bisa memvisualisasikan konsep-konsep 
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Sains sekaligus juga bisa memotivasi siswa untuk mempelajarinya lebih 
mendalam. Guru mencoba menggunakan Microsoft Office Powerpoint 
untuk memecahkan permasalahan ini, karena program ini sederhana, 
mudah, dan mampu dikuasai Guru dengan baik.

B.  TUJUAN
1. Untuk meningkatkan penguasaan konsep-konsep Kimia yang abstrak
2. Untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi Unsur, 

Senyawa, dan Campuran
3. Untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar Sains, 

khususnya Kimia
4. Agar siswa bisa menerapkan konsep-konsep Unsur, Senyawa, dan 

Campuran dalam kehidupan sehari-hari

C.  MANFAAT PENELITIAN
1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai media share untuk rekan-

rekan guru dalam meningkatkan pembelajaran kimia
2. Bagi pejabat sekolah setelah membaca penelitian ini dapat lebih 

mudah meningkatkan kemampuan kreatifitas dan innovatif para 
guru sebagai tenaga profesional

3. Bagi Pemerintah, hasil studi penelitian ini dapat memberikan 
stimulus/dorongan dalam kebijakan Pemanfaatan Teknologi 
Informasi yang mudah dan meringankan bagi guru dalam pemakaian 
untuk berinovasi

1. URAIAN ISI:
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan pada kelas 

7-1 SMP Nasional KPS yang berjumlah 20 orang. Guru menerapkan 
pembelajaran STAD dengan menggunakan Microsoft Office Power Point 
untuk memudahkan pemahaman siswa akan konsep Unsur, Senyawa, dan 
Campuran.

Materi yang diajarkan disesuaikan dengan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) yang diterapkan di sekolah tentang Unsur, Senyawa, 
dan Campuran, yaitu:
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1. Pengertian unsur dan jenis-jenisnya
2. Pengertian senyawa dan contoh-contohnya
3. Pengertian campuran dan jenis-jenisnya
4. Metode pemisahan campuran

Guru merapkan model pembelajaran Student Teams-Achievement 
Divisions (STAD) Ide dasar STAD adalah bagaimana memotivasi 
peserta didik dalam kelompok agar mereka dapat saling mendorong dan 
membantu satu sama lain dalam menguasai materi yang disajikan, serta 
menumbuhkan suatu kesadaran bahwa belajar itu penting, bermakna, 
dan menyenangkan. 

STAD terdiri dari 5 komponen utama, yaitu : Penyajian Kelas, 
Kelompok, Tes / Kuis, Skor   Peningkatan Individual, dan Pengakuan 
Kelompok. 

Uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Penyajian Kelas
Penyajian Kelas maksudnya adalah pengajaran yang dilakukan di 

depan kelas secara klasikal. Pengajaran di depan kelas dalam STAD pada 
dasarnya tidak begitu berbeda dengan pembelajaran biasa, tapi dalam 
penelitian ini menjadi lebih menantang dan memotivasi siswa untuk 
belajar, karena menggunakan tampilan Microsoft Office Power Point.

2. Kelompok
Dalam STAD, peserta didik akan disusun dalam kelompok-kelompok 

yang beranggotakan 4 siswa yang beragam, baik itu beragam dalam 
kemampuan atau jenis kelaminnya.   

3. Kuis
Pada tahap ini masing-masing anggota kelompok berusaha dan 

bertanggungjawab secara individual untuk melakukan yang terbaik 
sebagai hasil belajar kelompok. Anggota kelompok juga diingatkan bahwa 
usaha dan keberhasilan mereka akan memberi sumbangan yang sangat 
berharga bagi kesuksesan kelompok.
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4. Skor Peningkatan Individual
Ide dibalik komponen ini adalah untuk memberikan kepada 

siswa suatu sasaran yang dapat dicapai jika mereka bekerja keras dan 
memperlihatkan hasil yang lebih baik dibandingkan hasil sebelumnya. 

5. Pengakuan Kelompok
Pengakuan Kelompok dilakukan dengan memberi hadiah atau 

penghargaan, sebagai usaha menghargai kerja keras yang dilakukan setiap 
anggota dalam suatu kelompok selama belajar, terutama bagi kelompok 
yang tiap anggotanya berhasil meningkatkan skor   tesnya. Penghargaan 
bisa berupa pujian, permen, sertifikat, pita, dan lain-lain.

2.  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DENGAN 
MENGGUNAKAN KARYA INOVASI:
Penelitian ini menggunakan model pembelajaran STAD dengan 

mengimplementasikan software Microsoft Office Powerpoint sebanyak 2 
siklus yang dilaksanakan pada bulan minggu ke 1-3 bulan Agustus 2006. 

A. SIKLUS I
Pada siklus I direncanakan model pembelajaran STAD sebanyak 5 

tahap. Tahap ini diawali dengan penyajian materi Unsur, Senyawa, dan 
Campuran oleh Guru. Penyajian materi menjadi bagian penting pada 
pembelajaran di kelas agar siswa bisa memahami konsep yang diberikan 
dengan tepat. 

a.  Penyajian Kelas
Pada tahap ini, semula pembelajaran terpusat pada Guru 

(teacher’s centered) yang menggunakan metode ceramah dengan 
mengimplementasikan software Microsoft Office Powerpoint. Namun, 
metode ceramah ini di selingi dengan tanya jawab antara Guru dan siswa, 
sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada Guru, tapi juga pada 
siswa (student’s centered). Media pembelajaran yang menarik inilah yang 
turut memotivasi siswa untuk bertanya dan mencari tahu. 

b.  Kelompok
Setelah siswa mendapatkan materi Unsur, Senyawa, dan Campuran, 

maka siswa dibagi mejadi 5 kelompok yang beranggotakan 4 siswa. Tiap 



Prof. Drs. Sutrisno, M.Sc., Ph.D

268

kelompok menerima lembar kerja berisi pertanyaan yang berhubungan 
dengan materi pada penyajian kelas. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 
masing-masing untuk membahas setiap pertanyaan. Tiap kelompok harus 
memastikan bahwa setiap anggotanya memahami materi yang mereka 
diskusikan dalam lembar kerja tersebut, karena ini akan mempengaruhi 
peskor an kelompok.

c. Kuis
Kuis inidividu diberikan kepada tiap siswa setelah lembar kerja 

kelompok dikumpulkan. Kuis berupa pilihan ganda, berisi pertanyaan 
singkat yang harus dijawab siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran 
materi Unsur, Senyawa, dan Campuran. Kuis hanya memerlukan waktu 
± 10 menit.

d.  Skor   Peningkatan Individual
Jawaban kuis dikoreksi bersama-sama secara acak oleh seluruh siswa, 

setelah selesai skor  kuis dikembalikan pada siswa yang bersangkutan. 
Guru mengumumkan nama-nama siswa yang mendapatkan skor   
tertinggi. 

e.  Pengakuan Kelompok
Tiap kelompok menjumlahkan skor-skor  anggotanya. Kelompok 

yang mendapatkan skor   tertinggi akan mendapatkan sertifikat sebagai 
kelompok terbaik pada pembelajaran Kimia materi Unsur, Senyawa, dan 
Campuran. 

Penghargaan yang diberikan kepada siswa berupa sertifikat, yaitu:

•	 Kelompok	yang	memiliki	skor	LKS	tertinggi	(kelompok	E)
•	 Kelompok	dengan	nilai	tes	tertinggi	(kelompok	E)
•	 Siswa	dengan	skor	tertinggi	pada	tes	individu	(Desy	dari	kelompok	B	

dan Almas dari kelompok A)
Hasil yang Didapat pada Siklus I:
•	 Siswa	memahami	konsep-konsep	abstrak	yang	diberikan	Guru	karena	

dimodelkan dengan mengimplementasikan software Microsoft Office 
Powerpoint 

•	 Pembelajaran menantang dan memotivasi siswa untuk mencari tahu 
dengan bertanya 
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•	 Siswa	menjadi aktif dan serius memperhatikan penjelasan Guru saat 
penyajian kelas berlangsung.

•	 Siswa	 menyukai	 animasi-animasi	 yang	 digunakan	 Guru	 untuk	
mengkonkritkan pembelajaran

•	 Pada	 saat	 diskusi	 kelompok,	 siswa	 kurang	 aktif	 dalam	 berdiskusi,	
sehingga penguasaan konsep tiap anggota menjadi tidak merata. 

•	 Siswa-siswa	yang	mendapatkan	skor		tertinggi,	ternyata	malah	skor		
kelompoknya jelek. 

•	 Siswa	 menyadari	 pentingnya	 diskusi	 dan	 bekerja	 sama	 dalam	
kelompok untuk meningkatkan skor  kelompoknya. Skor kelompok 
ditentukan oleh usaha dan keberhasilan setiap anggotanya, sehingga 
setiap anggota berusaha memastikan bahwa kelompoknya memahami 
materi yang diberikan. 

•	 Rata-rata	 pemahaman	 konsep	 siswa	 adalah	 82,8,	 rata-rata	 skor	
pemahaman konsep untuk tes individu 79,8 dan untuk lks kelompok 
85,8.

Perencanaan Perbaikan untuk Siklus II:
•	 Pada	saat	penyajian	kelas,	 siswa	sudah	berada	dalam	kelompoknya	

masing-masing. Diharapkan dengan ini mereka bisa saling berbagi 
saat Guru menjelaskan materi.

•	 Guru	 memvisualisasikan	 konsep-konsep	 Kimia	 melalui	 visualisasi	
dalam multimedia dan demonstrasi, dilanjutkan dengan aplikasi 
langsung siswa dari gambaran visualisasi yang didapatkan ke dalam 
kegiatan praktek. 

•	 Guru	 memperbaiki	 presentasi	 dengan	 menambahkan	 proses	
Pemisahan Campuran secara mendetail melalui animasi pada 
powerpoint.

•	 Lembar	 kerja	 kelompok	 tidak	 hanya	 berisi	 pertanyaan-pertanyaan	
yang berhubungan dengan materi pada penyajian kelas. Lembar kerja 
didesain sedemikian rupa sehingga siswa bisa menerapkan konsep-
konsep pada penyajian kelas ke dalam permasalahan baru melalui 
praktek. 

•	 Perlu	 diberikan	 penghargaan individu dengan kategori tambahan, 
yaitu untuk siswa dengan peningkatan skor tertinggi dibandingkan 
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sebelumnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa, tanpa harus memaksakan diri untuk mendapatkan nilai 
tertinggi.

•	 Perlu	diberikan	penghargaan	kelompok	dengan	kategori	tambahan,	
yaitu kelompok yang anggota-anggotanya paling aktif berdiskusi. Ini 
bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antar anggota kelompok, 
sehingga tercipta sharing ilmu pengetahuan di kelas.

B SIKLUS II
a.  Penyajian Kelas

Siswa langsung duduk berkelompok dan mendengarkan penjelasan 
Guru dengan metode ceramah yang di selingi dengan tanya jawab antara 
Guru dan siswa, sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada Guru, 
tapi juga pada siswa (student’s centered). 

b.  Kelompok
Tiap kelompok menerima lembar kerja berisi pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi pada penyajian kelas. Siswa berdiskusi untuk 
membahas setiap pertanyaan. Tiap kelompok harus memastikan bahwa 
setiap anggotanya memahami materi.

Tiap kelompok mendapatkan set alat praktek Perbedaan Campuran 
Homogen-Heterogen dan Pemisahan Campuran, yang terdiri atas: beaker 
glass, air, gula, kopi, pengaduk, kertas kromatografi, dan lain-lain. Disini 
tiap kelompok harus menerapkan konsep yang mereka miliki untuk 
melakukan praktek Kimia dan menjawab pertanyaan pada lembar kerja 
kelompok.

c.   Kuis
Kuis diberikan kepada tiap siswa setelah lembar kerja kelompok 

dikumpulkan. Kuis berisi pertanyaan singkat yang harus dijawab 
siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran materi Unsur, Senyawa, dan 
Campuran. Kuis hanya memerlukan waktu ± 10 menit.

d.  Skor   Peningkatan Individual
Jawaban kuis dikoreksi bersama-sama secara acak oleh seluruh siswa, 

setelah selesai skor  kuis dikembalikan pada siswa yang bersangkutan. 
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Guru mengumumkan nama-nama siswa yang mendapatkan skor   
tertinggi dan juga yang mendapatkan peningkatan skor tertinggi.

e.  Pengakuan Kelompok
Tiap kelompok menjumlahkan skor-skor  anggotanya. Kelompok 

yang mendapatkan skor   tertinggi akan mendapatkan sertifikat sebagai 
kelompok terbaik pada pembelajaran Kimia materi Campuran.

Penghargaan yang diberikan kepada siswa berupa sertifikat, yaitu:

•	 Kelompok	yang	memiliki	skor	LKS	tertinggi	(kelompok	E)
•	 Kelompok	dengan	nilai	tes	tertinggi	(kelompok	E)
•	 Kelompok	yang	anggotanya	paling	aktif	berdiskusi	(kelompok	C)
•	 Siswa	dengan	skor	tertinggi	pada	tes	individu	(Almas	dari	kelompok	

A, Ilma dari kelompok B, dan Dika dari kelompok D)
•	 Siswa	 dengan	 peningkatan	 skor	 tertinggi	 dibandingkan	 tes	

sebelumnya (Qinthara dari kelompok C meningkat 40 poin)

Hasil yang Didapat pada Siklus II:
•	 Pembelajaran	menantang	dan	memotivasi	siswa	untuk	mencari	tahu	

dengan bertanya ataupun menyelidiki sendiri melaui praktek
•	 Siswa	menjadi	lebih	aktif	dan	serius	memperhatikan	penjelasan	Guru	

saat penyajian kelas
•	 Siswa	 menyukai	 animasi-animasi	 yang	 digunakan	 Guru	 untuk	

mengkonkritkan pembelajaran
•	 Tumbuh	daya	saing	yang	sehat	dan	kerja	sama	dalam	diri	siswa	untuk	

mendapatkan penghargaan bagi kelompoknya
•	 Diskusi	 kelas	 menjadi	 lebih	 bermakna	 karena	 siswa	 tidak	 hanya	

menjawab pertanyaan pada lembar kerja, tapi dia juga harus berbuat 
melalui praktek dan menerapkan konsep yang didapat pada situasi 
baru.

•	 Rata-rata	 pemahaman	 konsep	 siswa	 adalah	 92,2,	 rata-rata	 skor	
pemahaman konsep untuk tes individu 91,0 dan untuk lks kelompok 
93,4.

•	 Pemahaman	 konsep	 siswa yang diukur melalui kuis individu dan 
lembar kerja kelompok meningkat dari skor  82,8 menjadi 92,2.
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3. HASIL-HASIL YANG SUDAH DICAPAI DAN KEUNGGULAN 
DARI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERSEBUT:

Keunggulan mengimplementasikan Microsoft Power Point sebagai 
multimedia pada pelaksanaan pembelajaran dengan model STAD, yaitu:
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1. Microsoft Office PowerPoint rata-rata telah diinstal di komputer guru-
guru di Indonesia sebagai partners dalam pendidikan

2. Media pembelajaran guru lebih mudah dibuat karena berbasis 
Microsoft PowerPoint yang sederhana, tapi mampu memvisualisasikan 
konsep kimia dengan jelas, sehingga konsep-konsep yang abstrak 
lebih mudah dipahami siswa

3. Tahap penyajian kelas yang biasanya membuat siswa menjadi pasif 
berubah menjadi aktif, Pembelajaran menarik bagi siswa karena 
penjelasan materi dari guru disajikan dengan tampilan yang 
mengesankan dalam bentuk gambar-gambar dan animasi

4. Siswa termotivasi untuk menerapkan konsep yang didapat pada 
permasalahan baru dengan mengujinya sebagai praktek

5. Konsentrasi siswa dapat terpusat penuh pada pembelajaran yang 
disajikan. Ini merupakan hasil yang penting, karena dengan 
mengkonsentrasikan siswa pada materi pembelajaran yang menarik 
akan tercipta hasil belajar siswa yang berkualitas

7. File mudah disimpan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan 
dan peningkatan dalam pembelajaran, mudah diedit di komputer 
manapun khususnya di Indonesia karena Software Microsoft 
PowerPoint sudah umum dipakai di komputer sekolah/pendidikan di 
Indonesia

8. File hasil Media Pembelajaran (*.ppt) mudah di-share-kan, mudah 
dibuka dan dapat dijadikan lesson study bagi pengembangan media 
pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda atau “simple to 
use, to modify, familiars”
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