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Kata Pengantar 
 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat menyelenggarakan Program 

Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK), yang diselenggarakan setiap tahunnya. Program ini 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru dalam hal penguasaan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) guna mendukung terciptanya model pembelajaran yang inovatif sesuai 

dengan tuntutan abad 21. Hal ini sejalan dengan harapan besar untuk mewujudkan sumber daya 

manusia yang berkualitas, yang siap menyongsong revolusi industri 4.0.  

Terlebih lagi, pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran diperlukan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Pembekalan guru akan literasi TIK 

akan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kemenarikan proses pembelajaran. Oleh karena itu 

guru dituntut untuk memiliki kompetensi keahlian yang cukup untuk memanfaatkan teknologi 

yang ada, sehingga lebih optimal dalam penyampaian materi pelajaran di sekolah.  

Saat ini masih banyak guru yang belum memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam 

pembelajaran. Minimnya kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi guru untuk 

memanfaatan TIK dalam pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya. 

Program ini diadakan sebagai kegiatan rutin tahunan Pusdatin Kemendikbud. 

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) berjenjang 4 level, yaitu Level 

Literasi TIK, Implementasi TIK, Kreasi TIK, hingga Berbagi TIK. Di mana masing-masing level akan 

diadakan dengan sistem seleksi, sehingga pada akhir level, akan menghasilkan guru-guru terpilih. 

Guru-guru inilah yang sekaligus akan dilantik menjadi Duta Rumah Belajar, agen Pusdatin 

Kemendikbud untuk menyosialisasikan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Guru-guru ini akan 

menjadi inspirasi guru-guru di wilayah representatif mereka dalam menggunakan teknologi 

untuk mengajar siswa-siswanya.  

Walaupun pada inti program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi TIK untuk guru-guru, 

program ini diselenggarakan dengan proses kompetisi. Hal ini bertujuan untuk memacu mereka 

dalam menghasilkan karya-karya terbaiknya. Melihat pengalaman dua tahun terakhir ini, dengan 

sistem seperti ini cukup efektif untuk mendorong tingkat partisipasi guru. Ke depannya, Pusdatin 

Kemendikbud akan terus berupaya mengakselerasi inovasi-inovasi teknologi pembelajaran yang 
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lebih efektif untuk diestafetkan kepada guru-guru. Sehingga, kualitas guru-guru Indonesia akan 

terus meningkat dan pada akhirnya mutu peserta didik menjadi lebih berdaya saing.  

Modul ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program PembaTIK. Modul 

yang berisikan arahan dan materi terkait setiap level program ini, diharapkan akan membantu 

peserta dalam mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan.  

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

terselenggaranya Program Pembelajaran Berbasis TIK. Semoga guru-guru di Indonesia terus 

terpacu untuk menjadi guru modern yang mengikuti tuntutan di era teknologi ini. 
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Pengantar Modul 
 

Halo Sahabat Rumah Belajar! 

Selamat datang dalam Diklat Pembelajaran Berbasis TIK atau Pembatik Level 3, yakni ranah 

kreasi. Salah satu mata diklat dalam level 3 adalah Media Pembelajaran Berteknologi Digital. 

Sahabat akan melaksanakan diklat ini secara daring, dengan rincian materi sebagai berikut: 

No Materi 

1 Menyiapkan Pembelajaran dengan Media Berteknologi Digital  

2 Jenis Media Pembelajaran Berteknologi Digital 

3 Menerapkan Pembelajaran dengan Media Berteknologi Digital 

4 Tes Akhir Modul 

5 Tugas Mandiri 

  

Media Pembelajaran 

Sebagai seorang guru, pendidik, maupun tenaga kependidikan, Sahabat tentu sudah tidak asing 

lagi dengan media pembelajaran. Mari segarkan pengetahuan mengenai definisi media 

pembelajaran dari beberapa sumber ini: 

Media is a channel of communication, derived from the Latin word for ‘between’, the term 

refers ‘to anything that carries information between a source and a receiver. Maka radio, 

televisi, atau proyektor yang membawa pesan pembelajaran dapat disebut sebagai media 

pembelajaran. (Heinich, Molenda, dan Russel) 

Bukan hanya alat perantara, media pembelajaran juga meliputi orang dan kegiatan yang 

memang dikondisikan untuk memperoleh hasil belajar. (Gerlach dan Ely) 

Media menjadi bagian proses penyampaian pesan pembelajaran agar memberikan efek 

berupa hasil dan pengalaman belajar karena posisi media sesuai dengan prinsip komunikasi 

yaitu ”who says what in which channels to whom in what effect”. (Lasswel) 

(sumber: Rusman, 2009; Sanjaya, 2008) 
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Dari tiga definisi media di atas, apakah Sahabat setuju bahwa media pembelajaran memiliki 

peran penting dalam menyampaikan pesan pembelajaran? Penggunaan media pembelajaran 

juga berpengaruh dalam menentukan pengalaman belajar yang bisa diperoleh peserta didik. 

Keterkaitan antara jenis media dengan pengalaman belajar dikemukakan oleh Edgar Dale melalui 

Cone of Experiences berikut: 

 

Kerucut Pengalaman – Edgar Dale 

(sumber: Sari, 2019) 

Dari kerucut pengalaman tersebut, guru dapat mengidentifikasi tujuan belajar hingga 

karakteristik pebelajar (termasuk gaya belajarnya). Sehingga guru dapat memilih media 

pembelajaran yang dianggap paling tepat untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Apakah 

Sahabat memiliki pendapat lain terkait media dan pengalaman belajar? Silakan diskusikan 

dengan kolega guru. 

 

Teknologi Digital 

Apa yang terlintas di benak Sahabat Rumah Belajar saat membaca atau mendengar istilah 

teknologi digital? Teknologi digital merupakan sebuah teknologi yang menggantikan sistem 

analog atau mekanik. Definisi teknologi digital adalah sebagai berikut: 
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Teknologi digital adalah teknologi yang dioperasikan dengan menggunakan sistem 

komputerisasi, sistem tersebut didasari dari bentuk informasi sebagai nilai numeris 0 

dan 1 yang mengidentifikasikan tombol hidup dan mati. Teknologi digital juga dapat 

dikatakan teknologi nirkabel, maksudnya adalah teknologi ini memanfaatkan signal 

sebagai sarana penghubung kepada medianya sebagai penyampai pesan. Sinyal 

digital mempunyai keistimewaan tersendiri bahwa kecepatan yang di kirimkan oleh 

sinyal tersebut melebihi kecepatan cahaya yang mana sistem ini tidak ditemukan 

dalam teknologi analog.Teknologi digital dalam perspektif komunikasi merupakan 

sistem penyampaian yang efisien, komunikasi menjadi lebih dinamis tanpa terhalang 

oleh ruang dan waktu. (Muhasim, 2017) 

 

Teknologi digital merupakan pengembangan dari teknologi pendahulunya.Teknologi ini 

membawa banyak perubahan dan yang paling mudah diamati adalah perubahan perangkat atau 

peralatan dari yang bersifat analog kini menjadi digital seperti berikut: 

Televisi digital Kamera digital 

 

 

 

 

Telepon seluler 

 

Kelebihan yang diberikan oleh teknologi digital antara lain:  

1) Sangat mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk memroses, menyimpan, 

menampilkan dan mengirim informasi. 

2) Bisa mereproduksi data dengan tidak terbatas jumlahnya tanpa pengurangan kualitas. 

3) Bisa dengan mudah memanipulasi data dengan presisi tinggi. 

Tiga kelebihan di atas baru menyebutkan kemampuan teknologi secara teknis. Sedangkan 

kelebihan lain yang mengiringi belum dibahas. Kelebihan teknologi digital dimanfaatkan untuk 

berbagai bidang, termasuk pendidikan. Terutama untuk meningkatkan produktivitas dan 

mengoptimalkan hasil. Revolusi digital yang terjadi juga turut mempengaruhi cara pandang 

hingga proses pembelajaran. Bahkan platform digital sosial media pun memberi dampak dan 

dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. 
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Gambar berbagai platform digital sosial media yang dapat digunakan untuk belajar 

(sumber: pinterest.com) 

 

Dari ikon-ikon di atas, beberapa atau bahkan semua ikon sosial media tersebut tentu tidak asing 

bagi Sahabat Rumah Belajar. Dan sangat mungkin apabila Sahabat menggunakannya sehari-hari. 

Platform teknologi digital yang dapat digunakan tidak hanya untuk sosial media hiburan 

(entertainment) melainkan untuk keperluan lainnya, termasuk pembelajaran. Sahabat Rumah 

Belajar sebagai guru pernahkah memanfaatkan platform digital sebagai sarana pembelajaran? 

Modul ini mengajak Sahabat untuk lebih terampil memanfaatkan berbagai platform teknologi 

digital sebagai sarana atau media pembelajaran. 

 

Tujuan Modul 
Pembelajaran dalam diklat ini secara umum bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai 

Media Pembelajaran Berteknologi Digital. Sedangkan tujuan khusus diklat adalah, dengan baik 

dan benar peserta diklat dapat: 

1. Mempersiapkan media berteknologi digital untuk pembelajaran 

2. Mengenal beberapa macam media pembelajaran berteknologi digital 

3. Menerapkan pembelajaran dengan media berteknologi digital 

 

Kegiatan Belajar 
Diklat Media Pembelajaran Berteknologi Digital terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar dan 1 (satu) 

ujian akhir diklat. Pembelajaran diklat dilakukan secara daring dengan metode mempelajari 
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materi secara mandiri dan pengerjaan tugas-tugas. Silabus dalam setiap kegiatan belajar adalah 

sebagai berikut: 

Materi Kegiatan 
Belajar (KB)  

Tujuan Pembelajaran Sub Materi Tugas 

KB 1 – Menyiapkan 
Pembelajaran 
dengan Media 
Berteknologi Digital 

1. Melakukan analisis 
kebutuhan 
pemanfaatan 
media digital 

2. Menyusun rencana 
pembelajaran 
dengan media 
digital 

1. Analisis kebutuhan 

2. Tantangan masa 
depan 

3. Rencana 
pembelajaran 
dengan media 
digital 

1. Menyebutkan 
atau membuat 
esai singkat 
pengalaman 
menggunakan 
media 
berteknologi 
digital untuk 
pembelajaran 

2. Menyusun 
rencana 
pembelajaran 
dengan media 
digital sesuai 
dengan analisis 
kebutuhan 

KB 2 – Jenis Media 
Pembelajaran 
Berteknologi Digital 

1. Menganalisis tipe 
pemanfaatan 
media digital 

2. Menjelaskan 
karakteristik 
beberapa macam 
media 
pembelajaran 
digital 

1. Pemanfaatan 
media 
pembelajaran 
digital by utilization 
dan by design 

2. Karakteristik 
beberapa macam 
media 
pembelajaran 
digital 

1. Membuat 
klasifikasi media 
pembelajaran 
berteknologi 
digital dengan 2 
kategori tipe 
pemanfaatan 

2. Membuat media 
presentasi tentang 
memilih satu 
media digital 
untuk 
pembelajaran 

KB 3 – Menerapkan 
Pembelajaran 
dengan Media 
Berteknologi Digital 

1. Menjelaskan 
lingkungan 
sistemik 
pembelajaran 
digital 

2. Menjelaskan 
support system 
dalam 
pembelajaran 
dengan media 

1. Persiapan 
perangkat dan 
support sistem 

2. Persiapan 
lingkungan 

3. Integrasi media 

4. Mengikat dan 
meningkatkan 

Melakukan refleksi 
atas pembelajaran 
modul diklat ini, dan 
memberikan umpan 
balik. 
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Materi Kegiatan 
Belajar (KB)  

Tujuan Pembelajaran Sub Materi Tugas 

berteknologi 
digital 

3. Melakukan 
integrasi media 
berteknologi 
digital ke dalam 
pembelajaran 

belajar (engage 
and enhance) 

Tes Akhir Modul Soal Pilihan Ganda 

 

Petunjuk Penggunaan Modul 
1. Pelajari tujuan setiap kegiatan belajar dan kerjakan tugas yang tersedia. 

2. Pelajari materi yang tersedia pada setiap kegiatan belajar dan kerjakan tugas sesuai petunjuk 

tutor. 

3. Kerjakan tugas/latihan untuk mengukur pengetahuan yang sudah Anda pelajari. 

4. Gunakan forum diskusi untuk berkomunikasi dengan peserta lain ketika mengalami kendala 

dalam penyelesaian tugas. 

 

Selamat belajar! 
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Kegiatan Belajar 1: Menyiapkan Pembelajaran dengan Media 

Berteknologi Digital 
 

Pengantar KB 1 
Halo Sahabat Rumah Belajar! 

Selamat bergabung dalam modul diklat Media Pembelajaran Berteknologi Digital, yang 

merupakan bagian dari seri Diklat Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK) level 3 atau ranah 

kreasi. Melalui modul ini kompetensi kreasi TIK Sahabat akan diasah. Modul diklat ini terbagi atas 

tiga kegiatan belajar. Pada kegiatan belajar satu, kita akan mempelajari materi tentang 

Menyiapkan Pembelajaran dengan Media Berteknologi Digital. Karena teknologi digital tentu 

semakin lekat dengan kehidupan Sahabat sehari-hari. Dari kegiatan belajar satu, kompetensi 

kreasi dipelajari dengan pengetahuan mengenai kebutuhan dan kondisi saat ini yang 

menyebabkan guru perlu mengembangkan pembelajaran dengan media berteknologi digital. 

Menyiapkan pembelajaran ada dalam fase perancangan atau perencanaan yang biasanya 

dituangkan dalam bentuk RPP. Perencanaan pembelajaran atau RPP bukan sekadar untuk 

keperluan dokumentasi administratif dan memenuhi tuntutan kurikulum. Guru harus mampu 

menyelenggarakan pembelajaran yang harmonis. Untuk itu diperlukan rencana yang baik. 

Terkadang karena berbagai hal, pembelajaran yang sudah direncanakan dengan matang bisa 

berubah dari rencana awal. Bayangkan apabila Sahabat tidak mempersiapkan kelas dengan baik. 

Teknologi digital mungkin lebih akrab dengan peserta didik dibanding dengan gurunya. Tidak bisa 

dielakkan bahwa generasi peserta didik adalah digital technology native yang artinya 

kecanggihan teknologi digital tidak akan menjadi isu utama. Lalu bagaimana Sahabat sebaiknya 

memberikan layanan belajar yang tepat bagi peserta didik? Mari kita pelajari bersama mengenai 

penyiapan pembelajaran dengan media berteknologi digital. 

 

Tujuan Belajar 
Setelah mempelajari materi Menyiapkan Pembelajaran dengan Media Berteknologi Digital, 

Sahabat Rumah Belajar yang mengikuti diklat dapat: 

1. Melakukan analisis kebutuhan pemanfaatan media digital 

2. Menyusun rencana pembelajaran dengan media digital 
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Materi 
Analisis kebutuhan teknologi digital untuk pembelajaran 

Mari kita awali materi tentang teknologi digital dengan beberapa data yang menjelaskan kondisi 

digital di Indonesia berikut: 

 

Data digital populasi Indonesia 

Data di atas merupakan hasil riset yang dilakukan oleh lembaga We Are Social yang bergerak 

selama beberapa tahun terakhir untuk mendata, menggambarkan trend dan wawasan digital. 

Riset dilakukan dalam lingkup global, kemudian dibagi per region dan negara. Indonesia termasuk 

di dalamnya.  

Semua data dan trend digital dapat dimanfaatkan untuk menganalisis tentang cara orang dalam 

menggunakan internet, gawai, sosial media, dan e-commerce.  

Tautan data hasil riset dapat Sahabat akses dengan memindai kode QR di bawah: 

 

File data hasil riset juga dapat Sahabat unduh di sini: (unduh file) 

Pengguna internet di Indonesia:  

▪ Ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia pada Januari 2020. 

▪ Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat 25 juta (+ 17%) antara 2019 dan 2020. 

https://simpandata.kemdikbud.go.id/index.php/s/iy5sCrr9GkX6bba
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▪ Penetrasi internet di Indonesia mencapai 64% pada Januari 2020. 

Pengguna media sosial di Indonesia 

▪ Ada 160,0 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2020. 

▪ Jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat 12 juta (+ 8,1%) antara April 2019 dan 

Januari 2020. 

▪ Penetrasi media sosial di Indonesia mencapai 59% pada Januari 2020. 

Koneksi seluler di Indonesia 

▪ Ada 338,2 juta koneksi seluler di Indonesia pada Januari 2020. 

▪ Jumlah koneksi seluler di Indonesia meningkat 15 juta (+ 4,6%) antara Januari 2019 dan Januari 

2020. 

▪ Jumlah koneksi seluler di Indonesia pada Januari 2020 setara dengan 124% dari total populasi. 

Dari hasil riset tersebut dapat kita lihat bahwa masyarakat Indonesia merupakan sumber daya 

yang sangat besar dalam mendayagunakan internet, aplikasi dan fitur yang tersedia. Kemampuan 

kita sudah cukup baik dalam menggunakan teknologi digital. Namun bila melihat 

pemanfaatannya, sebagian besar masih untuk keperluan yang bersifat hiburan (entertainment).  

Tidakkah menarik apabila teknologi digital yang sudah ada dimanfaatkan untuk memfasilitasi 

pembelajaran sehingga tidak lagi bersifat konvensional? Atau bahkan mungkin saja Sahabat 

Rumah Belajar memiliki ide kreatif untuk mengembangkan teknologi digital yang diadaptasi 

untuk pembelajaran dan edukasi. Aplikasi maupun sosial media yang digunakan masyarakat 

(pada data Digital Indonesia) tentu banyak yang tidak asing pula bagi Sahabat. Ayo kita 

maksimalkan pemanfaatannya untuk pendidikan.  

Setiap pembelajaran memiliki karakteristik tersendiri, ada indikator-indikator pembeda yang 

menyebabkan metode atau media tertentu tidak bisa diterapkan secara generik. Indikator 

tersebut antara lain: 

1. Subjek (materi) yang diajarkan 

2. Karakteristik peserta didik 

3. Kondisi di lapangan 

4. Kompetensi pendidik  

Apakah ada indikator lain yang dapat Sahabat sebutkan? Mari kita diskusikan pada kesempatan 

berikutnya. Hal-hal yang diuraikan di atas dapat dijadikan salah satu dasar untuk melakukan 
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analisis kebutuhan akan pembelajaran berteknologi digital. Sebagai seorang pendidik, 

merumuskan aktivitas belajar terbaik adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Apakah Sahabat pernah melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) atau menulis jurnal hasil 

penelitian/kajian? Silakan lihat contoh jurnal mengenai analisis kebutuhan teknologi digital untuk 

pembelajaran berikut: 

• Jurnal 1  

• Jurnal 2 

Tantangan masa depan  

Kehadiran teknologi membawa banyak potensi sekaligus tantangan bagi bangsa. Di bidang 

pendidikan, Sahabat Rumah Belajar adalah pendidik yang saat ini menjadi ujung tomba 

pendidikan karena berhadapan lansung dengan peserta didik. Tantangan seperti apa yang kita 

hadapi? Silakan baca paparan singkat Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) 

berikut ini: 

 

 

 
Paparan Digital 
Transformation 

(Bappenas) 

Dunia pendidikan memanfaatkan potensi revolusi industry ke-4 ini antara lain dalam hal: 

a. Komputasi awan; untuk kemudahan menambah akses bahan pembelajaran dan pengguna 

layanan digital (UNBK, e-rapor, DAPODIK, dll   

b. Kecerdasan buatan (AI); menjadi kunci layanan pembelajaran berbasis personalisasi 

(personalized learning)    

c. Internet of things; untuk mendukung pembelajaran yang kolaboratif dan kreatif di kelas. IoT 

mendorong proses belajar yang lebih efektif dan interaktif 

d. Konektivitas 5G; menjadikan pembelajaran berbasis Augmented Reality dan Virtual Reality 

akan semakin mudah dilakukan di dalam dan di luar kelas  

e. Digitalisasi; akan mendorong tumbuhnya aplikasi dan konten pembelajaran berbasis digital 

(Rumah Belajar), dan 

f. Big Data; mendukung integrasi layanan pendidikan bagi guru, siswa disekolah (DAPODIK). 

https://simpandata.kemdikbud.go.id/index.php/s/8jJK2dHBn2qyq6f
https://simpandata.kemdikbud.go.id/index.php/s/LzcjbTpcGAbRSYd
https://simpandata.kemdikbud.go.id/index.php/s/eFpA78BPRoptRMe
https://simpandata.kemdikbud.go.id/index.php/s/eFpA78BPRoptRMe
https://simpandata.kemdikbud.go.id/index.php/s/eFpA78BPRoptRMe
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Untuk menghadapi era dengan teknologi yang berkembang sedemikian pesat, literasi yang 

dimiliki SDM tidak hanya terkait teknologi seperti memahami cara kerja mesin dan aplikasi 

teknologi. Literasi lain yang perlu dikuasai adalah literasi data (kemampuan membaca, 

menganalisis, dan menggunakan data dan informasi), serta literasi manusia (seperti 

kemanusiaan, komunikasi, kepemimpinan, kerjasama dalam tim, dan soft skill lainnya). Belajar 

akan terjadi sepanjang hayat, hal ini perlu disadari, dipahami dan terus digerakkan. 

Prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat antara lain: seleksi pilihan, percaya diri, berpikir kritis, 

kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Namun tentu saja belajar akan kurang berdampak atau 

berkesan apabila tidak menghadapi tantangan. Tantangan yang akan dihahadapi oleh peserta 

didik kita di masa depannya tentu berbeda dengan yang kita hadapi. Contohnya adalah 

perubahan profesi, akan ada pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak bisa kita bayangkan 

ada saat ini. 

 

 

 

Tautan artikel 

 

Lalu bagaimana Sahabat harus menyikapi tantangan yang ada? Mari kita rumuskan strategi 

dengan melibatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Arahan yang bisa kita ikuti antara lain 

(sumber: paparan Kapusdatin dalam seminar TIK pendidikan): 
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Transformasi digital dalam pendidikan berupaya meningkatkan dan memperbaiki unsur akses, 

mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan. Menghadirkan Rumah Belajar untuk pendidikan 

Indonesia adalah satu wujud transformasi digital. Implementasi pemanfaatan portal Rumah 

Belajar terus meluas. Secara internal, pengelola Rumah Belajar pun terus melakukan peningkatan 

fungsi dan layanan serta mendiaspora penggunaannya. 

Rencana pembelajaran dengan media digital 

Mengapa Sahabat perlu membuat rencana pembelajaran? Bukankan zaman semakin mudah 

dengan hadirnya teknologi digital? Tidak ada salahnya melakukan persiapan dengan membuat 

rencana pembelajaran. Karena Sahabat memiliki tanggung jawab mendidik siswa yang akan 

menghadapi masa depannya sendiri. 

Lalu bagaimanakah rencana pembelajaran dengan media digital yang ideal? Sahabat harus ingat, 

bahwa dalam teknologi pembelajaran tidak ada media yang generik untuk berbagai situasi dan 

kondisi belajar. Maka rencana pembelajaran yang terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan 

kelas Sahabat. 

Think globally, act locally (sumber: sites.google.com) 

Mengapa kita perlu berpikir global dan bertindak lokal dalam menyiapkan pembelajaran? Karena 

rencana pembelajaran yang Sahabat buat akan diterapkan di kelas yang sifatnya lokal, tujuan 

belajar yang Sahabat hendak capai ditujukan untuk peserta didik di tempat Sahabat mengajar. 
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Namun pemikiran dan wawasan harus dibuka seluas mungkin. Berikut beberapa tips berpikir 

global bertindak lokal dalam menyiapkan pembelajaran dengan media digital: 

1. Perbanyak membaca untuk memperluas wawasan 

2. Banyak referensi dapat mengasah kreativitas 

3. Sesuaikan kondisi peserta didik dan lingkungan 

4. Tidak perlu takut gagal. Lebih baik mencoba 

Menteri pendidikan dan kebudayaan memberikan kebebasan atau kemerdekaan bagi guru untuk 

membuat rencana pembelajaran. Kebebasan ini diartikan sebagai rasa percaya pemerintah 

kepada guru untuk menyiapkan dan mengelola pembelajaran. Guru harus bisa menjadi sutradara 

pembelajaran yang baik. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil 

berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan 

perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan 

tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil akhir dari 

proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadiksan 

acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran (Sanjaya, 2015). Perencanaan 

pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media 

dan sumber belajar, perangkat penilaian dan skenario pembelajaran (Rusman, 2017).  

Perencanaan pembelajaran dapat dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran atau RPP. Silabus adalah perencanaan pembelajaran jangka panjang, sementara 

RPP adalah perencanaan pembelajaran jangka pendek. Silabus dapat didefinisikan sebagai “garis-

garis besar, ringkasan, ikhtisar, pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus merupakan 

rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang 

pendidikan dan kelas tertentu, sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan 

penyajian materi kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ciri daerah setempat.  

Sementara itu RPP berisi garis besar (outline) apa yang akan dikerjakan oleh guru dan peserta 

didik selama proses pembelajaran, baik untuk satu kali pertemuan maupun meliputi beberapa 

kali pertemuan (Rusman, 2017). RPP mencakup: 1) identitas/data sekolah, mata pelajaran, dan 

kelas/semester; 2) materi pokok; 3) alokasi waktu; 4) tujuan pembelajaran, KD dan indikator 

pencapaian kompetensi; 5) materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, 

sumber belajar; 6) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan 7) penilaian. 
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Merdeka belajar dapat diartikan bahwa guru bebas dalam membuat format rencana 

pembelajaran. Selama dituangkan sesuai norma dan dapat dipahami untuk dilaksanakan, maka 

tidak ada yang salah dengan dokumen rencana pembelajaran tersebut. Untuk menambah 

wawasan Sahabat tentang menyiapkan pembelajaran dengan memanfaatkan media 

berteknologi digital, silakan pelajari beberapa sumber berikut: 

Media Sumber 

Artikel 1 - Perancangan Media Pembelajaran Komik Digital 
Laboratorium Sejarah Rumah Arca Sebagai Upaya Pengenalan Sejarah 
Lokal 

 

Artikel 2 - Penerapan Mikroskop Digital Dengan Bantuan Smartphone 
Android Sebagai Media Pembelajaran IPA 

 

Video 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=1Bq
R7wUje_4 

 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang perlu ada di dalam rencana 

pembelajaran, Pertimbangan apa saja yang Sahabat gunakan sebagai konsep untuk memilih 

media pembelajaran? Berikut sejumlah pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang 

tepat dengan menggunakan akronim kata ACTION, yaitu: Access, Cost, Technology, Interactivity, 

Organization, dan Novelty. 

 

Apakah media yang kita perlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik? Akses juga 
menyangkut aspek kebijakan misalnya apakah peserta didik diizinkan untuk menggunakannya?

Access

Mahalnya media pembelajaran misalnya multimedia harus kita hitung dengan aspek manfaatnya. Semakin 
banyak yang menggunakan, maka unit cost dari sebuah media akan semakin menurun.

Cost

Perlu kita perhatikan apakah teknologi dari suatu media tersedia dan mudah mengoperasikannya.
Technology

Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah (interaktivitas).
Interactivity

Misalnya, apakah pimpinan sekolah atau lembaganya mendukung? Bagaimana pengorganisasiannya? Apakah di 
sekolah tersedia pusat sumber belajar?

Organization

Media yang lebih terkini biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa.
Novelty

https://www.youtube.com/watch?v=1BqR7wUje_4
https://www.youtube.com/watch?v=1BqR7wUje_4
https://www.youtube.com/watch?v=1BqR7wUje_4
https://www.youtube.com/embed/1BqR7wUje_4?feature=oembed
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Tugas Mandiri 
Apakah Sahabat Rumah Belajar telah mempelajari semua materi terkait yang dipaparkan? Bila 

dianggap belum mencukupi, Sahabat dapat mengakses dari berbagai macam sumber yang 

relevan dan kredibel. 

Sekarang kerjakan tugas mengenai materi terkait KB 1 berikut ini: 

1. Sebutkan atau uraikan dalam esai yang singkat dan jelas pengalaman menggunakan media 

pembelajaran berteknologi digital yang pernah Sahabat lakukan atau terlibat. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Buat atau susunlah sebuah rencana pembelajaran dengan media digital sesuai dengan 

analisis kebutuhan di tempat Sahabat mengajar. 

- Dokumen rencana pembelajaran dibuat dalam format .doc, .ppt, atau .pdf 

- Berikan alasan mengapa Sahabat merencanakan pembelajaran dengan media tersebut 
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Kegiatan Belajar 2: Jenis Media Pembelajaran Berteknologi Digital 
 

Pengantar KB 2 
Halo Sahabat Rumah Belajar. 

Sekarang kita memasuki Kegiatan Belajar 2, yaitu mengenai Jenis Media Pembelajaran 

Berteknologi Digital. Sebelum Sahabat berkreasi mengembangkan media pembelajaran 

berteknologi digital, atau menerapkannya dalam pembelajaran, mari perluas wawasan kita 

tentang jenis-jenis media pembelajaran digital. 

Di dalam kegiatan belajar 2 ini Sahabat akan menganalisis tipe pemanfaatan media berteknologi 

digital dalam pembelajaran. Kemudian di bagian ini juga dijelaskan beberapa jenis media 

pembelajaran berteknologi digital. Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik, dan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan. Sumber daya media digital yang guru ingin gunakan tentu saja 

akan tergantung pada tingkat pembelajaran yang diajarkan serta tujuan belajar secara 

keseluruhan. 

Perkembangan teknologi tak perlu dilawan atau dihindari, namun harus diadaptasikan dengan 

kebutuhan pendidikan saat itu. Sehingga bukannya tertinggal, tapi pendidikan Indonesia justru 

mampu bersanding dengan negara lain. Peradaban selalu berevolusi termasuk bagaimana cara 

manusia baca-tulis dan berkomunikasi. Diawali berkomunikasi dengan media batu, kini pelan 

namun pasti tergantikan oleh media digital.  

Selain untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, konsep pembelajaran digital juga ditujukan 

untuk mengatasi permasalahan pengadaan buku di Indonesia. Contohnya, penggunaan Buku 

Sekolah Elektronik dan Kelas Digital bisa menghemat waktu dan biaya untuk mendapatkan bahan 

belajar. Kini tugas kita adalah memberikan respon balik pada teknologi,misalnya dengan 

memanfaatkan sebagai sarana belajar yang efisien. 

 

Tujuan Belajar 
Setelah mempelajari materi Jenis Media Pembelajaran Berteknologi Digital, Sahabat Rumah 

Belajar yang mengikuti diklat dapat: 

1. Menganalisis tipe pemanfaatan media pembelajaran digital 

2. Menjelaskan karakteristik beberapa macam media pembelajaran digital 
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Materi 
Media Pembelajaran 

 

Proses Komunikasi dalam Pembelajaran 

(sumber: ciputrauceo.net) 

Sahabat tentu tahu bahwa Ciri utama kegiatan pembelajaran adalah adanya interaksi. Interaksi 

tersebut terjadi antara peserta didik dengan lingkungan belajarnya, baik itu dengan guru, teman-

temannya, alat, media pembelajaran dan atau sumber-sumber belajar yang lain. Dengan 

demikian dapat dikatakan proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu 

proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Pesan dalam pembelajaran 

berupa isi atau materi ajar pada kurikulum yang dituangkan oleh guru atau sumber lain ke dalam 

simbol-simbol komunikasi. Simbol-simbol komunikasi berupa simbol verbal (lisan ataupun 

tulisan) dan/atau simbol nonverbal. 

Dalam sistem pembelajaran modern saat ini, peserta didik tidak hanya berperan sebagai 

komunikan atau penerima pesan, namun peserta didik juga bertindak sebagai komunikator atau 

penyampai pesan. Dalam kondisi seperti itu, maka terjadi proses komunikasi dua arah (two ways 

communication) atau komunikasi banyak arah (multiways traffic communication). Pembelajaran 

dengan kedua model komunikasi tersebut membutuhkan peran media agar dapat meningkatkan 

efektivitas pencapaian tujuan atau kompetensi. 

Media pembelajaran yang berhasil adalah yang dapat 

mengubah perilaku peserta didik (behavior change) serta 

meningkatkan hasil belajar peserta didik tertentu. 

Keberhasilan penggunaan media pembelajaran tersebut tidak 

terlepas dari bagaimana media itu direncanakan dengan baik. 

Untuk mempersiapkan media yang efektif, tidak dapat 
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dilakukan secara spontan, namun diperlukan analisis yang komprehensif dengan memperhatikan 

berbagai aspek yang dapat memengaruhi keberhasilan pembelajaran. Aspek-aspek tersebut 

diantaranya tujuan, kondisi peserta didik, fasilitas pendukung, waktu yang tersedia dan 

kemampuan guru untuk menggunakannya dengan tepat. 

Guru dan pengembang instruksional harus mempelajari terlebih dahulu berbagai teori belajar 

yang terkandung dalam tujuan instruksional yang akan dicapai. Dalam satu tujuan instruksional 

dapat terkandung salah satu atau beberapa macam belajar sebagai berikut: 

 

Sudahkah media pembelajaran yang Sahabat manfaatkan membantu peserta didik dalam 

mempelajari jenis belajar di atas? Tentu saja guru akan berusaha memberikan pengalaman 

belajar terbaik untuk peserta didiknya. 

Beberapa ahli pendidikan membagi media pembelajaran menjadi tiga kelompok, yaitu media 

penyaji, media objek, dan media interaktif. Masing-masing kelompok media tersebut 

menghasilkan jenis media yang berbeda pula. Pada proses pemilihan jenis media yang tepat perlu 

mempertimbangkan teori kerucut pengalaman yang dikemukan Edgar Dale (dapat dilihat di 

bagian Pengantar). 

Media Berteknologi Digital 

Untuk lebih memahami makna teknologi digital, silakan pelajari sebuah modul daring dari salah 

satu fitur di Rumah Belajar. Modul daring ini dapat Sahabat unduh apabila diperlukan versi 

luringnya (offline). Tautannya dapat Sahabat sebagai berikut:  

Media pembelajaran dengan teknologi digital tidak dapat dipungkiri sebagai media yang canggih 

atau memenuhi kebaruan (novelty) yang biasanya akrab dengan peserta didik. Anak-anak yang 

Macam-macam Belajar

Belajar informasi 
faktual: nama 

orang, tempat, 
tanggal

Belajar pengenalan 
visual: mengamati 
bentuk dan gerak

Belajar konsep, 
prinsip dan aturan: 
fisika, matematika, 
hukum atau sosial

Belajar prosedur: 
membuat tes, 
membongkar 

pasang pesawat 
radio, menyusun 
rencana kegiatan

Belajar menyajikan 
keterampilan atau 

persepsi gerak: 
teknik lompat 

tinggi, menendang 
bola

Belajar 
mengembangkan 
sikap, opini dan 

motivasi: 
menghargai karya 

tulis, menolong 
sesama, terdorong 

hidup sehat

https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/ta

mpil/TEKNOLOGI-DIGITAL-2016/menu3.html  

https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/TEKNOLOGI-DIGITAL-2016/menu3.html
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/TEKNOLOGI-DIGITAL-2016/menu3.html
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menjadi peserta didik kita merupakan generasi yang terbiasa dengan dengan teknologi digital 

(digital native). Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena setiap generasi memiliki 

karakteristik tersendiri sesuai zamannya. Dengan memperhatikan gambar berikut, Sahabat dan 

peserta didik berada di generasi yang mana?    

 

Perbedaan antar generasi sebagai suatu hal yang wajar, dan tidak untuk dipermasalahkan. 

Hadirnya teknologi dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir kesenjangan antar generasi. 

Sekarang ini, computer dan teknologi digital sudah bukan lagi barang asing yang dianggap rumit 

dan sangat canggih. Komputer menjadi bagian keseharian warga abad 21. Terutama apabila kita 

mencermati perilaku generasi millennial atau generasi Y yakni mereka yang lahir antara tahun 

1980-1994 dan generasi Z yang lahir antara tahun 1995-2010 (sumber: kompas.com). Dua 

generasi tersebut menjadi pengguna mayoritas komputer (dan internet) saat ini. Selain terampil 

menggunakan komputer dan gawai mereka pun piawai dalam mengembangkan beragam sistem 

informasi sesuai dengan kebutuhan zaman. 

Ada banyak manfaat yang diberikan media digital dalam 

konteks pendidikan. Pertama, Ini dapat meningkatkan 

keterlibatan siswa. Tidak seperti media lainnya, ketika 

seseorang mengerjakan tugas digital, siswa dapat bertindak 

sebagai produser. Selain itu, ini membantu siswa bekerja 

melalui konsep yang sulit. Instruksi digital membantu menunjukkan topik-topik sulit yang 

seringkali sulit dipahami. Selain itu, penggunaan media digital dalam pendidikan membantu 

mempromosikan kesadaran kritis. Terakhir, media digital juga membantu mendorong 

kesetaraan. Ketika siswa menggunakan teknologi digital dalam suatu kursus, semua siswa di kelas 

memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan digital tersebut. 
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Terkait dengan media pembelajaran berteknologi digital, banyak di antara media tersebut yang 

bersifat memfasilitasi belajar personal/individual dan mandiri. Mengapa demikian? Mari kita kaji 

mengenai pembelajaran individual terlebih dahulu. 

Pembelajaran individual dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, kelambatan dan 
keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu yang 
bersangkutan. Bahan pembelajaran serta bagaimana mempelajarinya di desain untuk belajar 
sendiri (Sanjaya, 2008). Pada strategi pembelajaran individual ini siswa dituntut dapat belajar 
secara mandiri, tanpa adanya kerjasama dengan orang lain. Sisi positif penggunaan strategi ini 
adalah terbangunnya rasa percaya diri siswa, siswa menjadi mandiri dalam melaksanakan 
pembelajaran, siswa tidak memiliki ketergantungan pada orang lain. Namun di sisi lain 
terdapat kelemahan strategi pembelajaran ini, diantaranya jika siswa menemukan kendala 
dalam pembelajaran, minat dan perhatian siswa justru dikhawatirkan berkurang karena 
kurangnya komunikasi belajar antar siswa, sementara enggan bertanya kepada guru, tidak 
membiasakan siswa bekerjasama dalam sebuah tim. 
Sedangkan menurut Sudjana (2009) Pengajaran individual merupakan suatu upaya untuk 
memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, 
kemampuan, kecepatan dan caranya sendiri. Menurutnya, Perbedaan-perbedaan individu 
dapat dilihat dari: 1) Perkembangan intelektual; 2) Kemampuan berbahasa; 3) Latar belakang 
pengalaman; 4) Gaya belajar; 5) Bakat dan minat; dan 6) Kepribadian. Pembelajaran individu 
berorientasi pada individu dan pengembangan diri. Pendekatan ini memfokuskan pada proses 
dimana individu membangun dan mengorganisasikan dirinya secara realitas bersifat unik. 
Strategi belajar mengajar individual disamping memungkinkan setiap siswa dapat belajar 
sesuai dengan kemampuan potensinya, juga membuat setiap siswa menguasai seluruh bahan 
pelajaran secara penuh, “mastery learning” atau belajar tuntas. Keunggulan dan kelemahan 
pembelajaran individual antara lain: 
Keunggulan: 
▪ Pembelajaran tidak dibatasi waktu 
▪ Siswa dapat belajar secara tuntas 
▪ Perbedaan-perbedaan yang banyak di antara para peserta dipertimbangkan  
▪ Para peserta didik dapat bekerja sesuai dengan tahapan mereka dengan waktu yang dapat 

mereka sesuaikan  
▪ Gaya-gaya pembelajaran yang berbeda dapat diakomodasi  
▪ Hemat untuk peserta dalam jumlah besar  
▪ Para peserta didik dapat lebih terkontrol mengenai bagaimana dan apa yang mereka 

pelajari 
▪ Merupakan proses belajar yang bersifat aktif bukan pasif  
Beberapa kelemahan: 
▪ Memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahan  
▪ Motivasi peserta mungkin sulit dipertahankan  
▪ Peran instruktur perlu berubah 
▪ Keberhasilan tujuan pembelajaran kurang tercapai, karena tidak ada tempat untuk siswa 

bertanya 

Salah satu jenis media pembelajaran yang dianggap tepat untuk memfasilitasi pembelajaran 
invidual adalah media berbasis komputer. Interaktivitas dalam media berbasis komputer 
maupun digital dapat digunakan untuk: Praktik dan latihan (drill & practice), Tutorial, 
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Permainan (games), Simulasi (simulation), Penemuan (discovery), dan Pemecahan masalah 
(discovery learning). 
Melalui sistem komputer kegiatan pembelajaran dilakukan secara tuntas (mastery learning), 
maka guru dapat melatih siswa secara terus menerus sampai mencapai ketuntasan dalam 
belajar. Latihan yang diberikan guru dimaksudkan untuk melatih keterampilan siswa dalam 
berinteraksi dengan materi pelajaran dengan menggunakan komputer terutama dalam 
pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Dalam latihan, siswa dibiasakan untuk 
menggunakan komputer seoptimal mungkin dan membentuk kebiasaan yang dapat 
memperkuat daya tangkap peserta didik terhadap materi pelajaran yang dipelajarinya. Kontrol 
pembelajaran dengan media komputer maupun digital ini sepenuhnya ada pada siswa (student 
centered), dan prinsipnya adalah: 
▪ Berorientasi pada tujuan pembelajaran  
▪ Berorientasi pada pembelajaran individual/personal 
▪ Berorientasi pada pembelajaran mandiri 
▪ Berorientasi pada pembelajaran tuntas (mastery learning) 

 

Apabila Sahabat mencermati kebiasaan belajar peserta didik saat ini, akan terlihat bahwa mereka 

menyukai cara belajar dalam potongan/bongkahan (chunks) kecil. Misalnya, menonton video 

singkat untuk mempelajari sesuatu, atau membaca artikel singkat namun padat dengan fokus 

tujuan tertentu. Teknologi yang berkembang pun menyiapkan diri menyesuaikan dengan gaya 

belajar seperti ini. Terjadilah personalisasi belajar. Media pembelajaran berteknologi digital 

dengan kecerdasan buatan, mesin pembelajaran, dan sebagainya menjadi sarana belajar saat ini. 

Berikut ciri media maupun konten digital yang dibutuhkan untuk pembelajaran: 

 

Berikut ini adalah lima cara teknologi digital dapat meningkatkan dan meningkatkan 

pembelajaran, baik dalam pembelajaran formal dan dalam pengaturan informal (NETP, 2017): 

Multimodal

•kita dapat menggunakan modalitas yang berbeda, seperti halaman web atau aplikasi 
seluler, dalam ruang yang sama. Modalitas ini termasuk teks, grafik, audio dan video. Kita 
dapat memilih modalitas yang paling sesuai untuk topik tersebut. Misalnya, video mungkin 
lebih efektif daripada teks dalam mengajar seseorang cara mengganti ban. Pelatih yang 
efektif berusaha untuk menggunakan modalitas yang berbeda untuk meningkatkan 
pembelajaran di kelas, berdasarkan bagaimana mereka membuat topik atau bagian dari 
topik lebih mudah untuk dipelajari.

Multiplatform

•merujuk pada fakta bahwa pembelajar mengakses konten pada banyak perangkat yang 
berbeda, termasuk desktop, tablet, dan ponsel. Di masa depan, konten akan tersedia di 
lebih banyak perangkat. Agar berpusat pada peserta didik, kita perlu membuat konten 
khusus untuk perangkat yang berbeda ini.

Personalisasi

•mengacu pada kemampuan peserta didik untuk mempersonalisasikan konten sesuai 
kebutuhan mereka. Jika mereka hanya menginginkan satu elemen instruksi, mereka dapat 
memilih untuk menggunakan media yang hanya terkait dengan elemen itu. Jika mereka 
ingin terlibat dengan orang lain, mereka dapat menciptakan pengalaman belajar kolaboratif 
menggunakan pembelajaran sosial. Jika mereka ingin menyelesaikan pembelajaran lebih 
cepat atau lebih lambat, mereka dapat memilih untuk melakukannya. Personalisasi konten 
mendukung personalisasi pembelajaran dengan memberikan kontrol pembelajar terhadap 
pembelajarannya.
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1. Teknologi dapat memungkinkan pembelajaran atau pengalaman yang dipersonalisasi yang 

lebih menarik dan relevan.  

2. Teknologi dapat membantu mengatur pembelajaran di sekitar tantangan dunia nyata dan 

pembelajaran berbasis proyek - menggunakan berbagai perangkat dan sumber belajar digital 

untuk menunjukkan kompetensi dengan konsep dan konten yang kompleks.  

3. Teknologi dapat membantu belajar bergerak di luar ruang kelas dan memanfaatkan peluang 

belajar yang tersedia di museum, perpustakaan, dan lingkungan luar sekolah lainnya.  

4. Teknologi dapat membantu pelajar mengejar cita-cita dan minat pribadi.  

5. Kesetaraan akses teknologi dapat membantu menutup kesenjangan digital dan membuat 

peluang pembelajaran transformatif tersedia untuk semua peserta didik di mana pun. 

Manajemen Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Teknologi digital yang dimanfaatkan sebagai media maupun sumber belajar harus dikelola 

dengan baik tidak hanya oleh Sahabat selaku guru. Di dalam proses ini dibutuhkan kerja sama 

dari pihak lain termasuk pimpinan dan manajemen sekolah hingga masyarakat atau orangtua 

peserta didik. Pemanfaatan media pembelajaran berteknologi digital di lingkungan sekolah akan 

membentuk proses sistemik dengan komponen atau indikator terkait berikut: 

 

Sumber belajar dan media pembelajaran memiliki berbagai macam keragaman, sehingga guru 

perlu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber belajar yang ada baik yang telah dirancang (by 

design) maupun yang tinggal memanfaatkan saja (by utilization). Klasifikasi sumber belajar terdiri 

dari: Pesan, Alat/Teknologi, Orang, Bahan, Teknik/Metode, Lingkungan/Latar. 

Pemanfaatan 
media 

pembelajaran 
berteknologi 

digital

peran 
praktik guru

kolaborasi 
antar 

pendidik

perubahan 
perencanaan 

belajar

penguatan 
pembelajaran 

profesi

kebijakan dan 
kepemimpinan 

inovatif

anggaran 
dan biaya

infrastruktur 
dan 

networking
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Sumber belajar tidak hanya terbatas berbentuk alat dan media pembelajaran saja. Lingkungan 

fisik dan lingkungan sosial pun dapat dimanfaatkan menjadi sumber belajar selama dikondisikan 

dengan baik oleh guru untuk keperluan pembelajaran. Potensi-potensi yang tersebar di sekolah 

dan masyarakat harus menjadi perhatian guru untuk diorganisasi dengan baik sehingga memberi 

dampak optimal pada keberhasilan belajar peserta didik. Pemanfaatan beragam sumber belajar 

merupakan upaya kreatif guru menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan kurikulum 

dalam proses pendidikan.  

Selain memperhatikan karakteristik peserta didik, guru juga harus mengetahui karakteristik 

sumber belajar itu sendiri, sehingga sumber belajar yang dimanfaatkan memang efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan belajar. Sumber belajar yang dikembangkan harus memiliki fungsi 

sebagai berikut: 1) total teaching, 2) major resources, dan 3) suplemen view. Dan pemanfaatan 

sumber belajar dalam proses belajar perlu diatur dengan baik mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi keberhasilannya. 

Dari sisi pemanfaatannya di dalam pembelajaran, sumber belajar dibagi ke dalam dua jenis yaitu 

sumber belajar yang dirancang (by design) dan sumber belajar yang dimanfaatkan (by utilization). 

Perbedaannya adalah sumber belajar by design merupakan sumber belajar yang sengaja 

dirancang dan dibuat untuk kepeluan pembelajaran, misalnya buku pelajaran atau cd multimedia 

interaktif. Sedangkan sumber belajar by utilization adalah sumber belajar yang ada dan dapat 

diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sumber untuk belajar, contohnya narasumber atau 

pasar yang menjadi tempat mencari informasi pembelajaran tertentu. Teknik pemanfaatan ini 

berlaku juga untuk media pembelajaran digital. 

Jenis-Jenis Media Pembelajaran Berteknologi Digital  

Dengan memanfaatkan media berteknologi digital dalam pembelajaran, Sahabat melakukan 

implementasi penyediaan pengalaman belajar yang setara dan mendekatkan peserta pada 

kebutuhan masa depannya. Pendidik dari semua tingkatan kelas akan menyadari manfaat 

teknologi di ruang kelas. Melalui transformasi digital dan teknologi pendidikan, para guru telah 

mulai membuat perubahan drastis pada pengajaran, penilaian, bahkan peningkatan fisik ruang 

kelas mereka, dan pada tingkat yang jauh lebih cepat dari yang diharapkan. 
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Memanfaatkan media berteknologi digital secara pasif dan aktif (sumber: NETP, 2017) 

Tren teknologi digital dalam pendidikan yang kini mempengaruhi pembelajaran siswa menurut 

Forbes adalah: 

• Augmented Reality / Virtual Reality / Mixed Reality 

• Redesigned Learning Spaces (Smartboards) 

• Kecerdasan Buatan 

• Personalisasi Belajar 

• Gamifikasi 

Apakah kelima hal di atas terdengar asing bagi Sahabat Rumah Belajar? Jawabannya mungkin 

beragam. Tidak perlu khawatir dan merasa bahwa Sahabat merasa ketinggalan zaman. Apabila 

kita tidak berprofesi di bidang teknologi maka suatu hal wajar kalau tidak ahli dalam 

perkembangan teknologi. Namun dengan profesi sebagai pendidik, memiliki keterampilan 

memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses dan hasil belajar adalah suatu keharusan. 

Berikut beberapa jenis media pembelajaran berteknologi digital yang dapat dimanfaatkan: 

1. Multimedia Interaktif 

Definisi multimedia secara terminologis adalah kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, 

suara, animasi, video dan lain-lain secara terpadu dan sinergis melalui komputer atau peralatan 

elektronik lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian ini terdapat dua kata kunci 

yakni terpadu dan sinergis. Hal ini menunjukkan bahwa komponen-komponen multimedia 

haruslah terpadu atau terintegrasi dan satu sama lain harus saling mendukung secara sinergis 

untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping itu, dalam pengertian tersebut mengandung makna 

bahwa tiap komponen multimedia harus diolah dan dimanipulasi serta dipadukan secara digital 

menggunakan perangkat komputer atau sejenisnya (Surjono, 2017). 
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Dilihat dari cara penyajian isi multimedia kepada pengguna, multimedia bisa bersifat linier atau 

non-linier: 

 

Apa saja elemen multimedia? 

1) Teks: menyajikan isi, penjelasan, menu, label, caption, dll 

2) Gambar digital: foto, grafik, ilustrasi, diagram, dll 

3) Suara digital: narasi, suara binatang/benda, musik, efek suara, dll 

4) Animasi: menunjang materi proses, gerak, visualisasi yang sulit, dll 

5) Video: rekaman kejadian/peristiwa suatu proses dll yang lebih realistik dari animasi 

Beberapa alat yang diperlukan untuk mengembangkan multimedia interaktif dan fiturnya adalah: 

Untuk mendistribusikan hasil final multimedia interaktif, dapay dilakukan dengan: 1) mengemas 

dalam bentuk cakram digital (CD/DVD), 2) dengan memanfaatkan internet media didistribusikan 

melalui web ataupun mobile-web (melalui smartphone berbasis Android atau iOS). Contohnya 

distribusi konten multimedia interaktif melalui fitur Sumber Belajar di portal Rumah Belajar: 

Authoring tools (contoh: Ms PowerPoint, Adobe 
Flash, Macromedia Director, Adobe Authorware

•Fitur editing dan organizing

•Fitur programming

•Fitur interactivity

•Fitur performance tuning dan playback

•Fitur Delivery, Cross-Platform, dan Internet 
Playability

•Alat membuat elemen Multimedia

Creating-editing tools (contoh: Adobe Photoshop, 
CorelDraw, Adobe Audition, Adobe Premiere)

•Pengolah gambar bitmap

•Pengolah gambar vektor

•Pengolah suara

•Pengolah video

Multimedia linear

•menyajikan materi secara urut (berjalan mulai dari awal secara 
urut hingga akhir program), pengguna hanya dapat melakukan 
interaksi dengan sistem secara minimal misalnya play, pause, 

stop.

Multimedia non-linear
•pengguna dapat berinteraksi secara maksimal sehingga sejaian 

materi multimedia dapat bercabang kemana mana dan dapat 
dikontrol sepenuhnya
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Untuk melihat-lihat contoh konten multimedia  interaktif seperti di atas, silakan Sahabat kunjungi 

portal Rumah Belajar di alamat URL: https://belajar.kemdikbud.go.id kemudian Sahabat pilih 

fitur Sumber Belajar. Di dalam fitur tersebut terdapat beragam konten multimedia interaktif yang 

dapat Sahabat manfaatkan secara daring, ataupun diunduh dan dimanfaatkan secara luring. 

2. Digital Video dan Animasi 

Semakin berkembangnya teknologi, hari-hari dimana para pelajar menggunakan buku teks dan 

buku tulis perlahan hilang. Saat ini, banyak metode belajar yang berkembang, tentunya efektif 

dan menarik sehingga pelajar tersebut dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dengan 

waktu yang singkat. Video Based Learning atau pembelajaran berbasis video adalah salah satu 

metode yang telah menjadi tren dalam e-learning selama satu dekade. Manfaat Pembelajaran 

Berbasis Video telah memikat dunia pendidikan sejak penciptaannya. Karena otak manusia 

terhubung untuk melacak gerakan dan tertarik pada gerakan, video dapat membuat sesuatu 

menjadi lebih menarik daripada sekadar teks. Salah satu contoh, sebuah animasi dapat 

menjelaskan sebuah konsep, betapapun sulitnya konsep itu akan membuat anak-anak dan orang 

dewasa duduk diam untuk menonton. 

 

Salah satu video pembelajaran di Rumah Belajar 

https://belajar.kemdikbud.go.id/
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Di atas merupakan contoh video pembelajaran yang dalam tren saat ini dikemas dalam bentuk 

potongan kecil kompetensi dan materi. Video pembelajaran singkat seperti di atas dapat Sahabat 

akses di portal Rumah Belajar fitur Sumber Belajar (konten audio dan video) sebagai bahan 

referensi. 

Pembelajaran berbasis video memfasilitasi dalam memproses informasi lebih cepat, 

mempertahankan pengetahuan dan mengingatnya dengan akurat. Sekitar 90% dari informasi 

yang diterima peserta didik dari dunia luar untuk bertahan dan berkembang dalam bentuk visual. 

Karena pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk memproses gambar 60.000 kali lebih 

cepat daripada teks biasa. Pembelajaran berbasis video sering terbukti lebih efektif daripada 

pembelajaran di kelas tradisional.  

Ada beberapa tipe atau jenis video pembelajaran yang dapat Sahabat kembangkan, yaitu 

(sumber: techsmith.com): 

No Tipe Deskripsi 

1 Microvideo Microvideo adalah video instruksional pendek yang fokus 
pada pengajaran satu topik sempit. Dapat digunakan untuk 
menjelaskan konsep sederhana, atau konsep rumit namun 
disajikan dalam beberapa rangkaian video. 

2 Tutorial Video tutorial adalah video dengan metode instruksional 
untuk mengajarkan proses atau berjalan melalui langkah-
langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Biasanya 
antara 2-10 menit video ini memanfaatkan berbagai metode 
pengajaran. Kadang-kadang disebut sebagai video how to. 

3 Training Video Video pelatihan dirancang untuk meningkatkan keterampilan 
tertentu. Umumnya membahas topik interpersonal atau topik 
terkait pekerjaan, seperti pelatihan perangkat keras dan 
perangkat lunak. Video pelatihan sering menggunakan 
cuplikan orang sungguhan untuk meningkatkan interaktivitas 

4 Screencast Sebuah video yang terutama terdiri dari rekaman layar yang 
dirancang untuk mengajarkan seseorang untuk melakukan 
tugas atau berbagi pengetahuan.  

5 Presentation & Lecture Sebuah rekaman ceramah atau presentasi untuk dipelajari 
audiens. Isinya merupakan gabungan audio presentasi, atau 
slide PowerPoint, webcam dan materi.  

6 Animasi Video animasi bisa terdiri dari full animasi digital yang dikemas 
menjadi video, atau video riil ditambah dengan animasi. 
Penggunaan animasi sebagai video bisa menggambarkan 
objek yang tidak bisa dilihat oleh mata atau peristiwa 
kompleks serta perlu penjelasan detil bisa disampaikan 
dengan jelas dan mudah dipahami.  
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Bisakah Sahabat Rumah Belajar mencari contoh video yang sesuai dengan masing-masing tipe 

video pembelajaran di atas? 

Tips umum membuat pembelajaran berbasis video, antara lain: 

1) Kenali siapa peserta didik kita dan karakteristik perkembangannya 

2) Persiapkan naskah video 

3) Tentukan jenis video 

4) Audio 

5) Jadikan Video Interaktif 

Untuk melihat referensi video-video pembelajaran, selain mengakses di Rumah Belajar, Sahabat 

juga dapat melihatnya melalui channel YouTube Rumah Belajar atau Televisi Edukasi. 

3. Podcast 

Menurut www.aple.com, Podcast adalah episode program yang tersedia di Internet. Podcast 

biasanya merupakan rekaman asli audio atau video, tetapi bisa juga merupakan rekaman siaran 

televisi atau program radio, kuliah, pertunjukan, atau acara lain. Podcast biasanya menawarkan 

tiap episode dalam format file yang sama, seperti audio atau video, sehingga pelanggan selalu 

bisa menikmati program tersebut dengan cara yang sama. Sebagian podcast, seperti kursus 

bahasa meliputi beberapa format file, seperti video dan dokumen agar pengajaran berjalan lebih 

efektif. Bagi pendengar podcast, podcast adalah sebuah cara untuk menikmati konten menarik 

dari seluruh dunia secara gratis. Bagi pembuat podcast, podcast adalah cara yang sangat efektif 

untuk menjangkau banyak pendengar. 

Pembelajaran Podcast merupakan cara yang efektif untuk memudahkan proses pembelajaran. 

embelajaran dengan Podcast diharapkan dapat memperkuat STEM (science, technology, 

engineering and mathematic) education. Selain itu Podcast juga merupakan wadah agar science 

bisa masuk dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keuntungan Podcast sebagai media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Pendengar bisa mengontrol apa yang dia dengar 

2) Termasuk Portable 

3) Para amatir juga bisa melakukan sharing, maksudnya adalah semua orang bisa membuat 

Podcast misalnya dengan merekam suara sendiri. 



 

29 
 

Jika Sahabat tertarik untuk mendengarkan Podcast anda bisa mengunjungi tautan berikut: 

https://www.educause.edu/. Sahabat juga bisa mengunjungi tautan Radio Suara Edukasi yang 

ada di Rumah Belajar atau di URL berikut: https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/ atau Radio 

Edukasi (Yogyakarta) di https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/ yang di dalamnya selain siaran 

radio streaming juga berisi banyak podcast pembelajaran.  

4. Augmented Reality (AR) 

Augmented Reality (AR) dapat didefinisikan sebagai sebuah teknologi yang mampu 

menggabungkan benda maya dua dimensi atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang 

nyata kemudian memunculkannya atau memproyeksikannya secara real time. AR dapat 

digunakan untuk membantu memvisualisasikan konsep abstrak untuk pemahaman dan struktur 

suatu model objek. Beberapa aplikasi AR dirancang untuk memberikan informasi yang lebih 

detail pada pengguna dari objek nyata (Mustaqim, 2016). 

Potensi menggabungkan smartphone dan Augmented Reality untuk pendidikan sangat besar, 

meskipun masih harus ditemukan sepenuhnya. AR, dalam berbagai cara, dapat memberikan 

siswa informasi digital tambahan tentang subjek apa pun, dan membuat informasi yang kompleks 

lebih mudah dipahami. Saat ini kita dapat menemukan beberapa contoh luar biasa dari 

augmented reality dalam pendidikan di seluruh dunia. Kemampuan untuk menghubungkan 

realitas dan konten digital terus meningkat, membuka lebih banyak pilihan bagi guru dan siswa. 

 

Salah satu fitur Rumah Belajar menyediakan konten AR 

https://www.educause.edu/
https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/
https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/
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Kini metode pengembangan AR yang banyak digunakan adalah Markerless AR yang membuat 

pengguna tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen 

digital. Saat ini markerless Augmented Reality banyak dikembangkan oleh perusahaan-

perusahaan besar, mereka telah membuat aplikasi AR dengan berbagai macam teknik Markerless 

Tracking sebagai teknologi andalan mereka, seperti Face Tracking, 3D Object Tracking, dan 

Motion Tracking.  Apakah Sahabat sudah pernah memanfaatkan atau mengembangkan AR untuk 

pembelajaran? Sahabat bisa mencoba AR yang tersedia dan dekat dengan keseharian yaitu 

dengan Google AR. Googe translate menyediakan fitur AR, Sahabat hanya perlu mengarahkan 

smartphone ke teks yang hendak diterjemahkan. Google juga menyematkan fitur AR untuk 

beberapa hewan di Chrome.  

Contoh Google translate dan AR menggunakan smartphone Android 

5. Virtual Reality (VR) 

Siswa menggunakan alat VR di ruang kelas (sumber: https://www.classvr.com/virtual-reality-in-
education/) 

VR adalah perpaduan dari pemrosesan gambar digital, grafik komputer, teknologi multimedia, 

sensor dan teknologi pengukuran, kecerdasan virtual dan buatan dan disiplin lainnya dalam satu, 

membangun lingkungan ruang tiga dimensi interaktif virtual yang realistis untuk manusia, dan 

merespons kegiatan real-time atau operasi untuk orang, yang membuat orang merasa seperti 

berada di dunia nyata. Ini akan memiliki dampak besar pada pengajaran multimedia tradisional 

https://www.classvr.com/virtual-reality-in-education/
https://www.classvr.com/virtual-reality-in-education/
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yang membawa teknologi realitas virtual ke dalam proses pengajaran, pengajaran multimedia 

dari interaksi 2D ke 3D, dan membangun lingkungan pengajaran simulasi virtual yang tinggi. 

Penggunaan teknologi VR dalam pengajaran digital modern dapat diintegrasikan multimedia, 

grafik komputer dan teknologi kecerdasan buatan, dapat mewujudkan penciptaan situasi nyata, 

dapat mengekspresikan konten pengajaran ruang tiga dimensi, lingkungan dan pertukaran 

interpersonal khas lainnya. Penggunaan teknologi VR dapat membuat siswa lebih intuitif dan 

alami untuk berpartisipasi dalam lingkungan virtual, berpartisipasi dalam konten pengajaran 

dalam berbagai bentuk, mewujudkan interaksi antara siswa informasi, membuat konten 

pengajaran abstrak menjadi lebih spesifik dan jelas, meningkatkan efisiensi penciptaan situasi 

pengajaran dan kualitas pengajaran. 

 

Video penggunaan VR untuk pelatihan 

 

VR dapat dimanfaatkan untuk berbagai pembelajaran dan pelatihan, misalnya untuk melatih 

keterampilan yang membahayakan bila dipelajari dengan kondisi riil seperti pada video di atas. 

Silakan Sahabat pelajari pengembangan VR oleh sebuah perusahaan menurut 

https://vrvisiongroup.com/virtual-reality-development/  

 

6. Game-based learning dan Gamifikasi  

Bermain dan belajar bertemu ketika ruang kelas memanfaatkan game sebagai alat pengajaran. 

Teknologi permainan membuat pelajaran yang sulit menjadi lebih menarik dan interaktif. Seiring 

kemajuan teknologi, teknologi ini dengan cepat digunakan untuk meningkatkan permainan 

edukatif dalam setiap disiplin ilmu. Permainan dapat mencerminkan masalah kehidupan nyata, 

yang mengharuskan siswa untuk menggunakan keterampilan yang berharga untuk 

https://vrvisiongroup.com/virtual-reality-development/
https://www.youtube.com/embed/Rnk_akgSjqg?feature=oembed
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menyelesaikannya: “Dunia game virtual ini memberikan peluang unik untuk menerapkan 

pengetahuan baru dan membuat misi-kritis keputusan, sambil mengidentifikasi hambatan, 

mempertimbangkan berbagai perspektif dan berlatih berbagai respons." Karena permainan ini 

dirancang untuk memberikan umpan balik langsung, siswa secara intrinsik termotivasi untuk 

terus memainkannya, mengasah keterampilan secara keseluruhan. 

Teknologi baru dan model pembelajaran baru menarik dan menawarkan kemungkinan yang 

sebelumnya tidak terpikirkan oleh para siswa, tetapi mereka membutuhkan dukungan teknologi 

yang konstan. Ketika lembaga pendidikan terus melompat pada kereta musik dan mengadopsi 

tren transformasi digital ini, kita harus mempertimbangkan paradigma saat ini untuk instruksi 

teknologi dan bergerak menuju pendekatan berbasis tim. Ketika harapan siswa meningkat, daya 

tanggap terhadap kebutuhan itu juga harus meningkat. 

Gamifikasi merupakan penggunaan prinsip-prinsip dan elemen utama pada permainan untuk 

menyampaikan tujuan pembelajaran tertentu. Elemen utama dari sebuah permainan yang 

menjadi bagian dalam gamification untuk pembelajaran dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Elemen Gamifikasi (sumber: https://binus.ac.id/knowledge/2019/09/tren-dan-tips-gamifikasi-
untuk-pembelajaran-online/) 

Gamifikasi dan pembelajaran berbasis permainan serupa karena kedua strategi tersebut 

mempromosikan keterlibatan dan motivasi yang berkelanjutan dalam pembelajaran. Namun, 

gamifikasi dan pembelajaran berbasis game juga dapat dibedakan: 

https://binus.ac.id/knowledge/2019/09/tren-dan-tips-gamifikasi-untuk-pembelajaran-online/
https://binus.ac.id/knowledge/2019/09/tren-dan-tips-gamifikasi-untuk-pembelajaran-online/
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• Gamifikasi adalah integrasi elemen-elemen game seperti sistem poin, papan peringkat, 

lencana, atau elemen lain yang terkait dengan game ke dalam aktivitas pembelajaran 

“konvensional” untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Misalnya, forum diskusi 

online untuk pelajaran Sains mungkin dikenali melalui sistem lencana atau bintang untuk 

menciptakan rasa persahabatan atau kompetisi. 

• Pembelajaran berbasis game, sebaliknya, melibatkan merancang kegiatan belajar sehingga 

karakteristik permainan dan prinsip-prinsip permainan ada di dalam kegiatan belajar itu 

sendiri. Misalnya, dalam pelajaran Ekonomi, siswa dapat bersaing dalam kompetisi 

perdagangan saham virtual; dalam pelajaran Ilmu Sosial, siswa dapat bermain peran saat 

mereka terlibat dalam proses pemilihan pemimpin. 

Singkatnya, gamifikasi menerapkan elemen-elemen game atau kerangka kerja game untuk 

aktivitas pembelajaran yang ada; pembelajaran berbasis game mendesain aktivitas pembelajaran 

yang pada dasarnya seperti permainan. 

 

Tugas Mandiri 
Apakah Sahabat Rumah Belajar telah mempelajari semua materi terkait yang dipaparkan? Bila 

dianggap belum mencukupi, Sahabat dapat mengakses dari berbagai macam sumber yang 

relevan dan kredibel. 

Sekarang kerjakan tugas mengenai materi terkait KB 2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

• Buatlah klasifikasi media pembelajaran berteknologi digital yang Anda ketahui dengan kategori 

tipe pemanfaatan by design dan by utilization, cantumkan tautan referensinya 

• Pilih satu jenis media digital yang ada atau yang Anda kembangkan sendiri untuk diterapkan dalam 

pembelajaran. Sertakan alasannya. Buatlah dalam bentuk media presentasi. 
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Kegiatan Belajar 3: Menerapkan Pembelajaran dengan Media 

Berteknologi Digital 
 

Pengantar KB 3 
Halo Sahabat Rumah Belajar! 

Kita masih berada di modul diklat Media Pembelajaran Berteknologi Digital, dan memasuki 

kegiatan belajar 3. Setelah mempelajari perencanaan pembelajaran dan jenis media 

pembelajaran kini di kegiatan belajar 3 akan dipelajari mengenai ranah implementasi teknologi 

pembelajaran. Salah satu aktivitas dalam ranah implementasi adalah pemanfaatan teknologi 

atau media dalam pembelajaran.  Semakin banyak teknologi digital yang berkembang, dan tidak 

semua dapat kita terapkan dalam pembelajaran. Alasannya bermacam-macam, termasuk 

keterbatasan anggaran biaya. Bagaimana meminimalisir kendala-kendala yang ada dalam 

aktivitas pemanfaatan? Salah satunya adalah dengan mengoptimalisasi sumber daya, 

lingkungan, serta penggunaan metode yang tepat. 

Sebagai sebuah sistem, pelaksanaan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi di dalamnya, 

tentu dipengaruhi oleh beragam komponen subsistem. Lingkungan dan aspek-aspeknya 

merupakan sebuah subsistem dalam pembelajaran juga turut mempengaruhi keberhasilan 

belajar. Lingkungan fisik bisa berupa sarana atau fasilitas teknologi yang berperan sebagai 

penunjang pembelajaran, misalnya infrastruktur TIK hingga jaringan pembangun konektivitas 

dan akses. Lingkungan non-fisik seperti kondisi sosial, dukungan pemerintah, kebijakan dan 

regulasi yang tepat akan berdampak pada pembelajaran dengan media berteknologi digital. 

Mengintegrasikan media berteknologi digital ke dalam pembelajaran merupakan sebuah 

kebutuhan saat ini. Karena menyiapkan peserta didik untuk siap menghadapi kehidupan masa 

depannya harus segera dimulai dari masa belajar di sekolah. Merancang aktivitas belajar yang 

sesuai dengan dunia nyata kadang sulit dilakukan. Untuk itulah diperlukan media berteknologi 

digital untuk menghadirkan dunia nyata dan segala problematikanya di ruang kelas. Supaya 

peserta didik terbiasa problem solving untuk menghadapi permasalahan riil. 

 

Tujuan Belajar 
Setelah mempelajari materi Menerapkan Pembelajaran dengan Media Berteknologi Digital, 

Sahabat Rumah Belajar yang mengikuti diklat dapat: 
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1. Menjelaskan lingkungan sistemik pembelajaran digital 

2. Menjelaskan support system dalam pembelajaran dengan media berteknologi digital 

3. Melakukan integrasi media berteknologi digital ke dalam pembelajaran 

 

Materi 
Ada dua implikasi utama untuk praktik pembelajaran dengan media berteknologi digital. 

Pertama, memungkinkan guru dan peserta didik kesempatan untuk terlibat dalam dialog 

berdasarkan umpan balik. Kedua, ada hubungan antara virtual dan aktual berdasarkan pada 

hubungan manusia yang mendasar pada fondasi pembelajaran. 

Apa manfaat menggunakan media berteknologi digital dalam pendidikan? Dengan bantuan 

teknologi, Sahabat Rumah Belajar dapat memperkenalkan ruang kelas pada peluang dan sumber 

daya yang mungkin peserta didik tidak dapat akses. Ini adalah salah satu cara terbesar teknologi 

mengubah pendidikan. Klip video, game edukasi, dan simulasi virtual hanyalah beberapa contoh 

sumber daya teknologi yang dapat Sahabat gunakan untuk terlibat dan mendidik di kelas. 

 

Video pembelajaran kreatif memanfaatkan teknologi digital (sumber: 
https://www.youtube.com/watch?v=0aV3WR6I99U) 

 

Dari video tersebut, kita dapat penguatan bahwa media berteknologi digital bermanfaat di ruang 

kelas. Biasanya, pendidikan adalah salah satu industri terakhir yang membuat perubahan besar, 

berpegang pada metode dan praktik kuno. Tetapi melalui transformasi digital dan kebangkitan 

teknologi pendidikan, para guru telah mulai membuat perubahan drastis pada pengajaran, 

penilaian, bahkan peningkatan fisik ruang kelas mereka, dan pada tingkat yang jauh lebih cepat 

dari yang diharapkan. 

https://www.youtube.com/watch?v=0aV3WR6I99U
https://www.youtube.com/embed/0aV3WR6I99U?feature=oembed
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Lingkungan Sistemik 

Tren riset media pembelajaran sejauh ini tampaknya mengarah pada kesimpulan bahwa 

pembelajaran dipengaruhi oleh kualitas presentasi hanya sebatas bahwa kualitas mempengaruhi 

kejelasan pesan. Selama bertahun-tahun domain pemanfaatan berpusat di sekitar kegiatan 

pendidik dan pengajar. Pengajaran dan pembelajaran model dan teori-teori saat ini fokus pada 

perspektif pengguna. Tidak ada satu media yang juga memiliki teknologi semua atribut yang 

idealnya diperlukan dalam tugas pembelajaran. The ASSURE model yang disajikan dalam teks 

dengan Seels dan Richey telah menjadi panduan yang diterima secara luas untuk membantu 

pendidik merencanakan dan menerapkan penggunaan media dalam situasi mengajar. 

 

ASSURE Model sebagai acuan desain pembelajaran (sumber: semanticscholar.org) 

Tantangan meningkat bagi pendidik dan pengajar untuk memasukkan media pembelajaran 

dengan teknologi email, web dan multimedia – ke dalam program mereka dan praktek 

mengajar. Akibatnya pendidik perlu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru 

dalam desain dan produksi sumber daya multimedia. Ada kebutuhan yang berkembang bagi 

pendidik untuk memahami proses desain media serta proses desain pendidikan. Namun 

kerangka desain pembelajaran dalam literatur tampaknya tidak mengakui proses yang mapan 

desain media pembelajaran. Apapun bisa berubah kecuali yang tetap adalah perubahan itu 

sendiri 

Pendidik dan pengajar harus semakin menyadari awal dari pergeseran paradigma penggunaan 

media pembelajaran adalah konteks, peran, pengiriman dan pola pendanaan pendidikan dan 

pembelajaran. Pertumbuhan baik jumlah maupun jenis media meningkat seperti garis 

eksponensial dalam penggunaan internet, khususnya web sejak pertengahan tahun 90an dengan 
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kemampuannya untuk berkomunikasi beberapa media informasi – teks, gambar, audio, animasi, 

video – interaktif dan sekarang telah menjadi cara instan untuk melintasi batas-batas negara.  

Media pembelajaran baru memungkinkan perubahan praktik pendidikan dan pembelajaran 

dengan cara yang sering digambarkan sebagai “komunikasi fleksibel”, “belajar fleksibel” dan 

“mediasi belajar”. Sumber daya yang cukup menawarkan pembelajaran dalam mode fleksibel 

untuk lebih pebelajar. Fleksibilitas pembelajaran dengan internet adalah di mana saja dan kapan 

saja, pembelajaran harus ditawarkan oleh lembaga yang memberikan layanan pendidikan dan 

pembelajaran dengan tanpa batas untuk pengembangan kompetensi global.  

Kurikulum pendidikan terus berubah dari informasi teks yang berpusat pada guru dan ujian 

tertulis dan perangkat lainnya telah berubah dengan memposisikan pebelajar sebagai peserta 

aktif dalam proses pencarian, pengorganisasian, analisis, menerapkan dan menyajikan beberapa 

media informasi dengan cara baru untuk mengatasi masalah dan menyelesaikan serangkaian 

masalah. Hasil belajar bukan dalam bentuk ukuran nilai. Hasil belajar merupakan kapasitas 

pebelajar untuk menangani secara independen dengan informasi baru dalam berbagai konteks 

dalam berbagai bentuk dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. 

Lingkungan belajar saat ini tidak terbatas pada ruang dan sarana fisik seperti meja dan kursi.  Dari 

peristiwa pembelajaran dan transfer pengetahuan yang diketahui pertama kali, hingga dunia 

yang didukung teknologi saat ini, lingkungan belajar telah melalui perubahan drastis. Apa yang 

dimulai dengan belajar di luar ruangan dan lingkungan terdekat ribuan tahun yang lalu, 

berkembang menjadi pembelajaran di ruang kelas fisik, perpustakaan, dan sekolah beberapa 

ratus tahun yang lalu, hingga pemanfaatan TIK, gadget seluler, dan media kaya beberapa dekade 

yang lalu. Pada 1990-an, literatur pendidikan berkembang dan mengintegrasikan teknologi 

dalam pendidikan, dan janji membuat pendidikan tersedia di mana saja, kapan saja, di mana saja.  

Sejak itu, TIK semakin memperkuat posisinya sebagai komponen penting pembelajaran, yang 

secara efektif mengarah pada mode pembelajaran yang baru dan ditingkatkan (e-learning, 

MOOCs, ubiquitous, dan mobile-learning). 

Sebagian besar pendidikan masih sebagian besar terjadi di lingkungan fisik. Sedangkan 

lingkungan belajar yang efektif di abad ke-21 perlu dirancang berdasarkan pembelajaran siswa 

yang terus berkembang, belajar keterampilan dan beragam cara belajar. Perubahan mendasar 

diperlukan menuju model pembelajaran yang lebih personal, sosial, terbuka, dinamis, muncul, 

dan menarik pengetahuan untuk belajar, sebagai lawan dari one-sizefits-all, model terpusat, 
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statis, dan top-down. Hadirnya teknologi dalam pembelajaran diharapkan meningkatkan proses 

belajar melalui efektivitas lingkungan belajar dan pengalaman belajar. 

 

Evolusi teknologi peningkatan belajar (sumber: unesco.org) 

Teknologi, dalam arti luasnya dapat mencakup perangkat keras - papan tulis interaktif, tabel 

pintar, teknologi genggam, objek nyata - dan perangkat lunak - sistem pembelajaran kolaboratif 

yang didukung komputer, sistem manajemen pembelajaran, alat pemodelan simulasi , repositori 

online konten pembelajaran dan data ilmiah, game edukasi, aplikasi sosial web 2.0, realitas 

virtual 3D, dll.  

Namun tidak hanya perangkat, lingkungan sosial yang baik pun berperan sebagai teknologi 

pendukung dalam implementasi belajar. Untuk memastikan bahwa peserta didik diberikan 

pengalaman belajar yang relevan dan menarik, semakin penting bagi lingkungan pembelajaran 

cerdas untuk diimplementasikan di lembaga pembelajaran sekunder dan tersier. Lingkungan 

pembelajaran cerdas adalah salah satu yang menampilkan penggunaan teknologi dan elemen 

inovatif yang memungkinkan fleksibilitas, adaptasi, keterlibatan, dan umpan balik yang lebih 

besar bagi pelajar. Secara keseluruhan, kemajuan teknologi ini berpotensi revolusioner untuk 

cara guru dan siswa berinteraksi, membuka jalan bagi lingkungan belajar yang lebih berpusat 

pada peserta didik. Lingkungan belajar dengan media berteknologi digital yang kondusif tidak 

hanya menjadi tanggung jawab guru. Sekolah, manajemen, masyarakat hingga pemerintah perlu 

bersinergi mewujudkannya. 

Infrastruktur, Perangkat, Akses, Konten – Untuk Pemanfaatan yang Efektif 

Mempersiapkan siswa untuk menjadi sukses di masa depan membutuhkan infrastruktur 

pembelajaran yang kuat dan fleksibel yang mampu mendukung jenis engagement dan 

menyediakan akses menggunakan teknologi yang memungkinkan siswa untuk membuat, 

merancang, dan mengeksplorasi. Komponen penting dari suatu infrastruktur yang mampu 

mendukung pengalaman pembelajaran transformasional meliputi: 

e-learning: 
jaringan 
komputer

Mobile learning: 
perangkat 
mobile, 
komunikasi 
nirkabel

n-learning: 
mobile learning 
+ teknologi 
sensor

Smart learning: 
n-learning + 
teknologi sosial
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1. Konektivitas mudah diperoleh di lingkungan pendidikan dan sekolah 

2. Akses pengunaan perangkat pembelajaran yang memadai 

3. Konten pembelajaran digital berkualitas tinggi 

4. Kebijakan penggunaan yang bertanggung jawab; ada pedoman untuk melindungi siswa dan 

memastikan bahwa infrastruktur digunakan untuk mendukung pembelajaran 

Pada aspek infrastruktur, disebutkan komponen kebijakan dan biaya. Infrastuktur tidak melulu 

berbicara tentang perangkat atau kecanggihan teknologi. Aspek sosial pun mempengaruhi 

Contoh: tidak semua peserta didik berasal dari golongan masyarakat berkecukupan, sehingga 

tidak dapat memfasilitasi diri dengan perangkat atau akses internet untuk belajar. Dalam hal ini 

diperlukan kebijakan yang mengatur permasalahan sosial ekonomi yang mempengaruhi 

pembelajaran digital. Kebijakan dan regulasi yang tepat juga diperlukan untuk keamanan dan 

kerahasiaan data publik. Data pendidikan adalah data besar yang menyangut banyak 

kepentingan.  

Silakan pelajari materi mengenai lingkungan belajar dengan dukungan teknologi digital berikut: 

Materi 1   

  

Materi 2 

 

 

Integrasi Media 

Untuk semua kemungkinan pembelajaran dengan teknologi, hal ini juga menciptakan tantangan 

bagi kita. Dengan menjamurnya berbagai perangkat dan aplikasi, kita harus membangun 

pemahaman pendidik tentang dan kemampuan untuk melayani sebagai pelayan data siswa 

sehingga hanya mereka yang memiliki akses. Kita juga perlu menemukan cara-cara baru dan 

kreatif untuk menyelesaikan masalah konektivitas di rumah siswa. Ketika kita menjembatani 

kesenjangan digital dalam pendidikan, kita juga harus membangun kapasitas (profesionalisme 

dan kompetensi) pendidik, dibutuhkan perubahan sistemik. Bahkan sejak tahap mempersiapkan 

calon guru.  

Beberapa tips untuk menggunakan teknologi di kelas 

1. Selalu gunakan teknologi atau program pembelajaran sendiri sebelum mencobanya dengan 

siswa sehingga Sahabat dapat memecahkan masalah apa pun sebelumnya.  

https://simpandata.kemdikbud.go.id/index.php/s/3nGnAGkbdssigFG
https://simpandata.kemdikbud.go.id/index.php/s/eaGnrFXbwC8PXfT
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2. Sebagian besar siswa saat ini adalah penduduk asli digital dan telah tumbuh dengan 

teknologi dalam 

3.  hidup mereka. Dengarkan apa yang siswa ketahui tentang teknologi dan minta mereka 

memberi tip. Mereka mungkin akan mengajarkan sesuatu yang baru. 

4. Gunakan sumber daya digital (seperti aplikasi, teks, atau grup media sosial) untuk memberi 

tahu orang tua tentang kegiatan kelas dan tugas yang akan datang.  

5. Prioritaskan aktivitas digital aktif, seperti game pembelajaran online atau pelajaran 

interaktif, daripada aktivitas pasif (seperti menonton video). 

6. Jika Sahabat seorang administrator, jadwalkan sesi pelatihan tentang cara menggunakan 

teknologi di sekolah. 

7. Fokuskan pelajaran Sahabat yang berbasis teknologi untuk mengajarkan kewarganegaraan 

digital kepada siswa, atau keterampilan yang akan membantu mereka secara cermat dan 

efektif menavigasi media digital. 

Integrasi yang baik adalah ketika siswa tidak hanya menggunakan teknologi setiap hari, tetapi 

memiliki akses ke berbagai alat yang sesuai dengan tugas yang ada dan memberi mereka 

kesempatan untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang konten. Tetapi 

bagaimana kita mendefinisikan integrasi teknologi juga dapat bergantung pada jenis teknologi 

yang tersedia, seberapa banyak akses yang dimiliki seseorang terhadap teknologi, dan siapa yang 

menggunakan teknologi tersebut.  

Kesediaan untuk beradaptasi dengan perubahan juga merupakan persyaratan utama untuk 

integrasi teknologi yang berhasil (syarat difusi inovasi). Teknologi terus berkembang, dan cepat, 

berkembang. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan menuntut pembelajaran berkelanjutan. 

Ketika diintegrasikan secara efektif ke dalam kurikulum, teknologi dapat memperluas 

pembelajaran dengan cara yang kuat. Teknologi digital dapat memberi keuntungan seperti: 

1. Akses ke materi sumber belajar yang terbaru 

2. Metode pengumpulan / pencatatan data pembelajaran 

3. Cara berkolaborasi dengan siswa, guru, dan pakar di seluruh dunia 

4. Peluang untuk mengekspresikan pemahaman melalui multimedia 

5. Pembelajaran yang relevan dan penilaian yang otentik 

6. Pelatihan untuk menerbitkan dan menyajikan pengetahuan baru  
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Terlepas dari perbedaan kondisi antar sekolah atau daerah, teknologi dapat diintegrasikan dalam 

pembelajaran. Level integrasi media berteknologi digital di kelas terdiri dari empat tahap (Hertz, 

dalam edutopia.org), sebagai berikut: 

 

Salah satu model dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran yang lazim 

digunakan adalah model TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge). Kerangka 

kerja TPACK menjabarkan pengetahuan yang dibutuhkan para pendidik agar berhasil 

mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran mereka. 

 

TPACK kerangka kerja model untuk integrasi media (silakan pelajari lebih lanjut di situs TPACK: 
http://www.tpack.org/) 

 

 

Sparse (Jarang)

•Teknologi 
jarang 
digunakan atau 
tersedia. Siswa 
jarang 
menggunakan 
teknologi untuk 
menyelesaikan 
tugas atau 
proyek.

Basic (Dasar)

•Teknologi 
digunakan atau 
tersedia 
sesekali / sering 
di laboratorium 
daripada di 
ruang kelas. 
Siswa merasa 
nyaman dengan 
satu atau dua 
alat dan 
kadang-kadang 
menggunakan 
alat ini untuk 
membuat 
proyek yang 
menunjukkan 
pemahaman 
tentang konten.

Comfortable 
(Terbiasa)

•Teknologi 
digunakan di 
ruang kelas 
secara teratur. 
Siswa merasa 
nyaman dengan 
berbagai alat 
dan sering 
menggunakan 
alat ini untuk 
membuat 
proyek yang 
menunjukkan 
pemahaman 
tentang konten.

Seamless (Tanpa 
kendala)

•Siswa 
menggunakan 
teknologi setiap 
hari di kelas 
menggunakan 
berbagai alat 
untuk 
menyelesaikan 
tugas dan 
membuat 
proyek yang 
menunjukkan 
pemahaman 
mendalam 
tentang konten.

http://www.tpack.org/
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Tugas Mandiri 
Apakah Sahabat Rumah Belajar telah mempelajari semua materi terkait yang dipaparkan? Bila 

dianggap belum mencukupi, Sahabat dapat mengakses dari berbagai macam sumber yang 

relevan dan kredibel. 

Sekarang kerjakan tugas mengenai materi terkait KB 3 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sebutkan 20 s.d 30 istilah penting/kata kunci yang relevan/berkaitan dengan pembelajaran di 

modul diklat Media Pembelajaran Berteknologi Digital ini. 

• Buatlah refleksi hasil refleksi setelah mempelajari modul ini. Refleksi dibuat dalah bentuk essai  
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https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/TEKNOLOGI-DIGITAL-
2016/menu3.html  

https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/#!/Content/Home/Details/da13a9a8ad8047d588d997
3da3f5e065 

https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2017/07/18/top-6-digital-transformation-
trends-in-education/#6ef1cfbb2a9a 

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

https://www.waterford.org/education/technology-in-the-classroom/  

https://www.edutopia.org/technology-integration-guide-description 

https://www.techsmith.com/blog/types-of-instructional-videos/ 

https://vrvisiongroup.com/virtual-reality-development/ 

https://binus.ac.id/knowledge/2019/09/tren-dan-tips-gamifikasi-untuk-pembelajaran-online/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0aV3WR6I99U 
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https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/#!/Content/Home/Details/da13a9a8ad8047d588d9973da3f5e065
https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/#!/Content/Home/Details/da13a9a8ad8047d588d9973da3f5e065
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https://www.youtube.com/watch?v=Rnk_akgSjqg
https://www.waterford.org/education/technology-in-the-classroom/
https://www.edutopia.org/technology-integration-guide-description
https://www.techsmith.com/blog/types-of-instructional-videos/
https://vrvisiongroup.com/virtual-reality-development/
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Tes Akhir Modul 
Akhirnya Sahabat Rumah Belajar telah menuntaskan tiga kegiatan belajar. Sekarang waktunya 

Sahabat mengukur pengetahuan hasil belajar Sahabat dengan mengerjakan soal ujian berikut ini. 

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan meng-klik pada salah satu pilihan jawaban. 

Soal 
1. Analisis kebutuhan di kelas XI SMK Teknik Kimia Industri: 

Permasalahannya adalah laboratorium kurang alat dan bahan untuk percobaan dan beberapa 

praktek bersifat membahayakan. 

Rekomendasi media pembelajaran yang tepat dalam analisis kebutuhan tersebut adalah …. 

a. Video pembelajaran 

b. Laboratorium maya (VR) 

c. Podcast penjelasan praktek 

d. Game-based learning 

 

2. Salah satu tantangan pembelajaran di era sekarang adalah diperlukannya personalisasi belajar. 

Teknologi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi personalisasi belajar adalah …. 

a. Konektivitas 5G 

b. Internet of Things (IoT) 

c. Komputasi awan (cloud computing) 

d. Kecerdasan buatan (artificial intelligence) 

 

3. Di dalam rencana pembelajaran, pemanfaatan media podcast video video untuk mempelajari materi 

dicantumkan pada komponen …. 

a. Tujuan belajar 

b. Alokasi waktu 

c. Aktivitas belajar 

d. Asesmen 

 

4. Video pembelajaran dapat dikembangkan sendiri oleh guru dengan menyesuaikan kebutuhan 

peserta didik lalu digunakan di kelas. 

Tetapi guru juga bisa mengunduh video pembelajaran dari web kemudian dimanfaatkan di kelas. 

Kedua tipe pemanfaatan media di atas disebut …. 

a. by design dan by utilization 

b. by analyze dan by implementation 

c. by utilization dan by development 

d. by development dan by design 
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5. Gambar berikut menunjukkan pemanfaatan media digital yang disebut …. 

 
a. Gamifikasi 

b. Animasi 

c. Virtual reality 

d. Augmented reality 

 

 

6. Video yang isinya terdiri dari rekaman layar yang dirancang untuk mengajarkan seseorang untuk 

melakukan tugas atau berbagi pengetahuan, disebut video pembelajaran jenis …. 

a. tutorial 

b. screencast 

c. lecture 

d. animasi 

 

7. Berikut ini merupakan perbedaan karakteristik antara gamifikasi dan game-based learning 

(pembelajaran berbasis game) …. 

a. dalam gamifikasi dirancang aktivitas belajar yang seperti permainan, sedangkan dalam game-

based learning diterapkan elemen atau framework game dalam pembelajaran 

b. dalam gamifikasi diterapkan elemen atau framework game dalam pembelajaran, sedangkan 

dalam game-based learning dirancang aktivitas belajar yang seperti permainan 

c. dalam gamifikasi dibangun lingkungan tiga dimensi (3D) interaktif virtual untuk belajar, 

sedangkan dalam game-based learning media pembelajaran dikemas dalam bentuk tiga dimensi 

(3D) digital  

d. dalam gamifikasi media pembelajaran dikemas dalam bentuk tiga dimensi (3D) digital, 

sedangkan dalam game-based learning dibangun lingkungan tiga dimensi (3D) interaktif virtual 

untuk belajar 

 

8. Ciri-ciri lingkungan pembelajaran sistemik dan komprehensif adalah …. 

a. Pemerintah memastikan guru berkesempatan meningkatkan kompetensi 

b. Guru dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

c. Sarana dan media pembelajaran tersedia di sekolah 

d. Akses dan konektivitas pembelajaran masih terbatas 
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9. Komponen pendukung (support system) yang diperlukan dalam pembelajaran dengan menggunakan 

media berteknologi digital antara lain …. 

a. Motivasi belajar, buku pelajaran, media digital 

b. Karakteristik siswa, kurikulum, sumber belajar 

c. Kebijakan pendidikan, infrastruktur TIK, anggaran 

d. Guru/pendidik, lingkungan belajar, bahan ajar 

 

10. Apabila pemanfaatan media berteknologi digital sudah melewati tahap sosialisasi, penerapan, dan 

bahkan internalisasi pada semua komponen pembelajaran, maka kondisi pemanfaatan teknologi 

pembelajaran di lingkungan tersebut mencapai tahap …. 

a. Transformasi 

b. Aplikasi 

c. Inovasi 

d. Difusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

Kunci Jawaban 
 

1. B 

2. D 

3. C 

4. A 

5. D 

6. B 

7. B 

8. A 

9. C 

10. A 


