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IDENTIFIKASI PERALATAN DAN MEDIA PEMBELAJARAN  
BERBASIS TIK

Kehidupan

bawah laut

virus

Kegiatan ekonomi

Peralatan TIK 

apa saja yang 

pernah Anda gunakan

dalam pembelajaran di 

kelas?

Bagaimanakah

Anda memilih

peralatan TIK yang 

tepat dengan materi yang 

akan Anda ajarkan? 



IDENTIFIKASI PERALATAN DAN MEDIA PEMBELAJARAN  
BERBASIS TIK

Kegiatan pembelajaran yang berbasis TIK 
• mendengarkan materi melalui radio,

• melihat tayangan materi melalui TV,

• melakukan presentasi dengan menggunakan

komputer/laptop dan LCD,

• mencetak hasil laporan dengan printer,

• membuat video hasil observasi atau objek

tertentu dengan handycam, kamera, dan kamera

handphone,

• mencari sumber belajar melalui internet dan 

intranet, 

• berkomunikasi melalui telepon atau media 

sosial, 

• berkirim email serta

• membuat suatu komunitas melalui fasilitas

jejaring sosial



IDENTIFIKASI PERALATAN DAN MEDIA PEMBELAJARAN  
BERBASIS TIK

Beberapa pertimbangan dalam

memilih peralatan dan media 

berbasis TIK:
1. Tujuan/Kompetensi yang ingin dicapai

2. Materi pembelajaran

3. Karekteristik siswa

4. Fasilitas pendukung/Ketersediaan

5. Kemampuan guru

6. Karakteristik media

7. Biaya

8. Ketepatgunaan/praktis penggunaannya

9. Pengelompokkan sasaran

10. Kompatibelitas (sesuai dengan norma)

11. Ketersediaan

12. Mutu teknis

13. Artistik



IDENTIFIKASI PERALATAN DAN MEDIA PEMBELAJARAN  
BERBASIS TIK
Langkah identifikasi peralatan dan 

media berbasis TIK dalam RPP

Lihat kembali
RPP Anda!

Buatlah tabel
analisis

pemanfaatan
peralatan TIK 
dalam RPP

Buatlah tabel
analisis jenis

materi, 
aktivitas dan 

media 
pembelajaran

Buatlah tabel
identifikasi

dan pemilihan
media 

pembelajaran



IDENTIFIKASI PERALATAN DAN MEDIA PEMBELAJARAN  
BERBASIS TIK
Contoh RPP
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IDENTIFIKASI PERALATAN DAN MEDIA PEMBELAJARAN  
BERBASIS TIK

Menentukan apakah pesan 
yang akan disampaikan itu 

merupakan tujuan pembelajaran 
atau hanya sekedar merupakan 

informasi atau hiburan

a.Menetapkan apakah media itu 
di rancang untuk keperluan 

pembelajaran atau instruksional 
atau alat bantu mengajar 

(peraga).

Menetapkan apakah dalam 
usaha mendorong kegiatan 

belajar tersebut akan digunakan 
strategi afektif, kognitif atau 

psikomotorik

Menetukan media yang sesuai 
dari kelompok media yang 

cocok untuk strategi yang di 
pilih dengan 

mempertimbangkan ketentuan 
atau criteria, kebijakan, fasilitas, 
kemampuan produksi dan biaya

Mereview kembali kelemahan 
dan kelebihan media yang 
dipilih, bila perlu mengkaji 

kembali alternatif-alternatif yang 
ada

6 langkah prosedur pemilihan media



IDENTIFIKASI  DAN PEMILIHAN SUMBER BELAJAR BERBASIS TIK

SUMBER BELAJAR:

semua sumber seperti pesan, orang, 

bahan, alat, teknik, dan latar yang 

dimanfaatkan siswa sebagai sumber

untuk kegiatan belajar dan dapat

meningkatkan kualitas belajarnya



IDENTIFIKASI  DAN PEMILIHAN SUMBER BELAJAR BERBASIS TIK

Sumber Belajar Digital

E-book

Video

Animasi

Multimedia 

Interaktif

Media 

Presentasi



IDENTIFIKASI  DAN PEMILIHAN SUMBER BELAJAR BERBASIS TIK

Pencarian Sumber Belajar Digital 

di internet

Mesin pencari Google

Rumah Belajar

http://belajar.kemdikbud.go.id

http://belajar.kemdikbud.go.id/


IDENTIFIKASI  DAN PEMILIHAN SUMBER BELAJAR BERBASIS TIK

Pencarian Sumber Belajar Digital 

di internet

TV Edukasi

http://tve.kemdikbud.go.id

Video TV Edukasi

http://video.kemdikbud.go.id

http://tve.kemdikbud.go.id/
http://belajar.kemdikbud.go.id/


IDENTIFIKASI  DAN PEMILIHAN SUMBER BELAJAR BERBASIS TIK

Pencarian Sumber Belajar Digital 

di internet

Buku elektronik

http://bse.kemdikbud.go.id

Video Youtube

http://www.youtube.com

http://tve.kemdikbud.go.id/
http://www.youtube.com/


IDENTIFIKASI  DAN PEMILIHAN SUMBER BELAJAR BERBASIS TIK

Pemanfaatan Sumber Belajar Digital 

di internet

Online Offline



IDENTIFIKASI  DAN PEMILIHAN SUMBER BELAJAR BERBASIS TIK

Tabel Pemilihan

Peralatan TIK, 

media dan 

Sumber Belajar

Berdasarkan KD 

dan indikator

pencapaian

kompetensi



INTEGRASI TIK DALAM PEMBELAJARAN

Bagaimana Anda 

sebagai seorang guru 

mengintegrasikan

teknologi dalam

pembelajaran? 



INTEGRASI TIK DALAM PEMBELAJARAN

TPACK sangat penting bagi

kemampuan guru untuk

menyusun rancangan

pembelajaran. 

Seorang guru dapat

menggunakan teknologi yang 

baik dalam kegiatan belajar

mengajar, jika guru 

dapat mensintesis

enam jenis

pengetahuan ke dalam

rancangan pembelajaran

yang disusunnya



INTEGRASI TIK DALAM PEMBELAJARAN

Technological 
Knowledge

(TK)

Kemampuan penggunaan
software dan hardware 
komputer

Kemampuan adaptasi dan 
mempelajari teknologi baru



INTEGRASI TIK DALAM PEMBELAJARAN

Content 
knowledge

(CK)

Menguasai materi yang akan
diajarkan

mencakup konsep, teori, ide, 
kerangka kerja organisasi, 
pembuktian dan bukti, serta
praktik dan pendekatan yang 
telah ditetapkan



INTEGRASI TIK DALAM PEMBELAJARAN

Pedagogical 
Knowledge

(PK)

pengetahuan guru tentang
proses dan praktik atau
metode pembelajaran

pengetahuan tentang teknik atau
metode yang digunakan di kelas, 
sifat audiens, dan strategi untuk
mengevaluasi pemahaman
siswa



INTEGRASI TIK DALAM PEMBELAJARAN

Pedagogical 
Content 

Knowledge
(PCK). 

bagaimana menyampaikan
(transformasi)  materi
pelajaran dalam proses 
pembelajaran

konten yang berbeda akan
cocok dengan metode mengajar
yang berbeda pula.



INTEGRASI TIK DALAM PEMBELAJARAN

Technological 
Pedagogical 
Knowledge

(TPK).

memahami penggunaan
teknologi yang tepat untuk
mencapai tujuan pedagogis

memungkinkan guru untuk memilih
peralatan apa yang paling tepat
digunakan berdasarkan
kelayakannya untuk pendekatan
pedagogis tertentu

Teknologi juga bisa memberi metode
baru untuk mengajar yang 
memudahkan untuk diterapkan di 
kelas



INTEGRASI TIK DALAM PEMBELAJARAN

Technological 
Content 

Knowledge
(TCK)

pemahaman tentang bagaimana
teknologi dan konten
mempengaruhi dan membatasi
satu sama lain

selain harus menguasai materi
pelajaran yang akan diajarkan, 
guru juga harus memiliki
pemahaman tentang cara
menyampaikan materi pelajaran
dengan menggunakan teknologi
tertentu

mendeskripsikan hubungan timbal
balik antara teknologi dan konten
(materi)



INTEGRASI TIK DALAM PEMBELAJARAN

Pendekatan

Idealis

Pendekatan

Software

tujuan 

pembelajaran yang 

dijadikan sebagai patokan

1) menentukan topik; 

2) menentukan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai; dan 

3) menentukan aktifitas pembelajaran 

dengan memanfaatkan TIK yang 

relevan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran

kondisi dan kesiapan

fasilitas TIK
yang dijadikan sebagai 

patokan

1. mengidentifikasi TIK ;

2. memilih Topik apa yang bisa didukung 

oleh keberadaan TIK ; dan

3. merencanakan strategi pembelajaran 

yang relevan untuk mencapai 

kompetensi dasar dan indikator capaian 

hasil belajar dari Paragmatis pelajaran



INTEGRASI TIK DALAM PEMBELAJARAN

contoh pengintegrasian TIK dalam pembelajaran

Topik/Mapel/ 

Jenjang

Kegiatan Pembelajaran

pada RPP awal

Kegiatan Pembelajaran pada RPP terintegrasi TIK Alasan

Keragaman Suku

Bangsa dan 

Agama di 

Negeriku/ 

Indahnya

Keragaman di 

Negeriku/ SD 

Kelas IV 

semester 2

Pendahuluan

• Guru dan siswa memberikan salam.

• Salah satu siswa memimpin doa

sebelum pembelajaran. (Religius) 

• Guru bersama siswa menyanyikan lagu

Indonesia Raya (Nasionalisme) 

• Guru mengecek kesiapan diri dengan

mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapian pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan

kegiatan pembelajaran.

• Guru menginformasikan tema yang akan

dibelajarkan yaitu tema 7 subtema 1 

tentang ”Indahnya Keragaman Suku di 

Negeriku”. 

• Guru menyampaikan tahapan kegiatan

yang meliputi kegiatan mengamati, 

menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan

Pendahuluan

• Guru dan siswa memberikan salam.

• Salah satu siswa memimpin doa sebelum pembelajaran. 

(Religius) 

• Guru bersama siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya 

(Nasionalisme)  dan diiringi video lagu Indonesia Raya

• Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar

kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan

pembelajaran.

• Guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan

yaitu tema 7 subtema 1 tentang ”Indahnya Keragaman

Suku di Negeriku”. 

• Siswa diminta saling menanyakan ke teman kelasnya

tentang asal sukunya dan mencatatnya.

• Dari hasil catatan siswa, guru menyampaikan bahwa di 

kelas ini terdiri dari berbagai suku.

• Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi

kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan

Penyajian video lagu

Indonesia akan

menambah

semangat dan 

kecintaan terhadap

Indonesia, peralatan

yang diperlukan

laptop dan LCD 

Proyektor, sumber

video:  

https://www.youtube.

com/watch?v=DhyDh

aCynGw

https://www.youtube.com/watch?v=DhyDhaCynGw


INTEGRASI TIK DALAM PEMBELAJARAN

contoh pengintegrasian TIK dalam pembelajaran

Topik/Mapel/ 
Jenjang

Kegiatan Pembelajaran
pada RPP awal

Kegiatan Pembelajaran pada RPP terintegrasi TIK Alasan

Keragaman

Suku Bangsa

dan Agama di 

Negeriku/ 

Indahnya

Keragaman di 

Negeriku/ SD 

Kelas IV 

semester 2

Kegiatan Inti

Mengamati

• Siswa mengamati gambar peta kepulauan

Indonesia. (literasi) 

Menanya

• Siswa dan guru bertanya jawab tentang peta 

kepulauan Indonesia (berpikir kritis): 

1. Di Pulau manakah tempat tinggalmu?

2. Banyak atau sedikit pulau-pulau di Indonesia?  

3. Bagaimanakah jarak antar pulau tersebut? Jauh

atau dekat?

4. Bagaimana kondisi alam setiap daerah di 

Indonesia?

5. Samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah

Indonesia? Jelaskan!

Mengeksplorasi

• Siswa membaca teks tentang faktor penyebab

Keragaman Masyarakat Indonesia pada buku

siswa halaman 22-23. (literasi) 

• Siswa berdiskusi tentang faktor penyebab

keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia 

dan informasi baru yang didapat dari teks

bacaan. (kolaborasi) 

• Guru menilai sikap siswa dalam kerja kelompok.

Kegiatan Inti

Mengamati

• Siswa mengamati tampilan interaktif peta kepulauan

Indonesia. (literasi) 

Menanya

• Siswa dan guru bertanya jawab tentang peta kepulauan

Indonesia (berpikir kritis): 

1. Di Pulau manakah tempat tinggalmu?

2. Banyak atau sedikit pulau-pulau di Indonesia?  

3. Bagaimanakah jarak antar pulau tersebut? Jauh atau dekat? 

4. Bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia?

5. Samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? 

Jelaskan!

Mengeksplorasi

• Siswa membaca teks tentang faktor penyebab Keragaman

Masyarakat Indonesia pada buku siswa halaman 22-23. 

(literasi) 

• Siswa berdiskusi tentang faktor penyebab keragaman suku

bangsa yang ada di Indonesia dan informasi baru yang 

didapat dari teks bacaan. (kolaborasi) 

• Siswa secara berkelompok melihat multimedia interaktif

tentang Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia 

dengan 1 laptop dalam kelompok

• Guru menilai sikap siswa dalam kerja kelompok.

Menambah dan 

memberikan sumber

belajar selain buku teks

yaitu dengan multimedia 

pembelajaran yang dapat

diunduh di fitur Sumber

Belajar portal Rumah

Belajar.

Keragaman Suku Bangsa

https://sumberbelajar.belaj

ar.kemdikbud.go.id/sumbe

rbelajar/tampil/Keragaman

-Suku-Budaya-

/konten1.html

Keragaman Suku Bangsa

dan Budaya di Indonesia 

https://sumberbelajar.belaj

ar.kemdikbud.go.id/sumbe

rbelajar/tampil/Keanekarag

aman-Suku-Bangsa-dan-

Budaya-/konten1.html

https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Keragaman-Suku-Budaya-/konten1.html
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Keanekaragaman-Suku-Bangsa-dan-Budaya-/konten1.html
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Contoh selanjutnya silakan perhatikan di modul!

Selamat Belajar, Tetap Semangat!
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