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KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan
hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi
guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.
Hasil UKG menunjukan

peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan
pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10
(sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan
dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar.
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan
sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar
dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended)
tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag Kependidikan
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK
KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan Kepala Sekolah
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi guru
sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan
tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP
online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam
peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena
Karya.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP.195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai
profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga
kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan
kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu
“Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan tenaga
kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan keprofesian
berkelanjutan.

Modul Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga
Kependidikan untuk institusi penyelenggara program pengembangan keprofesian
berkelanjutan merupakan petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam
melaksakan pengembangan modul yang merupakan salah satu sumber belajar
bagi guru dan tenaga kependidikan. Buku ini disajikan untuk memberikan
informasi tentang penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan dalam
kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga
kependidikan.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal
dalam mewujudkan buku ini, mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan
sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan
saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di
masa mendatang.

Makassar,   Februari 2016
Kepala LPPPTK-KPTK,

Dr. H. Rusdi, M.Pd
NIP  19650430 199103 1004
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan berkomunikasi menjadi mutlak bagi setiap manusia.

Kehidupan akan sangat sulit bila kemampuan ini tidak dimiliki. Dalam

kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan dengan manusia lain.

Berhubungan dengan manusia lain berarti berinteraksi dan beinterelasi.

Hal itu akan lebih sempurna dan bermakna jika diiringi dengan

kemampuan berkomunikasi bagi anggota masyarakat. Bahkan ada yang

mengatakan, kehidupan itu sendiri adalah komunikasi, tanpa komunikasi

kehidupan nyaris tidak ada. Atau sekurang-kurangnya kehidupan itu akan

hambar dan tanpa makna jika komunikasi tidak ada. Pada zaman modern

ini, kemampuan berkomunikasi menjadi mutlak dimiliki oleh semua orang.

Ditinjau dari prosesnya, pendidikan adalah komunikasi dalam arti kata

bahwa dalam proses tersebut terlibat dua komponen yang terdiri atas

manusia, yakni guru sebagai komunikator dan peserta didik sebagai

komunikan atau sebaliknya. Komunikan dan komunikator bisa pula terjadi

antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya.

Komunikasi yang didambakan setiap orang adalah komunikasi yang

efektif. Komunikasi yang efektif  merupakan komunikasi yang

berdayaguna dan berhasilguna. Komunikasi ini memiliki kemampuan

yang ampuh untuk menciptakan interaksi bermakna antarindividu, antara

individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Oleh

karena itu, komunikasi efektif diperlukan bagi setiap individu di dalam

kelompoknya dan bagi kelompok di tengah kelompok lain. Jadi,

kemampuan berkomunikasi yang sangat dibutuhkan pada hakikatnya

adalah komunikasi yang efektif.
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Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh efektif tidaknya komunikasi yang

terjadi di dalamnya. Komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan

proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari

pendidik kepada peserta didik, dimana peserta didik mampu memahami

maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga

menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menimbulkan

perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Guru adalah pihak yang

paling bertanggungjawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang

efektif dalam pembelajaran, sehingga mereka dituntut memiliki

kemampuan berkomunikasi yang baik agar menghasilkan proses

pembelajaran yang efektif.

Kegiatan pembelajaran merupakan proses transformasi pesan edukatif

berupa materi belajar dari sumber belajar kepada pembelajar. Dalam

pembelajaran terjadi proses komunikasi untuk menyampaikan pesan dari

pendidik kepada peserta didik dengan tujuan agar pesan dapat diterima

dengan baik dan berpengaruh terhadap pemahaman serta perubahan

tingkah laku. Dengan demikian keberhasilan kegiatan pembelajaran

sangat tergantung kepada efektivitas proses komunikasi yang terjadi

dalam pembelajaran tersebut.

Dalam proses pembelajaran, komunikasi digunakan untuk menyampaikan

pesan, baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi. Berhasil

tidaknya informasi yang  disampaikan kepada para peserta didik sangat

ditentukan oleh keefektifan komunikasi. Untuk menciptakan proses

komunikasi yang efektif, pendidik harus memahami seluk beluk

komunikasi pembelajaran,  antara lain mengenai metode yang tepat

dalam komunikasi pembelajaran, strategi untuk meningkatkan efektivitas

komunikasi dalam pembelajaran, serta yang tak kalah pentingnya adalah

mengenai hambatan yang seringkali muncul dalam komunikasi

pembelajaran.

Tidak cukup hanya mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, pendidik

juga harus mampu menerapkan metode komunikasi yang tepat dalam
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kegiatan pembelajaran dan strategi yang tepat untuk meningkatkan

efektivitas komunikasi dalam pembelajaran. Selain itu, pendidik juga

harus mampu mengantisipasi dan mengatasi hambatan komunikasi, baik

yang berasal dari peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Maka dari itu,

hal-hal tersebut penting sekali untuk dibahas dan dikaji.

B. Tujuan

Secara umum bahan ajar ini bertujuan untuk:

7.1 Memahami konsep dan prinsip komunikasi efektif dalam

pembelajaran

7.1.1 Mengemukakan konsep dan prinsip komunikasi

7.1.2 Mengemukakan konsep dan prinsip pembelajaran

7.1.3 Mengemukakan konsep komunikasi efektif dalam pembelajaran

7.2 Memahami strategi, model, metode, dan teknik komunikasi efektif

dalam pembelajaran

7.2.1 Mengemukakan strategi dan model komunikasi pembelajaran

berdasarkan teori belajar

7.2.2 Mengemukakan metode dan teknik komunikasi efektif dalam

pembelajaran

7.2.3 Mempraktikkan komunikasi efektif dalam pembelajaran

7.3 Mengatasi hambatan pelaksanaan komunikasi efektif dalam

pembelajaran.

7.3.1 Mengidentifikasi hambatan komunkasi efektif.

7.3.2 Menemukan  solusi atas hambatan yang ditemukan dalam

komunikasi efektif.

C. Peta Kompetensi
Berikut ini disajikan pemetaan materi komunikasi efektif dalam

pembelajaran yang tertuang dalam modul ini.
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D. Ruang Lingkup
Modul ini membahas komunikasi efektif dalam pembelajaran dengan

ruang lingkup sebagai berikut ini.

1. Konsep dan prinsip komunikasi efektif dalam pembelajaran

2. Strategi, Model, Metode, dan Teknik komunikasi efektiif dalam

pembelajaran

3. Hambatan komunikasi efektif dalam pembelajaran

E. Strategi Penggunaan Modul

Modul ini digunakan sebagai bahan untuk peningkatan kompetensi guru

melalui Diklat PKB. Modul ini dapat digunakan sebagai bahan diklat

dalam bentuk tatap muka dan dapat pula sebagai bahan belajar mandiri

bagi guru yang berkeinginan mengembangkan kompetensinya.

Dalam kegiatan tatap muka modul ini dapat digunakan sebagai bahan

berdiskusi sesama peserta di bawah kordinasi narasumber.

Komunikasi
Efektif

Konsep dan
Prinsip Koef

Strategi
Koef

Hambatan
Koef

Konsep  Dasar Koef

Prinsip Dasar Koef

Strategi dan Model Koef

Metode dan Teknik Koef

Hambatan

Praktik Koef

Solusi atas Hambatan
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Kegiatan Pembelajaran 1 : Konsep dan Prinsip
Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran

A. Tujuan
Setelah menyelesaikan bab ini diharapkan peserta diklat dapat:

7.1.1 Mengemukakan konsep dan prinsip komunikasi

7.1.2 Mengemukakan konsep dan prinsip pembelajaran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. menjelaskan konsep komunikasi

2. menjelaskan konsep pembelajaran

3. menjelaskan konsep komunikasi efektif dalam pembelajaran

4. menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi

5. menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran

C. Uraian Materi

1. Konsep dan Prinsip Komunikasi

Komunikasi adalah faktor yang sangat penting dalam kegiatan belajar

mengajar. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar pesan yang

disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik oleh peserta didik.

Sebagai komunikator, seorang guru harus menguasai strategi, metode dan

tehnik komunikasi yang efektif dalam pembelajaran.

Secara etimologi, komunikasi berasal dari kata communicare yang berarti

“membuat sama”. Definisi kontemporer menyatakan bahwa komunikasi

berarti “mengirim pesan”. Menurut (Effendy. 2003: 9) istilah komunikasi

(communication) berasal dari kata latin communication, dan bersumber dari

kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama

makna.
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Menurut Eveert M.Rogers komunikasi merupakan sebuah proses

mengirimkan gagasan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk

merubah perilakunya. Pendapat serupa dikemukan oleh Theodore Herbert

yang mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya

menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada orang

lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus,

sedangkan menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah proses yang

memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan

(biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain

(komunikan).

Sementara itu Theodore M. Newcomb berpendapat bahwa, setiap tindakan

komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informsi, terdiri atas

rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada penerima. Seorang

pemikir komunikasi yang cukup terkenal, Wilbur Schramm memiliki

pengertian yang lebih detil. Menurutnya, komunikasi merupakan tindakan

yang melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima, dengan bantuan

pesan; pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama

yang memberi arti pada pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim, dan

diterima serta ditafsirkan oleh penerima.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa komunikasi dalam

pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses penyampaian

informasi dari guru sebagai komunikator terhadap peserta didik sebagai

komunikan melalui berbagai rangsangan dengan tujuan untuk mengubah

prilaku peserta didik.

Kesuksesan komunikasi bergantung kepada design pesan atau informasi

dan cara penyampaiannya. Untuk itu guru perlu mengetahui unsur- unsur

komunikasi, yakni :

1. Komunikator. Komunikator merupakan sumber dan pengirim pesan.

Kredibilitas komunikator yang membuat komunikan percaya terhadap

isi pesan angat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi.
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2. Pesan, Pesan harus memiliki daya tarik tersendiri, sesuai dengan

kebutuhan penerima pesan, kesamaan pengalaman tentang pesan

dan ada peran pesan dalam memenuhi kebutuhan penerima pesan.

3. Media. Metode dan media yang digunakan dalam proses komunikasi

harus disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik penerima pesan.

4. Komunikan. Agar komunikasi berjalan lancar, komunikan harus

mampu menafsirkan pesan, sadar bahwa pesan sesuai dengan

kebutuhannya, dan harus ada perhatian terhadap pesan yang

diterima.

5. Efek. Terjadinya efek dalam suatu proses komunikasi sangat

tergantung kepada cara penyampaian pesan dari komunikator kepada

komunikan serta kebutuhan komunikan terhadap pesan yang

disampaikan.

Untuk lebih jelasnya perhatikan diagram di bawah ini.

Sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakekat komunikasi, Deddy

Mulyana, Ph. D menguraikan 12 prinsip-prinsip komunikasi sebagai berikut:

a. Komunikasi adalah proses simbolik.

Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular dan tidak

berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Salah satu kebutuhan

pokok manusia, seperti dikatakan oleh Susanne K. Langer, adalah

kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Manusia memang satu-
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satunya hewan yang menggunakan lambang, dan itulah yang membedakan

manusia dengan makhluk lainnya. Ernst Cassier mengatakan bahwa

keunggulan manusia atas makhluk lainnya adalah keistimewaan mereka

sebagai animal symbolicum.

Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk

sesuatu lainnya,  berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang

meliputi kata-kata (pesan verbal),  perilaku non-verbal, dan objek yang

maknanya disepakati bersama, misalnya memasang  bendera di halaman

rumah untuk menyatakan penghormatan atau kecintaan kepada negara.

Kemampuan manusia menggunakan lambang verbal memungkinkan

perkembangan bahasa dan menangani hubungan antara manusia dan

objek ( baik nyata ataupun abstrak) tanpa kehadiran manusia dan objek

tersebut. Lambang adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara

tanda dengan objek dapat  juga direpresentasikan oleh ikon dan indeks,

namun ikon dan indeks tidak memerlukan kesepakatan. Ikon adalah suatu

benda fisik (dua atau tiga dimensi) yang menyerupai apa yang

direpresenasikannya. Representasi ini ditandai dengan kemiripan. Misalnya

patung Soekarno adalah ikon Soekarno, dan foto pada KTP Anda adalah

ikon Anda.

Berbeda dengan lambang dan ikon, indeks adalah tanda yang secara

alamiah mempresentasikan objek lainnya. Istilah lain yang sering

digunakan untuk indeks adalah sinyal ( signal), yang dalam bahasa sehari-

hari disebut juga gejala (symptom). Indeks muncul  berdasarkan hubungan

antara sebab dan akibat yang punya kedekatan eksistensi. Misalnya awan

gelap adalah indeks hujan yang akan turun, sedangkan asap itu disepakati

sebagai tanda  bagi masyarakat untuk berkumpul misalnya, seperti dalam

dalam kasus suku primitif, maka asap menjadi lambang karena maknanya

telah disepakati bersama. Contohnya penampilan. Penampilan yang baik

menggambarkan simbol yang baik pula, atau penggunaan bahasa harus

menggunakan bahasa yang halus dan baik agar dapat diterima oleh

masyarakat.
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b. Setiap prilaku mempunyai potensi komunikasi.

Setiap orang tidak bebas nilai, pada saat orang tersebut tidak bermaksud

mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain maka orang

tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi. Gerak tubuh, ekspresi

wajah (komunikasi non verbal) seseorang dapat dimaknai oleh orang lain

menjadi suatu stimulus. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi (We cannot

not communicate), tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komuniaksi.

Alih-alih, komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku

orang lain atau perilakunya sendiri. Amat sulit bagi seseorang untuk tidak

berkomunikasi, karena setiap perilakunya punya  potensi untuk ditafsirkan.

Kalau ia tersenyum, ia ditafsirkan bahagia; kalau ia cemberut, ia ditafsirkan

ngambek. Bahkan ketika kita berdiam diri sekalipun, ketika kita

mengundurkan diri dari komunikasi dan lalu menyendiri, sebenarnya kita

mengkomunikasikan banyak  pesan. Contohya seorang pasien yang

sedang dirawat inap di sebuah rumah sakit yang tidak hentinya

memperbaiki posisi tidurnya, ini akan membuat perawat bertanya kepada

pasien tersebut.

c.Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan.

Setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi dimana dari dimensi isi

tersebut kita  bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara

pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Percakapan di antara dua

orang pelayanan kesehatan dan antara pelayanan kesehatan dan pasien

memiliki dimesi isi yang berbeda. Dimensi isi disandi secara verbal,

sementara dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Dimensi isi

menunjukkan muatan (isi) komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Dimensi

hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya yang juga

mengisyaratkan  bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan

bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Sebagai contoh, kalimat

“pergi...” yang diucapkan dengan nada yang berbeda justru berarti

sebaliknya. Dimensi isi merujuk pada isi pesan, sedangkan dimensi

hubungan merujuk kepada unsur-unsur lain, termasuk juga jenis saluran

yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Pengaruh suatu

diagnosa penyakit misalnya, bukan hanya bergantung pada isinya, tapi juga
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siapa penulisnya. Diagnosa yang sama dapat menimbulkan pengaruh

berbeda bila disampaikan orang berbeda. Diagnosa yang ditulis orang yang

sudah terkenal dan merupakan seorang profesor akan dianggap lebih

berbobot bila dibandingkan dengan tulisan orang yang  belum dikenal dan

juga bukan seorang profesor.

d. Komunikasi berlangsung dengan berbagai tingkat kesengajaan.

Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi

mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah artinya tindakan komunikasi

yang tidak direncanakan (apa saja yang akan dikatakan atau apa saja yang

akan dilakukan secara rinci dan detail), sampai pada tindakan komunikasi

yang betul-betul disengaja (pihak komunikan mengharapkan respon dan

berharap tujuannya tercapai). Kesengajaan bukanlah syarat untuk

terjadinya komunikasi. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud

menyampaikan pesan kepada orang lain, perilaku kita potensial ditafsirkan

orang lain. Kita tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menafsirkan

atau tidak menafsirkan perilaku kita. Membatasi komunikasi sebagai proses

yang disengaja adalah menganggap komunikasi sebagai instrumen seperti

dalam persuasi.

Niat atau kesengajaan bukanlah syarat mutlak bagi seseorang untuk

berkomunikasi. Contohnya bila seorang dokter bertanya kepada seorang

pasien yang kesakitan, kemudian  pasien itu tidak menjawab dan hanya

memegangi perutnya, maka itu dapat menunjukkan  bahwa kemungkinan

pasien tersebut mengalami kesakitan yang luar biasa sehingga tidak dapat

menjawab pertanyaan dari dokter.

e. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu.

Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan baik secara

verbal maupun non-verbal disesuaikan dengan tempat, di mana proses

komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan dan kapan

komunikasi itu berlangsung. Makna pesan juga bergantung pada konteks

fisik dan ruang (termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya),

waktu, sosial dan psikologis. Topik-topik yang lazim dipercakapkan di

rumah, tempat kerja, atau tempat hiburan seperti “lelucon,” “ acara televisi,”
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“mobil,” “bisnis,” atau “perdagangan” terasa kurang sopan bila dikemukakan

di masjid.

Waktu juga mempengaruhi makna terhadap suatu pesan. Dering telepon

pada tengah malam atau dini hari akan dipersepsi lain bila dibandingkan

dengan dering telpon pada siang hari. Dering telepon pertama itu mungkin

berita sangat penting (darurat), misalnya untuk mengabarkan orang sakit,

kecelakaan atau meninggal dunia atau upaya orang jahat untuk mengetes

apakah di rumah ada orang atau tidak.

f. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi.

Tidak dapat dibayangkan jika orang melakukan tindakan komunikasi di luar

norma yang  berlaku di masyarakat. Jika kita tersenyum maka kita dapat

memprediksi bahwa pihak penerima akan membalas dengan senyuman,

jika kita menyapa seseorang maka orang tersebut akan membalas sapaan

kita. Prediksi seperti itu akan membuat seseorang menjadi tenang dalam

melakukan proses komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka

meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain,

komunikasi juga terikat oleh aturan atau tatakrama. Artinya , orang-orang

memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima

pesan akan merespons. Prediksi ini tidak selalu disadari dan sering

berlangsung cepat. Kita dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain

berdasarkan peran sosialnya.

g. Komunikasi bersifat sistematik.

Dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh

latar belakang  budaya, nilai, adat, pengalaman dan pendidikan.

Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal

internal tersebut. Sisi internal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan

dimana dia bersosialisasi mempengaruhi bagaimana dia melakukan

tindakan komunikasi. Setiap individu adalah suatu sistem yang hidup (a

living system). Organ-organ dalam tubuh kita saling berhubungan.

Kerusakan pada mata dapat membuat kepala kita pusing. Bahkan, unsur
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diri kita yang bersifat jasmani juga berhubungan dengan unsur kita yang

bersifat rohani. Kemarahan membuat jantung kita berdetak lebih cepat dan

berkeringat. Setidaknya dua sistem dasar beroperasi dalam transaksi

komunikasi itu: Sistem Internal dan Sistem Eksternal.

Sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika

ia berpartisipasi dalam komunikasi yang ia cerap selama sosialisasinya

dalam berbagai lingkungan sosialnya (keluarga, masyarakat,setempat,

kelompok suku, kelompok agama, lembaga pendidikan, kelompok sebaya,

tempat kerja, dan sebagainya). Berbeda dengan sistem internal, sistem

eksteernal terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu,

termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik  peserta

komunikasi, kegaduhan di sekitarnya, penataan ruangan, cahaya, dan

temperatur ruangan. Elemen-elemen ini adalah stimuli publik yang terbuka

bagi setiap peserta komunikasi dalam setiap transaksi komunikasi.

h. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah

komunikasi.

Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama,

pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut

mempunyai bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan. Kedua pihak

mempunyai makna yang sama terhadap simbol-simbol yang saling

dipertukarkan. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya

sesuai dengan harapan para  pesertanya (orang-orang yang sedang

berkomunikasi). Dalam kenyataannya, tidak pernah ada dua manusia yang

persis sama, meskipun mereka kembar yang dilahirkan dan diasuh dalam

keluarga yang sama, diberi makanan yang sama dan di didik dengan cara

yang sama.  Namun adanya kesamaan sekali lagi akan mendorong orang-

orang untuk saling tertarik dan  pada gilirannya karena kesamaan tersebut

komunikasi mereka menjadi lebih efektif.

i. Komunikasi bersifat nonsekuensial.

Meskipun terdapat banyak model komunikasi linier atau satu arah,

sebenarnya komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya (komunikasi
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tatap-muka) bersifat dua-arah (sifat sirkuler). Ketika seseorang berbicara

kepada seseorang lainnya, atau kepada sekelompok orang seperti dalam

rapat atau kuliah, sebetulnya komunikasi itu bersifat dua-arah, karena

orang-orang yang kita anggap sebagai pendengar atau penerima pesan

sebenarnya juga menjadi “pembicara” atau pemberi pesan pada saat yang

sama, yaitu lewat perilaku nonverbal mereka.

Meskipun sifat sirkuler digunakan untuk menandai proses komunikasi,

unsur-unsur  proses komunikasi sebenarnya tidak berpola secara kaku.

Pada dasarnya, unsur-unsur tersebut tidak berada dalam suatu tatanan

yang bersifat linier, sirkuler, helikal atau tatanan lainnya. Unsur-unsur

proses komunikasi boleh jadi beroperasi dalam susunan tadi, tetapi

mungkin pula, setidaknya sebagian, dalam suatu tatanan yang acak. Oleh

karena itu, sifat nonsekuensial dibandingkan sirkuler tampaknya lebih tepat

digunakan untuk menandai  proses komunikasi.

j. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional.

Komunikasi sebagai suatu proses dapat dianalogikan dengan pernyataan

Herclitus Enamabad sebelum Masehi bahwa “ Seorang manusia tidak akan

pernah melangkah di sungai yang sama dua kali.” Pada saat yang kedua

manusia itu berbeda dan begitu juga sungainya. Ketika kita menyebrang

sungai untuk kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya pada hari yang lain,

maka sesungguhnya penyebrangan itu bukanlah fenomena yang sama.

Begitu jugalah komunikasi; komunikasi terjadi sekali waktu kemudian

menjadi bagian dari sejarah kita.

Dalam proses komunikasi itu, para peserta saling mempengaruhi, seberapa

kecil pun  pengaruh itu, baik lewat komunikasi verbal ataupun lewat

komunikasi nonverbal. Implikasi dari komunikasi sebagai proses yang

dinamis dan transaksional adalah bahwa  para peserta komunikasi

berubah, dari sekedar berubah pengetahuan hingga berubah  pandangan

dan perilakunya. Ada orang yang perubahannya sedikit demi sedikit dari

waktu ke waktu, tetapi perubahan akhirnya (secara kumulatif) cukup besar.

Namun ada juga orang yang berubah secara tiba-tiba, melalui cuci otak
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atau kontroversi agama, misalnya dari seorang nasionalis menjadi komunis,

atau dari Hindu menjadi Kristen atau Muslim. Pandangan dinamis dan

transaksional memberi penekanan bahwa seseorang mengalami

perubahan sebagai hasil terjadinya komunikasi.

k.Komunikasi bersifat irreversible.

Suatu perilaku adalah suatu peristiwa. Oleh karena merupakan suatu

peristiwa, perilaku berlangsung dalam waktu dan tidak dapat “diambil

kembali.” Dalam komunikasi, sekali Anda mengirimkan pesan, Anda tidak

dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak, apalagi

menghilangkan efek pesan tersebut sama sekali. Sifat irreversible ini

adalah implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah.

Prinsip ini seharusnya menyadarkan kita bahwa kita harus berhati-hati

untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, sebab, efeknya tidak bisa

ditiadakan sama sekali, meskipun kita berupaya meralatnya. Apalagi bila

penyampaian itu dilakukan untuk pertama kalinya. Curtis et al mengatakan

bahwa kesan pertama itu cenderung abadi.

Dalam komunikasi massa, sekali wartawan menyiarkan berita yang tanpa

disengaja mencemarkan nama baik seseorang, maka nama baik orang itu

akan sulit dikembalikan lagi ke posisi semula, meskipun surat kabar,

majalah, radio atau televisi telah meminta maaf dan memuat hak  jawab

sumber berita secara lengkap.

l. Komunikasi bukan panasea untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah

komunikasi.  Namun komunikasi bukanlah panasea (obat mujarab) untuk

menyelasaikan persoalan yang mungkin berkaitan dengan masalah

struktural. Agar komunikasi efektif, kendala struktural ini juga harus diatasi.

Misalnya, meskipun pemerintah bersusah payah menjalin komunikasi yang

efektif dengan warga Aceh dan warga Papua, tidak mungkin usaha itu akan

berhasil  bila pemerintah memberlakukan masyarakat di wilayah-wilayah itu

secara tidak adil, dengan merampas kekayaan alam mereka dan

mengangkutnya ke pusat.
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2. Konsep dan Prinsip Pembelajaran

Menurut Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 1

ayat 20, pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta

didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono, pembelajaran merupakan

aktivitas pendidik atau guru secara terprogram melalui desain instruksional

agar peserta didik dapat belajar secara aktif dan lebih menekankan pada

sumber belajar yang disediakan.

Menurut Sudjana, pembelajaran adalah setiap upaya yang sistematik dan

sengaja untuk menciptakan kegiatan interaksi yang edukatif antara guru

dan peserta didik. Corey mendefinisikan pembelajaran sebagai proses

dimana suatu lingkungan secara disengaja dikelola untuk menghasilkan

respon terhadap situasi dan kondisi tertentu yang mana pembelajaran ini

merupakan substansi dari pendidikan.

Slavin berpendapat, pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku

seorang individu yaang disebabkan oleh sebuah pengalaman. Sementara

Munif Chatib mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu proses transfer

imu dari dua arah, yakni  antara pendidik (sebagai sumber ilmu/informasi)

dan peserta didik (sebagai penerima informasi).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses

transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik dalam suatu lingkungan

yang dikelola secara sistematik dengan tujuan untuk merubah prilaku

peserta didik.

Agar transfer pengetahuan itu berjalan dengan baik, perlu diperhatikan

prinsip-prinsip belajar sebagai berikut :

a. Perhatian dan Motivasi

Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Dari

kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya
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perhatian tidak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan

timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya.

Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan,

diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan

sehari-hari, akan membangkitkan perhatian dan juga motivasi untuk

mempelajarinya. Apabila dalam diri siswa tidak ada perhatian terhadap

pelajaran yang dipelajari, maka siswa tersebut perlu dibangkitkan

perhatiannya.

Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar

pengaruhnya, kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar

mengenai apa yang dipelajari peserta didik dapat menerima dan memilih

stimuli yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak

stimuli yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk

mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan; melihat masalah-

masalah yang akan diberikan; memilih dan memberikan fokus pada

masalah yang harus diselesaikan.

Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam

kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan

mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat

dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi

tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul

motivasi untuk mempelajarinya. Misalnya, siswa yang menyukai pelajaran

matematika akan merasa senang belajar matematika dan terdorong untuk

belajar lebih giat, karenanya adalah kewajiban bagi guru untuk bisa

menanamkan sikap positif pada diri siswa terhadap mata pelajaran yang

menjadi tanggung jawabnya. Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga

pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan

tertentu. Adanya tidaknya motivasi dalam diri peserta didik dapat diamati

dari observasi tingkah lakunya. Apabila peserta didik mempunyai motivasi,

ia akanbersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian,

dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar;

berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan
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kegiatan tersebut; Terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut

terselesaikan.

Motivasi dapat bersifat internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri

peserta didik dan juga eksternal baik dari guru, orang tua, teman dan

sebagainya. Berkenaan dengan prinsip motivasi ini ada beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, yaitu:

memberikan dorongan, memberikan insentif dan juga motivasi berprestasi.

b. Keaktifan

Menurut pandangan psikologi anak adalah makhluk yang aktif. Anak

mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan

aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga

tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi

apabila anak mengalami sendiri. John Dewey mengemukakan bahwa

belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya

sendiri, maka inisiatif harus datang dari dirinya sendiri, guru hanya sebagai

pembimbing dan pengarah.

Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif, jiwa

mengolah informasi yang kita terima, tidak hanya menyimpan saja tanpa

mengadakan tansformasi. Menurut teori ini anak memiliki sifat aktif,

konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu mencari,

menemukan dan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya.

Thordike mengemukakan keaktifan siswa dalam belajar dengan hukum

"law of exercise"-nya yang menyatakan bahwa belajar memerlukan adanya

latihan-latihan. Hubungan stimulus dan respon akan bertambah erat jika

sering dipakai dan akan berkurang bahkan lenyap jika tidak pernah

digunakan. Artinya dalam kegiatan belajar diperlukan adanya latihan-latihan

dan pembiasaan agar apa yang dipelajari dapat diingat lebih lama.

Semakin sering berlatih maka akan semakin paham.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mc.Keachie bahwa individu

merupakan "manusia belajar yang aktif selalu ingin tahu". Dalam proses
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belajar, siswa harus menampakkan keaktifan. Keaktifan itu dapat berupa

kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit

diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih

keterampilan-keterampilan dan sebaginya. Kegiatan psikis misalnya

menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah

yang dihadapi, membandingkan suatu konsep dengan yang lain,

menyimpulkan hasil percobaan dan lain sebagainya.

c.Keterlibatan Langsung/Pengalaman

Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa, belajar adalah mengalami

dan tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Edgar Dale dalam

penggolongan pengalaman belajar mengemukakan bahwa belajar yang

paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar

melalui pengalaman langsung siswa tidak hanya mengamati, tetapi ia harus

menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab

terhadap hasilnya. Sebagai contoh seseorang yang belajar membuat tempe

yang paling baik apabila ia terlibat secara langsung dalam pembuatan,

bukan hanya melihat bagaimana orang membuat tempe, apalagi hanya

mendengar cerita bagaimana cara pembuatan tempe.

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Dalam konteks

ini, siswa belajar sambil bekerja, karena dengan bekerja mereka

memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman serta dapat

mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat.

Hal ini juga sebagaimana yang di ungkapkan Jean Jacques Rousseau

bahwa anak memiliki potensi-potensi yang masih terpendam, melalui

belajar anak harus diberi kesempatan mengembangkan atau

mengaktualkan potensi-potensi tersebut. Sesungguhnya anak mempunyai

kekuatan sendiri untuk mencari, mencoba, menemukan dan

mengembangkan dirinya sendiri. Dengan demikian, segala pengetahuan itu

harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri,

penyelidikan sendiri, bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan

sendiri.
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Pembelajaran itu akan lebih bermakna jika siswa "mengalami sendiri apa

yang dipelajarinya" bukan "mengetahui" dari informasi yang disampaikan

guru, sebagaimana yang dikemukakan Nurhadi bahwa siswa akan belajar

dngan baik apabila yang mereka pelajari berhubungan dengan apa yang

telah mereka ketahui, serta proses belajar akan produktif jika siswa terlibat

aktif dalam proses belajar di sekolah.

Dari berbagai pandangan para ahli tersebut menunjukkan berapa

pentingnya keterlibatan siswa secara langsung dalam proses

pembelajaran. Pentingnya keterlibatan langsung dalam belajar

dikemukakan oleh John Dewey dengan "learning by doing"-nya. Belajar

sebaiknya dialami melalui perbuatan langsung dan harus dilakukan oleh

siswa secara aktif. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa para siswa

dapat memperoleh lebih banyak pengalaman dengan cara keterlibatan

secara aktif dan proporsional, dibandingkan dengan bila mereka hanya

melihat materi/konsep. Modus Pengalaman belajar adalah sebagai berikut:

kita belajar 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar,

30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70%

dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan

lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa jika guru mengajar dengan banyak

ceramah, maka peserta didik akan mengingat hanya 20% karena mereka

hanya mendengarkan. Sebaliknya, jika guru meminta peserta didik untuk

melakukan sesuatu dan melaporkan nya, maka mereka akan mengingat

sebanyak 90%.

Hal di atas ada kaitannya dengan pendapat yang dikemukakan oleh

seorang filsof Cina Confocius, bahwa: “apa yang saya dengar, saya lupa;

apa yang saya lihat, saya ingat; dan apa yang saya lakukan saya paham.

Dari kata-kata bijak ini kita dapat mengetahui betapa pentingnya

keterlibatan langsung dalam pembelajaran. ”

d. Pengulangan

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori

psikologi daya. Menurut teori ini belajar adalah melatih daya-daya yang ada
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pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, menanggap, mengingat,

mengkhayal, merasakan, berfikir dan sebagainya. Dengan mengadakan

pengulangan maka daya-daya tersebut akan berkembang, seperti halnya

pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam, maka daya yang dilatih

dengan pengadaan pengulangan-pengulangan akan sempurna.

Dalam proses belajar, semakin sering materi pelajaran diulangi maka

semakin ingat dan melekat pelajaran itu dalam diri seseorang. Mengulang

besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan

"bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan"  akan tetap

tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung

sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih penting adalah mempelajari

kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari misalnya dengan membuat

ringkasan.

Teori lain yang menekankan prinsip pengulangan adalah teori

koneksionisme-nya Thordike. Dalam teori koneksionisme, ia

mengemukakan bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara

stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman

itu memperbesar peluang timbulnya respon benar.

e. Tantangan

Teori medan (Field Theory) dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa siswa

dalam belajar berada dalam suatu medan. Dalam situasi belajar siswa

menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat

hambatan dalam mempelajari bahan belajar, maka timbullah motif untuk

mengatasi hambatan itu dengan mempelajari bahan belajar tersebut.

Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai,

maka ia akan dalam medan baru dan tujuan baru, demikian seterusnya.

Menurut teori ini belajar adalah berusaha mengatasi hambatan-hambatan

untuk mencapai tujuan. Agar pada diri anak timbul motif yang kuat untuk

mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan pelajaran harus

menantang.
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Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa

bersemangat untuk mengatasinya. Bahan pelajaran yang baru yang banyak

mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang

untuk mempelajarinya. Penggunaan metode eksperimen, inquiri, discovery

juga memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan

sungguh-sungguh. Penguatan positif dan negatif juga akan menantang

siswa dan menimbulkan motif untuk memperoleh ganjaran atau terhindar

dari hukuman yang tidak menyenangkan.

f. Balikan dan Penguatan

Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan adalah teori

belajar operant conditioning dari B.F. Skinner.Kunci dari teori ini adalah

hukum effeknya Thordike, hubungan stimulus dan respon akan bertambah

erat, jika disertai perasaan senang atau puas dan sebaliknya bisa lenyap

jika disertai perasaan tidak senang. Artinya jika suatu perbuatan itu

menimbulkan efek baik, maka perbuatan itu cenderung diulangi. Sebaliknya

jika perbuatan itu menimbulkan efek negatif, maka cenderung untuk

ditinggalkan atau tidak diulangi lagi.

Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil

yang baik. Apabila hasilnya baik akan menjadi balikan yang menyenangkan

dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Namun dorongan

belajar itu tidak saja dari penguatan yang menyenangkan tetapi juga yang

tidak menyenangkan, atau dengan kata lain adanya penguatan positif

maupun negatif dapat memperkuat belajar. Siswa yang belajar sungguh-

sungguh akan mendapat nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu

mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat

merupakan operan conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, anak

yang mendapat nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut

tidak naik kelas, karena takut tidak naik kelas ia terdorong untuk belajar

yang lebih giat. Di sini nilai jelek dan takut tidak naik kelas juga bisa

mendorong anak untuk belajar lebih giat, inilah yang disebut penguatan

negatif.
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g. Perbedaan Individual

Siswa merupakan makhluk individu yang unik yang mana masing-masing

mempunyai perbedaan yang khas, seperti perbedaan intelegensi, minat

bakat, hobi, tingkah laku maupun sikap, mereka berbeda pula dalam hal

latar belakang kebudayaan, sosial, ekonomi dan keadaan orang tuanya.

Guru harus memahami perbedaan siswa secara individu, agar dapat

melayani pendidikan yang sesuai dengan perbedaannya itu. Siswa akan

berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setiap siswa

juga memiliki tempo perkembangan sendiri-sendiri, maka guru dapat

memberi pelajaran sesuai dengan temponya masing-masing.

Perbedaan individual di atas berpengaruh pada cara dan hasil belajar

siswa. Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam

upaya pembelajaran. Sistem pendidikan kalsik yang dilakukan di sekolah

kita kurang memperhatikan masalah perbedaan individual, umumnya

pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu

dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang kurang lebih sama,

demikian pula dengan pengetahuannya.
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3. Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran

Ditinjau dari prosesnya pembelajaran adalah komunikasi, dalam arti

bahwa dalam proses tersebut terlibat dua komponen yang terdiri atas

manusia, yakni pengajar sebagai komunikator dan pelajar sebagai

komunikan. Pada umumnya setiap proses pembelajaran memiliki tujuan

khusus.

Tujuan pembelajaran akan tercapai apabila prosesnya komunikatif.

Biasanya pembelajaran berlangsung secara terencana di dalam kelas

melalui tatap muka. Meskipun komunikasi yang terjadi antara pelajar dan

pengajar di dalam ruang kelas itu termasuk komunikasi kelompok, sewaktu-

waktu bisa berubah menjadi komunikasi antar personal, maka terjadilah

komunikasi dua arah. Terjadinya komunikasi dua arah ini, apabila pelajar

bersikap responsif, menyatakan pendapat atau mengajukan pertanyaan,

diminta atau tidak diminta. Jika pelajar pasif, dalam arti hanya

mendengarkan tanpa ada gairah untuk mengekspresikan suatu pernyataan

atau pertanyaan, maka meskipun komunikasi itu bersifat tatap muka, tetap

saja berlangsung satu arah dan komunikasi itu tidak efektif.

Salah satu contoh komunikasi efektif dalam pembelajaran adalah

komunikasi dalam diskusi, hal ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu materi yang

didiskusikan dan meningkatan intelektualitas, dan komunkasi dalam diskusi

bersifat intracommunication dan intercommunication. Secara teoritis, pada

waktu seorang pelajar melakukan intra komunikasi, terjadilah proses yang

terdiri atas 3 tahap :

a. Persepsi. Persepsi adalah penginderaan terhadap suatu kesan yang

timbul dalam lingkungannya. Penginderaan itu dipengaruhi oleh

pengalaman, kebiasaan dan kebutuhan. Kemampuan mempersepsi setiap

plajar berbeda-beda. Hal ini ditentukan aktivitas komunikasi, baik sebagai

komunikator maupun sebagai komunikan. Pengetahuan dan pengalaman

akan memperkaya dan memperkuat daya persepsinya. Semakin sering ia

melibatkan diri dalam komunikasi, akan semakin kuat daya persepsinya.
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b. Ideasi. Dalam tahap ini, pelajar mengonsepsi apa yang

dipersepsinya. Ini berarti bahwa dia mengadakan selesksi dari skian

banyak pengetahuan, dan pengalaman yang pernah diperolehnya,

mengadaan penataan dengan yang relevan dari hasil resepsinya tadi,

untuk kemudian ditransmisikan secara verbal kepada lawan diskusinya.

c. Transmisi. Transmisi adalah proses penyampaian konsepsi karya

penalaran sehingga, apa yang dilontarkan dari mulutnya adalah pernyataan

yang manta, meyakinkan, sistematis dan logis. Dengan demikian berkat

intrakomunikasi  yang selalu terlatih, ia akan mengalami keberhasilan

dalam proses interkomunikasi berikutnya.

Beberapa unsur yang perlu diperhatikan untuk menciptakan komunikasi

efektif dalam pembelajaran adalah :

1. Semua komponen dalam komunikasi pembelajaran diusahakan dalam

kondisi ideal/baik ;

a) Pesan (message) harus jelas, sesuai dengan kurikulum,

terstruktur secara jelas, menarik dan sesuai dengan tingkat intelektual

siswa.

b) Sumber (guru) harus memiliki kompetensi dalam materi ajar,

media yang digunakan, mampu menyandikan dengan jelas, mampu

menyampaikan tanpa pembiasan dan menarik perhatian serta mampu

memotivasi diri dan siswa dalam proses interaksi dan transaksi

komunikasi.

c) Penerima (siswa) harus dalam kondisi yang baik (sehat) untuk

tercapainya prasyarat pembelajaran yang baik.

d) Lingkungan (setting) mampu mendukung penuh proses

komunikasi, misalnya pencahayaan, kenyamanan ruang dan

sebagainya.

e) Materi (media software) dalam kondisi baik/tidak rusak (sesuai

dengan isi/pesan).

f) Alat (Device) tidak rusak, sehingga tidak membiaskan arti

(audiovisual). Media uang menarik (dapat dilihat dan didengar) akan

memudahkan siswa dalam retensi dan pengingatan kembali pesan

yang pernah didapat.
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g) Teknik/prosedur penggunaan semua komponen pembelajaran

harus memiliki instruksi jelas dan terprogram dalam pengelolaan.

2. Proses encoding dan decoding tidak mengalami pembiasan

arti/makna.

3. Penganalogian harus dilakukan untuk membantu membangkitkan

pengertian baru dengan pengertian lama yang pernah mereka dapat.

4. Meminimalisasi tingkat gangguan (barrier/noise) dalam proses

komunikasi mulai dari proses penyandian sumber, proses penyimbolan

dalam software dan hardware, dan proses penafsiran penerima.

5. Feedback dan respons harus ditingkatkan intensitasnya untuk

mengukur efektifitas dan efisiensi ketercapaian.

6. Pengulangan (repetition) harus dilakukan secara kontinyu maupun

progresif.

7. Evaluasi proses dan hasil harus dilakukan untuk melihat kekurangan

dan perbaikan.

8. Delapan aspek pendukung dalam komunikasi; fisik, psikologi, sosial

dan waktu harus dibentuk dan diselaraskan dengan kondisi komunikasi

yang sedang berlangsung agar tidak menghambat proses komunikasi

pembelajaran. (M. Miftah. M.Pd)



27

D. Aktifitas Pembelajaran

1. Pelajari konsep dan prinsip komunikasi efektif dalam pembelajaran

pada modul.

2. Temukan konsep-konsep lain tentang komunikasi efektif dalam

pembelajaran dan buat rangkumannya (sumber: buku atau internet).

3. Diskusikan hasilnya dalam kelompok anda.

4. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok anda.

5. Perbaiki hasil kerja kelompok anda jika ada masukan dari kelompok

lain.

E. Latihan/kasus/Tugas

1. Jelaskan tiga konsep komunikasi!

2. Jelaskan tiga konsep pembelajaran!

3. Jelaskan prinsip-prinsip komunikasi!

4. Jelaskan prinsip-prinsip pembelajaran

5. Jelaskan tiga konsep komunikasi!

6. Jelaskan tiga konsep pembelajaran!

7. Buatlah sintesa tentang komunikasi efektif dalam pembelajaran

menurut pendapat Anda!

F. Rangkuman
 Komunikasi merupakan sebuah proses mengirimkan gagasan dari

sumber kepada penerima dengan tujuan mengubah perilakunya.

 Prinsip-prinsip komunikasi terdiri dari :

1. Komunikasi adalah proses simbolik.

2. Setiap prilaku memiliki prilaku komunitas.

3. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan

4. Komunikasi berlangsung dengan berbagai tingkat kesengajaan

5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu

6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi

7. Komunikasi bersifat sistematis
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8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah

komunikasi.

9. Komunikasi bersifat nonsekuensial

10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional

11. Komunikasi bersifat irreversible

12. Komunkasi bukan panasea untuk menyelesaikan berbagai masalah.

 Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik

dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.

 Prinsip-prinsip pembelajaran :

1. Perhatian dan motivasi

2. Keaktifan

3. Keterlibatan langsung/pengalaman

4. Pengulangan

5. Tantangan

6. Balikan dan penguatan

7. Perbedaan individual

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

H. Kunci Jawaban

1. Eveert M.Rogers: komunikasi merupakan sebuah proses mengirimkan

gagasan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah

perilakunya.

Theodore Herbert : komunikasi sebagai proses yang di dalamnya

menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada orang

lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus.

Carl I. Hovland : komunikasi adalah proses yang memungkinkan

seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-

lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan).

2. Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 1 ayat 20

: pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik

dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.
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Dimyati dan Mudjiono: pembelajaran merupakan aktivitas pendidik atau

guru secara terprogram melalui desain instruksional agar peserta didik

dapat belajar secara aktif dan lebih menekankan pada sumber belajar

yang disediakan.

Sudjana: pembelajaran adalah setiap upaya yang sistematik dan sengaja

untuk menciptakan kegiatan interaksi yang edukatif antara guru dan

peserta didik.

3. Prinsip-prinsip komunikasi terdiri dari :

a. Komunikasi adalah proses simbolik.

b. Setiap prilaku memiliki prilaku komunitas.

c. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan

d. Komunikasi berlangsung dengan berbagai tingkat kesengajaan

e. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu

f. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi

g. Komunikasi bersifat sistematis

h. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah

komunikasi.

i. Komunikasi bersifat nonsekuensial

j. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional

k. Komunikasi bersifat irreversible

l. Komunkasi bukan panasea untuk menyelesaikan berbagai

masalah.

4. Prinsip-prinsip pembelajaran :

a. Perhatian dan motivasi

b. Keaktifan

c. Keterlibatan langsung/pengalaman

d. Pengulangan

e. Tantangan

f. Balikan dan penguatan

g. Perbedaan individual
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5. Eveert M.Rogers: komunikasi merupakan sebuah proses

mengirimkan gagasan dari sumber kepada penerima dengan tujuan

untuk merubah perilakunya.

Theodore Herbert : komunikasi sebagai proses yang di dalamnya

menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada

orang lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan

khusus.

Carl I. Hovland : komunikasi adalah proses yang memungkinkan

seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya

lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain

(komunikan).

6. Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 1 ayat

20: pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta

didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan

belajar.

Dimyati dan Mudjiono:  pembelajaran merupakan aktivitas pendidik

atau guru secara terprogram melalui desain instruksional agar peserta

didik dapat belajar secara aktif dan lebih menekankan pada sumber

belajar yang disediakan.

Sudjana: pembelajaran adalah setiap upaya yang sistematik dan

sengaja untuk menciptakan kegiatan interaksi yang edukatif antara

guru dan peserta didik.

7. Jawaban bersifat individual.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 :

STRATEGI, MODEL, METODE, DAN TEKNIK
KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM

PEMBELAJARAN

A. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan dapat:

7.2.1 Mengemukakan strategi dan model komunikasi pembelajaran

berdasarkan teori belajar

7.2.2 Mengemukakan metode dan teknik komunikasi efektif dalam

pembelajaran

7.2.3 Mempraktikkan komunikasi efektif dalam pembelajaran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan

dapat:

1. Mengemukakan strategi dan model komunikasi pembelajaran

berdasarkan teori belajar

2. Mengemukakan metode dan teknik komunikasi efektif dalam

pembelajaran

3. Mempraktikkan komunikasi efektif dalam pembelajaran
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C. Uraian Materi

1. Model Komunikasi  Berdasarkan Teori Belajar

Model komunikasi berkembang pesat, seiring dengan berkembangnya teori

belajar. Berikut ini diuraikan tentang sejumah model komunikasi sesuai

dengan perkembangan teori belajar.

a. Model mekanistik

Model komunikasi mekanistis terdiri atas one way communication dan two

way communication. Salah satu contoh model komunikasi mekanistis tipe

pertama adalah metode ceramah di dalam proses pembelajaran, yaitu guru

menyampaikan materi dan peserta didik menyimaknya dengan baik. Di

dalam metode ini komunikan (peserta didik) akan bersikap pasif. Karena

mereka hanya mendengar dan menghafal materi yang telah disampaikan

oleh guru tersebut. Penggunaan model mekanistis ini cenderung membuat

pembelajaran menjadi kuarang efektif. Mengapa? Karena guru tidak peduli

apakah pelajaran yang ia sampaikan diminati dan dibutuhkan oleh para

peserta didiknya atau tidak.

Untuk menyiasati hal ini, penguasaan materi dan metode penyampaian

yang efektif dan menarik harus dimiliki oleh guru tersebut. Apabila guru

ingin menggunakan metode ceramah, guru tersebut harus mengusai

sejumlah keterampilan, yaitu Guru harus menguasai materi tersebut sebaik

mungkin. Guru menghindari membaca buku terlalu sering, karena hal

tersebut membuat peserta didik tidak yakin dengan kemampuan yang

dimiliki oleh sang guru.

Keika menggunakan metode ceramah, guru wajib menunjukkan

penampilan yang handal, karena hal itu memberikan representasi yang baik

kepada peserta didiknya. Para peserta didik akan menginterpretasi sang
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guru dengan baik. Sebaliknya, guru yang memberikan representasi yang

buruk, maka para peserta didiknya akan menginterpretasi yang kurang baik

pula dari diri guru tersebut. Jadi, dalam hal ini pencitraan image positif dari

seorang guru menjadi hal yang harus diperhatikan agar tujuan

pembelajaran berhasil.

Penggunaan model komunikasi mekanistik mampu merangsang peserta

didik lebih aktif, agresif karena rasa ingin tahu akan lebih besar. Namun

dalam penyampaian dalam pembelajaran juga harus tepat, sehingga model

pembelajaran ini akan terasa pengaruhnya terhadap peserta didik.

b. Model interaksional

Ciri utama model interaksional adalah terjadinya feedback atau umpan balik

antara komunikator dan komunikan. Komunikasi yang berlangsung bersifat

dua arah karena terjadi dialog. Setiap partisipan memiliki peran ganda,

dalam arti pada satu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang

lain bertindak sebagai komunikan.

Dalam model interaksional ini komunikasi berlangsung dua arah dari

pengirim dan kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Proses

melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Para

peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang yang

mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tapatnya

melalui pengambilan peran orang lain. Bahwa model ini menempatkan

sumber dan penerima mempunyai kedudukan yang sederajat. Satu elemen

yang penting bagi model interkasional adalah umpan balik (feedback), atau

tanggapan terhadap suatu pesan

Dalam perspektif interaksionalisme seorang individu merupakan suatu

penggabungan antara individualisme dan masyarakat, artinya individu yang

menggabungkan potensi kemanusiaannya melalui interaksi sosialnya. Jika

kita mengambil contoh lingkungan sosial atau masyarakatnya adalah ruang

kelas, berarti guru dan peserta didik adalah komponen-komponen
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masyarakat tersebut yang saling berinteraksi dan memiliki irisan

karakteristik. Sebagai contoh, pada saat mata pelajaran bahasa. Guru dan

peserta didik harus sama-sama memiliki ketertarikan terhadap mata

pelajaran tersebut. Apabila ketertarikan atau kecenderungan antara guru

dan peserta didik itu telah sama maka akan terdapat irisan kesamaan

karakteristik antara guru dan peserta didik, yaitu menyenangi bahasa. Jika

hal ini telah tercipta maka proses pembelajaran akan mudah dilaksanakan

dan tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Untuk mencapai hal ini,

guru harus mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan peserta didiknya.

Disini guru harus memiliki keterampilan dalam bersosialisasi dan

berinteraksi dengan peserta didik.

Model interaksional sangat ideal digunakan dalam pembelajaran di kelas.

Model interaksional memungkinkan adanya interaksi dalam kelas baik

antara peserta didik dengan guru, ataupun peserta didik dengan peserta

didik itu sendiri dan peserta didik dengan lingkungannya. Model ini akan

membuat proses pembelajaran akan terasa lebih hidup. Peserta didik pun

akan merasa puas atas semua pertanyaan dan jawaban dari guru yang

dirasa belum dimengerti.

c. Model psikologis

Model komunikasi psikologis mempelajari perilaku individu, termasuk

perilaku belajar, merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas yang lahir

sebagai hasil akhir saling pengaruh antara berbagai gejala, seperti

perhatian, pengamatan, ingatan, pikiran dan motif

Model komunikasi psikologis yaitu memahami perkembangan perilaku apa

saja yang telah diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran

tertentu. Media menjadi stimulus dari luar diri khalayak yang akan

menyebabkan terjadinya perubahan sikap. Psikologi adalah ilmu yang

mempelajari tingkah laku atau kepribadian manusia. Korelasinya dengan

pembelajaran psikologi adalah salah satu cara untuk menganalisis
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kepribadian atau tingkah laku peserta didik agar tercapai tujuan

pembelajaran yaitu behaviour change.

Model komunikasi psikologis menerangkan bahwa dalam proses

komunikasi, yang terlibat bukan hanya faktor fisik semata, tapi aspek

psikologis setiap individu turut memegang peranan penting dalam proses

komunikasi. Keadaan psikologis seorang individu akan mempengaruhi

semua aspek kehidupannya. Salah satunya aspek pendidikan, yaitu

kegiatan belajar. Apabila guru mampu menganalisis keadaan psikologis

peserta didiknya, maka guru tersebut akan lebih mudah menentukan

metode dan strategi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.

Sebagai contoh, guru hendaknya tidak memaksakan diri untuk

menyampaikan semua materi ketika ia melihat kondisi psikologis peserta

didiknya tidak mendukung. Hendaknya guru tersebut berkomunikasi

dengan peserta didiknya sehingga ia dapat menganalisis masalah apa

yang sedang terjadi dan bagaimanakah penanganannya. Karena seorang

guru tidak hanya berkewajiban menyampaikan materi pelajaran, tetapi

unsur behaviour change dalam konteks kepribadian juga harus senantiasa

menjadi tujuan utama pembelajaran seorang guru. Jadi, guru harus mampu

berkomunikasi secara psikologis dengan peserta didiknya. Agar tujuan

pembelajaran yaitu behaviour change tersebut dapat tercapai.

d. Model pragmatis

Model pragmatis ini berkaitan dengan kompleksitas waktu. Model pragmatis

memiliki dua arah unsur yang dipandang amat penting, yaitu pertama,

tindakan atau perilaku individu, yang dipandang sebagai unsur fundamental

fenomenan komunikasi; inipun dianggap sebagai ‘Lokus’ komunikasi yang

akibatnya komunikasi dipandang sama atau identik dengan perilaku itu

sendiri. Kedua, Unsur waktu, yang dipandang sebagai dimensi tersendiri,

yang muncul akibat dari kedua unsur itu sendiri. Tindakan atau perilaku

individu dipandang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa yang

berkesinambungan, sehingga keberurutan tindakan atau perilaku individu

itu menjadi penting.
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Urutan-urutan perilaku atau tindakan dari fase ke fase berikutnya

membentuk dinamik suatu sistem komunikasi. Dalam sistem ini interaksi-

interaksi ganda yang paling redundan” dinamakan ‘pola’. Jadi, untuk dapat

memahami komunikasi manusia dalam perspektif pragmatis maka orang

harus mencari dan memahami pola-pola interaksinya.

Model komunikasi pragmatis akan efektif dalam memecahkan kendala

belajar bila guru dapat mendesain, memanfaatkan, dan mengelolanya

dengan baik. Guru dapat memanfaatkan kondisi atau keadaan kelas

dengan efektif dan efisien apabila guru dapat memanfaatkan model

komunikasi ini dalam proses pembelajaran.

Model komunikasi pragmatis tentunya sulit untuk dikembangkan apabila

suasana diskusi tersebut kurang mendukung. Untuk menjadikan metode

diskusi ini efektif, lagi-lagi peranan guru dalam berkomunikasi dengan

peserta didiknya, dan mengkomunikasikan dirinya dengan repserentasi

yang tepat perlu di tingkatkan. Apabila model komunikasi pragmatis ini

dapat diterapkan dalam proses pembelajaran melalui metode diskusi, maka

hal ini akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan tentunya

mempermudah peserta didik dalam menyerap materi pembelajaran.

Penerapan model komunikasi pragmatis dalam metode diskusi ini memiliki

korelasi dengan keterampilan guru dalam menggunakan model komunikasi

mekanistis, psikologis, dan interaksional.

2. Metode dan teknik Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran

a. Metode Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran

Sosok guru dimata peserta didiknya merupakan seorang yang serba tahu

dan bijaksana, sehingga peserta didik merasakan ada orang lain tempat

mengadu, selain orang tuanya di rumah. Mereka merasa mempunyai orang

tempat berlindung, bertanya, berdiskusi, dan tempat meminta nasihat untuk

bisa memecahkan persoalan yang dihadapinya.
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Berhadapan dengan peserta didik di kelas, guru merupakan sumber

informasi dan ilmu pengetahuan. Guru dituntut untuk lebih banyak

merangsang peserta didiknya dengan mengomunikasikan beberapa fakta

yang terkait dengan mata pelajarannya dan bisa mempengaruhi peserta

didiknya ke arah suatu aktivitas tertentu. Dengan kata lain, dalam suasana

pembelajaran terjadi proses komunikasi antara guru dengan peserta

didiknya.

Pada umumnya proses pembelajaran berlangsung secara terencana di

dalam kelas dan bersifat tatap muka dalam kelompok yang relatif kecil.

Meskipun demikian guru sewaktu-waktu dapat mengubah bentuk

komunikasi kelompok itu menjadi komunikasi antar personal, bahkan tidak

mustahil akan terjadi komunikasi intra personal pada diri peserta didiknya

masing-masing. Dalam keadaan demikian akan terjadi pula suatu dialog

yang menimbulkan komunikasi dua arah, dimana guru dan peserta didik

bisa berubah-ubah kedudukan sebagai unsur komunikasinya. Suatu waktu

guru berlaku sebagai komunikator, dan peserta didik merupakan

komunikannya. Di saat lain, kondisi menghendaki si peserta didik menjadi

komunikator, dan guru menjadi komunikannya.

Komunikasi dua arah akan terwujud apabila peserta didik bersikap

responsif. Sebaliknya apabila mereka bersikap pasif, hanya mendengar

atau mencatat saja, tanpa ada gairah untuk mengajukan pertanyaan atau

komentar, meskipun komunikasinya bersifat tatap muka, maka prosesnya

tetap berlangsung satu arah dan komunikasipun tidak efektif lagi. Demi

tepat gunanya komunikasi bagi suksesnya proses pembelajaran jelas

bahwa bentuk-bentuk komunikasi yang terlibat tadi harus dipacu dengan

suatu strategi dan teknik komunikasi yang mampu mewujudkan suasana

belajar yang diwarnai dengan komunikasi dua arah. Secara strategis guru

harus membaca situasi dan kondisi peserta didiknya, sedangkan secara

teknis guru bisa menggunakan teknik persuasif berupa dialog atau diskusi,

demonstrasi, penggunaan audio visual aids, retorika, dan sebagainya.
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1) Diskusi

Dalam usaha komunikasi untuk membangkitkan daya penalaran peserta

didik, mereka sendiri ikut menentukan keberhasilannya, betapa tidak, para

pelajar pada hakekatnya bukan hanya insan yang hanya siap untuk digiring

atau didorong-dorong ke suatu sikap tertentu. Apabila mereka berada di

alam demokrasi dan secara psikologis memiliki temperamen tinggi (Zakiah

Daradjat, 1983: 1 – 20), serta dalam keadaan proses pembebasan diri

(Gunarsa, 1978: 1 – 20). Demi efektifnya komunikasi yang berlangsung

suasana pembelajaran hendaknya diciptakan menjadi suasana peserta

didik aktif menggunakan kesempatannya untuk bertanya, berkomentar dan

mengeluarkan pendapatnya, dengan demikian peserta didik merasa

terbiasa atas kebenaran yang dikemukakannya. Dengan kata lain proses

komunikasi dalam bentuk diskusi ini dapat berfungsi untuk (1)

Meningkatkan intelektualitas peserta didik atas materi pelajaran yang

didiskusikannya. (2) Mewujudkan komunikasi intra dan antar persona di

kalangan peserta didik itu sendiri.

Pada saat peserta didik melakukan komunikasi intra persona, terjadilah

suatu proses bertahap dari persepsi ideasi, dan berakhir pada transmisi.

Pada tahap persepsi, peserta didik melakukan penginderaan terhadap

mata pelajaran yang disajikan gurunya, sehingga timbul kesan pada pusat

sarafnya. Pusat sarafnya mengolah kesan tadi menjadi sandi yang

berwujud ide-ide (tahap ideasi). Atas dasar pemikiran lebih lanjut yang

mengacu pada pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya selama

jalan hidupnya, ide-ide tadi disusun secara sistematis dan logis menjadi

suatu kesatuan konsep yang siap ditransmisikan kepada rekan rekannya

atau kepada gurunya dalam bentuk umpan balik dari cara gurunya

mengajar mereka. Dengan demikian, terwujudlah produk penalaran peserta

didik terhadap materi pelajaran yang disodorkan gurunya, sekaligus

menjadi umpan yang berguna untuk menilai dan atau memperbaiki cara
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guru berkomunikasi, sehingga dapat memperjelas materi atau masalah

yang diajarkannya itu bagi peserta didiknya.

2) Demonstrasi

Demonstrasi merupakan metode yang ampuh dalam upaya mempengaruhi

orang lain. Sifat utama dari demonstrasi adalah merangsang peserta didik

untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh

gurunya. Dalam hal ini si peserta didik dipacu untuk bisa mengenal serta

mengalami apa yang menjadi persoalan dalam materi pelajaran itu,

sekaligus mereka pun turut serta dalam memecahkan persoalan itu. Oleh

karena itu, guru dituntut untuk dapat menyatakan tujuan demonstrasi

secara verbal sedemikian rupa sehingga peserta didik merasa tertarik dan

berminat untuk menyaksikan demonstrasi tersebut (Therber, 1959: 135).

Peserta didik umumnya cepat menerima dan tertarik pada maksud

demonstrasi yang ada hubungannya dengan bakat mereka, hal-hal yang

aneh, dan atau luar biasa. Guru yang cerdik akan meminta peserta didiknya

untuk melakukan sendiri apa yang ia kehendaki dalam demonstrasi itu,

serta memikirkan hasilnya. Masalah-masalah yang menarik akan timbul

pada saat peserta didik akan menemukan tujuan dan kegunaan apa yang

didemonstrasikannya. Dengan demikian mereka memperoleh nilai tambah

dalam hal pengetahuan yang sedang dipelajarinya.

Ada beberapa cara yang harus diperhatikan dalam mencapai keberhasilan

demonstrasi, yaitu harus dilakukan secara menarik dan diterangkan sejelas

mungkin. Dalam hal ini guru harus memperkenalkan alat-alat yang akan

dipergunakan dan ada hubungannya dengan mata pelajaran yang diberikan

pada peserta didiknya. Untuk itu, guru harus mempersiapkan diri dengan

baik dan mengatur menyampaikan keterangan secara sistematis sesuai

dengan tingkat kecerdasan peserta didiknya. Ada baiknya disediakan waktu

yang tepat, sebagai selingan dalam berlangsungnya demonstrasi itu, untuk

membuat rangkuman atau ikhtisar dari bagian yang telah

didemonstrasikan.Apa yang didemonstrasikan hendaknya dapat dilihat

dengan terang, dan apa yang diucapkan dapat didengar dengan jelas.



40

Demonstrasi akan menarik apabila peserta didik digiring untuk dapat

memenuhi harapannya. Untuk itu, guru harus mahir dan terampil

melakukannya, melalui persiapan yang matang. Untuk kebutuhan

perencanaan guru perlu:

a) Mengetahui situasi dan kondisi peserta didik saat akan dilakukan

demonstrasi, serta hal-hal yang paling menarik bagi mereka.

b) Menuliskan pokok-pokok persoalan yang akan diperbincangkan, pada

papan tulis atau melalui selebaran yang dibagi-bagikan.

c) Menetapkan jadwal waktu penahapan pelaksanaan demonstrasi yang

diselingi dengan penjelasan dan diskusi.

d) Menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk bahan cheking terhadap

pemahaman dan pengertian peserta didik akan tujuan dan isi demonstrasi

yang telah dilakukan.

e) Membuat kesimpulan dan mengulang pelaksanaan demonstrasi

sedapat mungkin sehingga peserta didik merasa puas dan memahami

benar apa yang dimaksud dengan demonstrasi. Bila perlu, peserta didik

diberi kesempatan untuk mencobanya sendiri.

b. Teknik Komunikasi Efektif

Bagian di atas telah diuraikan strategi, model, dan metode komunikasi yang

efektif dalam pembelajaran. Bagian tersebut terkait satu dengan lainnya.

Strategi pembelajaran memuat aspek sistemik yang ada berkaitan dengan

komunikasi efektif. Model pembelajaran memuat kerangka konseptual dan

operasional keberlangsungan komunikasi efektif. Metode memuat cara

yang digunakan dalam mengaplikasikan komunikasi efektif. Pada bagian ini

akan diuraikan teknik yang dapat digunakan dalam penerapan komunikasi

efektif. Teknik ini berkenaan dengan realitas yang terjadi dalam

pelaksanaan komunikasi efektif. Rangkaian teknik yang ada akan

menunjukkan metode yang digunakan dan rangkaian metode yang ada

akan mengacu kepada suatu model komunikasi tertentu dalam rangka

mewujudkan strategi komunikasi efektif yang dipraktikkan oleh guru  dan

peserta didik di dalam lingkungan kelas.
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Secara teknis sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan saat proses

informasi untuk komunikasi dalam pembelajaran, antara lain: (1) hal yang

akan disampaikan sampai kepada penerima tanpa ada pembiasan isi

(subject = outcome), (2) hal yang akan disampaikan setingkat dengan

kemampuan siswa dalam menelaah (tingkat intelegensi siswa,

pengalaman-pengalaman yang pernah didapat), (3) siswa terikat secara

aktif dalam proses belajar dengan cara menghubungkan apa yang mereka

dapat sebelumnya dengan hal baru yang akan disampaikan, (4) siswa

diminta menunjukkan kemajuan sehingga pencapaiannya dapat dianalisis,

umpan balik mendapat respon sehingga terlihat jelas sukses dalam

usahanya, dan (5) siswa diberi waktu luang yang cukup untuk berlatih

dengan kondisi beragam untuk meyakinkan proses retensi dan tranfer yang

sedang terjadi.

Teknik komunikasi dalam proses belajar mengajar dapat  dikategorikan

dalam dua kelompok besar, yaitu teknik komunikasi berdasarkan nosinya

dan teknik keomunikasi berdasarkan saluran yang digunakan. Teknik

komunikasi berdasarkan nosinya, disajikan berikut ini.

a) Komunikasi informatif (informatif communication)

Teknik Suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah

orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya

b) Komunikasi persuasif (persuasive communication)

Proses mempengaruhi sikap, pandangan atau perilaku seseorang dalam

bentuk kegiatan membujuk, mengajak, sehingga ia melakukan dengan

kesadaran sendiri.

c) Komunikasi instruktif/koersif (instructive/coersive communication)

Komunikasi yang mengandung ancaman, sangsi dan lain-lain yang bersifat

paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran melakukan sesuatu

secara terpaksa, karena takut akibatnya.

Selain teknik komunikasi yang diuraikan di atas, teknik komunikasi

berikutnya yang perlu pula mendapatkan perhatian guru ketika melakukan



42

pembelajaran adalah teknik komunikasi berdasarkan saluran yang

digunakan. Teknik ini diuraikan di bawah ini.

a) Teknik Komunikasi Langsung

Seorang guru memberikan pelajaran secara langsung dengan bertatap

muka dengan para peserta didik dalam suatu ruangan ataupun di luar

ruangan dalam konteks pembelajaran. Seperti yang terjadi di sekitar kita

mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Dalam menerapkan strategi ini beberapa hal yang perlu diperhatian:

(1) Dengarkan seutuhnya apa yang peserta didik inginkan

Biarkan peserta didik tahu bahwa guru tertarik untuk mengetahui tentang

mereka. Tanyakan kepada mereka apa yang terjadi di sekolah. Jangan

beralih ke hal ian ketika mereka mulai bicara. Guru perlu menunjukkan rasa

penasaran tentang apa yang peserta didik sampaikan.

(2) Berikan waktu untuk merespon

Peserta didik memerlukan beberapa saat untuk memproses dan

memahami apa yang dikatakan oleh gurunya. Jadi berikan mereka waktu

untuk merespon perkataan guru.

(3) Lakukan komunikasi lebih sederhana dan jelas

Hindari membuat peserta didik bingung dengan menunjukkan sikap dan

kata-kata yang rumit. Mereka mungkin bisa salah mengartikan perkataan

atau gerak tubuh guru sebagai akibat dari rumitnya kata-kata yang

digunakan.

(4) Hargai prestasi apa pun yang ditunjukkan peserta didik

Berikan pujian atas hal positif yang ditunjukkan oleh peserta didik dan

terhadap hal yang terlihat menyimpang atau terkesan gagal sampaikan

kata-kata yang menghibur bukan kata-kata yang mematahkan semangat

mereka.
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(5) Senantiasalah Memotivasi peserta didik

Ciptakan rasa aman di dalam kelas dan berikan peserta didik keempatan

untuk berkarya sesuai keinginan mereka yang mendukung tujuan

pembelajaran yang sedang dilaksanakan.

(6) Katakan sesuatu dengan cara yang lebih positif

Sebagian Guru sering memakai intonasi tinggi saat mengajarkan sesuatu.

Kebiasaan ini sebaiknya mulai ditinggalkan karena membuat peserta didik

merasa takut dan akhirnya tidak percaya diri. Guru bisa mengganti kata-

kata itu dengan sesuatu yang lebih positif seperti "Tasnya kalau ditaruh di

situ bisa lebih rapi, sayang."

(7) Menanggapi sesuatu dengan sabar

Luangkan waktu untuk berpikir tentang apa yang ingin peserta didik

sampaikan dan respon dengan cara yang lembut dan penuh perhatian.

Menanggapi sesuatu dengan sabar adalah cara terbaik untuk

berkomunikasi dengan mereka.

(8) Tunjukkan senyum yang terbaik

Kesenangan ditunjukkan oleh tipe senyum yang diberikan. Semakin sering

guru tersenyum akan menunjukkan suasana hatinya yang semakin senang

dan hal ini membuka komunikasi efektif dengan peserta didik dengan

komunikannya. Senyum akan mengusir emosi negatif yang ada di antara

guru dan peserta didiknya.
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(9) Beri tanggapan dengan cara memparaphrase kata-kata yang

diucapkan, menggambarkan perilaku khusus yang diperlihatkan, dan

tanggapan mengenai kedua hal tersebut.

(10) Jaga nada suara, jangan sampai berteriak, menghakimi, atau

seperti memusuhi.

b) Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Komunikasi secara tidak langsung dilakukan melalui perantaraan saluran

media. Guru dapat memberikan suatu pembelajaran melalui suatu media

tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan peserta didiknya.

Peserta didiknya pun dapat memperoleh informasi secara luas melalui

media tersebut. Seperti model sekolah jarak jauh yaitu memanfaatkan

media internet sebagai alat untuk pembelajaran.

Selain untuk menyajikan pesan, sebenarnya ada beberapa fungsi lain yang

dapat dilakukan oleh media. Namun jarang sekali ditemukan seluruh fungsi

tersebut dipenuhi oleh media komunikasi dalam suatu sistem

pembelajaran. Sebaliknya suatu program media tunggal seringkali dapat

mencakup beberapa fungsi sekaligus. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1) Memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar

Pada permulaan pembelajaran, peserta didik perlu diberi tahu tentang

pengetahuan yang akan diperolehmya atau ketrampilan yang akan

dipelajarinya. Kepada peserta didik harus dipertunjukkan apa yang

diharapkan darinya, apa yang harus dapat ia lakukan untuk menunjukkan

bahwa ia telah menguasai bahan pelajaran dan tingkat kesulitan yang

diharapkan. Untuk pembelajaran khususnya yang menampilkan gerak

dapat mempertunjukkan kinerja (performance) yang harus dipelajari

peserta didik. Dengan demikian dapat menjadi model perilaku yang

diharapkan dapat dipertunjukkannya pada akhir pembelajaran.
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2) Memotivasi peserta didik

Salah satu peran yang umum dari media komunikasi adalah memotivasi

peserta didik. Tanpa motivasi, sangat mungkin pembelajaran tidak

menghasilkan belajar. Usaha untuk memotivasi peserta didik seringkali

dilakukan dengan menggambarkan sejelas mangkin keadaan di masa

depan, dimana peserta didik perlu menggunakan pengetahuan yang telah

diperolehnya. Jika peserta didik menjadi yakin tentang relevansi

pembelajaran dengan kebutuhannya di masa depan, ia akan termotivasi

mengikuti pembelajaran. Media yang sesuai untuk menggambarkan

keadaan masa depan adalah media yang dapat menunjukkan sesuatu atau

menceritakan (tell) hal tersebut. Bila teknik bermain peran digunakan

(seperti lawak atau drama), pengalaman yang dirasakan peserta didik akan

lebih kuat. Film juga seringkali diproduksi dan digunakan untuk tujuan

motivasi dengan cara yang lebih alami.

3) Menyajikan informasi

Media seperti film dan televisi dapat digunakan untuk menyajikan informasi.

Guru kelas bebas dari tugas mempersiapkan dan menyajikan pelajaran, ia

dapat menggunakan energinya kepada fungsi-fungsi yang lain seperti

merencanakan kegiatan peserta didik, mendiagnosa masalah peserta didik,

memberikan konseling secara individual. Ada tiga jenis variasi penyajian

informasi:

a) Penyajian dasar (basic)

Membawa peserta didik kepada pengenalan pertama terhadap materi

pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, kegiatan peserta didik

atau review oleh guru kelas

b) Penyajian pelengkap (supplementary)

Setelah penyajian dasar dilakukan oleh guru kelas, media digunakan untuk

membawa sumber-sumber tambahan ke dalarn kelas, melakukan apa yang

tidak dapat dilakukan di kelas dengan cara apapun

c) Penyajian pengayaan (enrichment)

Merupakan informasi yang tidak merupakan bagian dari tujuan

pembelajaran, didiadakan karena memiliki nilai motivasi dan dapat

mencapai perubahan sikap dalam diri peserta didik.
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4) Merangsang diskusi

Kegunaan media untuk merangsang diskusi seringkali disebut sebagai

papan loncat, diambil dari bentuk penyajian yang relatif singkat kepada

sekelompok peserta didik dan dilanjutkan dengan diskusi. Format media

biasanya menyajikan masalah atau pertanyaan, seringkali melalui drama

atau contoh pengalaman manusia yang spesifik. Penyajian dibiarkan

terbuka (open-end), tidak ada penarikan kesimpulan atau saran

pemecahan masalah. Kesimpulan atau jawaban diharapkan muncul dari

peserta didik sendiri dalam interaksinya dengan pemimpin atau dengan

sesamanya. Penyajian media diharapkan dapat merangsang pemikiran,

membuka masalah, menyajikan latar belakang informasi dan memberikan

fokus diskusi.

5) Mengarahkan kegiatan peserta didik

Pengarahan kegiatan merupakan penerapan dari metode pembelajaran

yang disebut metode kinerja (performance) atau metode penerapan

(application). Penekanan dari metode ini adalah pada kegiatan melakukan

(doing). Media dapat digunakan secara singkat atau sebentar – sebentar

untuk mengajak peserta didik mulai dan berhenti. Dengan kata lain program

media digunakan untuk mengarahkan peserta didik dilakukan kegiatan

langkah demi langkah (step-by-step). Penyajian bervariasi, mulai dari

pembelajaran sederhana untuk kegiatan peserta didik, seperti tugas

pekerjaan rumah sampai pengarahan langkah demi langkah untuk

percobaan laboratorium yang kompleks. Permainan merupakan metode

pembelajaran yang sangat disukai khususnya bagi peserta didik sekolah

menengah, memiliki nilai motivasional yang tinggi, melibatkan peserta didik

lebih baik daripada metode pembelajaran yang lain.

6) Menguatkan belajar

Penguatan seringkali disamakan dengan motivasi, atau digolongkan dalam

motivasi. Penguatan adalah kepuasan yang dihasilkan dari belajar, dimana

cenderung meningkatkan kemungkinan peserta didik merespon dengan

tingkah laku yang diharapkan. Penguatan paling efektif diberikan beberapa

saat setelah respon diberikan. Suatu program media menyajikan

pertanyaan kepada peserta didik, kemudian peserta didik menyusun

jawabannya atau memilih dari beberapa kemungkinan jawaban. Setelah
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peserta didik menentukan jawabannya, ia sangat termotivasi untuk segera

mengetahui jawaban yang benar. Jika peserta didik mengetahui bahwa

jawabannya benar, maka ia dikuatkan. Bahkan jika peserta didik tahu

jawabannya salah, namun jika ditunjukkan seberapa dekat jawabannya

mendekati kebenaran, maka hal tersebut juga merupakan penguatan.

Media apapun yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi juga

mampu menyajikan pertanyaan dan merangsang peserta didik untuk

menjawab. Media apapun yang mampu melakukan fungsi ini, ia juga

dirancang untuk memberikan jawaban benar terhadap pertanyaan kognitif,

segera setelah peserta didik diberi kesempatan menjawab, sehingga

dimungkinkan untuk membandingkan dan memperoleh pengetahuan

tentang hasil sesegera mungkin.

Agus Suheri (2006:1) menyebutkan bahwa Lembaga Riset dan Penerbitan

Komputer, yaitu Computer Technology Research (CTR) menemukan

bahwa ”orang hanya mampu mengingat 20 % dari apa yang dilihat dan 30

% dari yang didengar. Tetapi orang dapat mengingat 50 % dari yang dilihat

dan didengar dan 80 % dari yang dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus.

Komunikasi yang jelas dalam sebuah pembelajaran adalah salah satu

syarat pembelajaran dapat berlangsung efektif. Jadi bila kita ingin menjadi

guru yang efektif, marilah kita bersama-sama memperbaiki kemampuan

kita berkomunikasi kepada peserta didik-peserta didik kita pada setiap

pembelajaran yang kita laksanakan. Ada beberapa komponen dalam

komunikasi pembelajaran yang efektif, yaitu:

a) Penggunaan terminologi yang tepat

b) Presentasi yang sinambung dan runtut

c) Sinyal transisi atau perpindahan topik bahasan

d) Tekanan pada bagian-bagian penting pembelajaran

e) Kesesuaian antara tingkah laku komunikasi verbal dengan tingkah laku

komunikasi nonverbal.
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3. Praktik Komunikasi fektif dalam Pembelajaran

Komunikasi dalam pembelajaran dikatakan efektif jika pesan yang dalam

hal ini adalah materi pelajaran dapat diterima dan dipahami, serta

menimbulkan umpan balik yang positif oleh peserta didik.Komunikasi

efektif dalam pembelajaran harus didukung dengan keterampilan

komunikasi antar pribadi yang harus dimiliki oleh seorang guru.

Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berlangsung

secara informal antara dua orang individu. Komunikasi ini berlangsung

dari hati ke hati, karena di antara kedua belah pihak terdapat hubungan

saling mempercayai. Komunikasi antar pribadi akan berlangsung efektif

apabila pihak yang berkomunikasi menguasai keterampilan komunikasi

antar pribadi.

Dalam kegiatan belajar mengajar, komunikasi antar pribadi merupakan

suatu keharusan, agar terjadi hubungan yang harmonis antara guru

dengan peserta didik. Keefektifan komunikasi dalam kegiatan belajar

mengajar ini sangat tergantung dari kedua belah pihak. Akan tetapi

karena guru yang memegang kendali kelas, maka tanggung jawab

terjadinya komunikasi dalam kelas yang sehat dan efektif terletak di

tangan guru.

Dalam pembelajaran di kelas, komunikasi efektif guru dengan peserta

didik  didukung dengan kalimat-kalimat efektif dan efisien agar peserta

didik memahami dan melaksanakan kegiatan dengan benar sesuai

dengan apa yang dimaksud guru.

Berikut ini disajikan sejumlah praktik komunikasi efektif dalam

pembelajaran. Dinukilkan sejumlah dialog yang dipandang efektif dalam

melakukan komunikasi dengan peserta didik.
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1. Pembukaan/ apersepsi.

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas, guru menyapa peserta

didik dengan bahasa yang efektif dan efisien yang mudah dipahami oleh

peserta didik sebagai sarana komunikasi awal untuk menggali informasi

kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan belajar, serta dapat

memberikan motivasi kepada peserta didik.  Beberapa contoh di

antaranya, menanyakan kabar peserta didik tentang kesehatan, kesiapan

belajar. Dengan memberikan beberapa pertanyaan seputar keadaan

peserta didik, akan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih

kondusif. Dengan kondisi yang kondusif, peserta didik lebih siap untuk

menerima instruksi pembelajaran.

Contoh:

Guru : ” Selamat pagi. Apa kabar.”

Peserta didik:

Guru :  “Siapa yang tidak hadir hari ini?”

Peserta didik:

Guru :  “Ada yang tahu mengapa ...tidak hadir?”

Peserta didik:

Guru : “Jika sempat, jenguklah...di rumahnya.”

Guru :  “Selamat pagi. Apakah sudah siap belajar hari ini?”

Peserta didik:

Guru :  “Baik, akan diberikan waktu 5 menit untuk membaca kembali

pelajaran yang lalu, atau silakan jika ada yang ingin bertanya.”

__________________________________________________________

______

Guru :  “Selamat pagi. Apa kabar. Sudah siap ulangan hari ini?”

Peserta didik:

Guru :  “Baik, diberikan waktu 10 menit mempelajari kembali, kemudian

kita mulai ulangan.”

__________________________________________________________

______
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2. Menginstruksikan.

Dalam proses pembelajaran, guru akan memberikan instruksi kepada

peserta didik, seperti mengerjakan tugas, melakukan kegiatan

berdasarkan lembar kerja siswa, menampilkan karya peserta didik, baik

individu maupun kelompok.Instruksi menggunakan kalimat efektif agar

peserta didik dapat melakukan kegiatan sesuai yang diharapkan oleh

guru.

Contoh:

Guru : “Buatlah naskah drama berdasarkan cerita pendek dari teks

yang telah disediakan sebanyak dua halaman secara individu.”

-

__________________________________________________________

___

Guru : “Buatlah presentasi langkah-langkah melakukan sesuatu dalam

bentuk power point berdasarkan konsep yang telah dibuat secara

berkelompok sesuai dengan nama-nama yang telah ditentukan.”

__________________________________________________________

___

Guru : “Maju dan bacalah puisi yang telah dibuat dengan

memperhatikan aspek-aspek membaca puisi, di antaranya,

intonasi, ekspresi, gesture, dan penghayatan.”

___________________________________________________________

__

Guru : “Dengarkan dan perhatikan pembacaan puisi dari temanmu.

Setelah itu,berikan pendapat dan saran dari pembacaan puisi

tersebut secara lisan.”

3. Memuji dan memotivasi.

Setiap peserta didik butuh diterima dan diakui eksistensinya oleh guru

dan teman-temannya. Terkadang guru lupa atau jarang memberi pujian

kepada peserta didik tentang perubahan yang telah mereka lakukan baik

dalam bidang akademik maupun perilaku. Pujian dan motivasi yang

diberikan guru dapat membuat peserta didik merasa istimew dan diterima
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segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian hal ini akan

meningkatkan rasa percaya diri dan selanjutya akan meningkatkan

motivasi belajar.

Pujian yang diberikan kepada peserta didik hendaklah tulus, tidak

berlebihan, dan jelas, sehingga peserta didik mengetahui alasan perilaku

atau prestasinya  dihargai dan diapresiasi guru. Kalimat pujian yang

diberikan tidak membuat peserta didik tersebut berbesar kepala dan

peserta didik lain menjadi kecil hati serta merasa dibandingkan.

Contoh:

Awal pertemuan kelas bahasa, Guru membuka pelajaran dengan berdoa,

menyanyikan lagu nasional dan mengecek kehadiran peserta didik dan

memberi pujian kepada mereka yang hadir tepat waktu dalam

pembelajaran. Pujian juga senantiasa diberikan ketika berlangsungannya

proses belajar mengajar. Pujian diberikan atas selesainya peserta didik

mengerjakan tugas tertentu atau menyajikan tugas di depan kelas. Bagi

mereka yang telah mendapat nilai yang baik, pujian senantiasa diberikan

dan sampai pada akhir pembelajaran pujian-pujian tersebut tetap

terpelihara.

Berikut ini sejumlah pujian yang dapat memotivasi peserta didik

dalam kegiatan pembelajaran.

“tampilan kamu menyenangkan kami semua”

“karya ini layak dibaca masyarakat luas”

“kamu sudah menunjukkan jati diri sebagai siswa”

“ kamu tunjukkan kemampuan terbaikmu hari ini”

“hari ini kami semua senang sekali menyaksikan presentasimu”

“Tepuk tangan untuk Andi”

“hadiah jempol ganda untukmu”

Untuk pertemuan awal kelas bahasa Prancis tingkat pemula, guru

diharapkan untuk menstimulus siswa mengemukakan hal-hal mengenai

pengetahuannya tentang apapun yang berhubungan dengan Prancis.
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Siswa menjawab: Paris, Eiffel, Tour de France, Rolland-Garros, Yves Saint

Laurent, dan lain lain

Guru memberikan tanggapan pada setiap murid yang menjawab dengan

pujian: “Bien” (good), “Très Bien (very good), “parfait” (Excelent).

Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dan dijawab dengan

benar oleh peserta didik. Guru memberikan pujian berupa acungan jempol.

Gesture ini menandakan guru mengapresiasi jawaban peserta didik.

4. Penguatan.

Dalam interaksi yang terjadi antara guru dan murid, diperlukan

penguatan yang menunjang proses pembelajaran di dalam kelas. Penguatan

ini bukan hanya sekedar materi ajar, yang secara tekstual dapat dibaca oleh

siswa, namun juga guru dapat memberikan materi tersebut dengan media

media lainnya.

Contoh:

Dalam pembelajaran sejarah, guru menerangkan materi tentang Candi

Borobudur.

Kemudian, guru bertanya: “Candi borobudur dipengaruhi oleh kebudayaan

apa? Hindu atau Budha?”

Peserta didik: “Budha.”

Guru : “Tepat sekali. Mari kita lihat bersama slide berikut. Pada gambar ini

apa yang kalian temukan?”

Peserta didik: “Stupa.”

Guru : “Betul. Stupa merupakan salah satu ciri dari bangunan

berkebudayaan Budha.”

5. Penutup/ refleksi.

Setelah materi ajar selesai disampaikan, guru merangkum materi

yang telah dipelajari pada pertemuan hari itu. Guru memberikan latihan untuk
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dikerjakan secara mandiri agar materi hari ini dapat langsung diaplikasikan

oleh murid. Guru juga memberikan kesempatan kepada murid untuk

menanyakan kembali materi yang tidak mereka kuasai.

Contoh:

Guru : ”Demikian pelajaran hari ini. Apa saja yang telah kita pelajari hari

ini?”

Peserta didik:

Guru : ”Betul sekali. Ada yang masih ingin ditanyakan?”

Peserta didik:

Guru : ”Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, silakan kalian membawa gambar

tokoh idola masing-masing untuk pertemuan berikutnya.”

Peserta didik:

D. Aktivitas Pembelajaran
Cermati baik-baik penjelasan di atas, kemudian secara berkelompok lakukan

diskusi untuk mengembangkan contoh-contoh yang ada. Tuliskan hasil

diskusi Anda pada kertas plano atau sajikan dalam slide power poin

kemudian sajikan di depan kelas. Mintalah masukan dari kelompok lain.

E. Latihan/ Kasus/ Tugas
1. Tuliskan sebanyak-banyak kalimat pembuka yang santun dalam

membuka kegiatan pembelajaran di kelas.

2. Tuliskan berbagai kalimat yang dapat digunakan dalam memuji peserta

didik. Identifikasikan kalimat pujian tersebut berdasarkan kesamaan

tujuan dan karakteristiknya.

3. Diskusikan dalam kelompok kecil 4 – 6 orang bebagai macam cara yang

dapat digunakan dalam memberi pujian secara gesture.

4. Tuliskan pula berbagai kalimat yang dapat digunakan untuk memberi

penguatan dan memberi instruksi kepada peserta didik. Bagaimana

sebaiknya kalimat penguatan itu dan bagaiana pula sebaiknya kalimat
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instruksi yang membuat peserta didik melakukannya dengan tanpa

merasa dipaksa. Kelompokkan kalimat-kalimat tersebut sesuai dengan

kesamaan karakteristiknya.

5. Situasi:

Guru memasuki ruang kelas. Peserta didik masih sibuk dengan kegiatan

masing-masing. Ada yang bernyanyi, ada yang mengobrol, ada yang

membuka majalah, ada yang sedang makan.

Pertanyaan:

Apa yang harus Anda lakukan untuk menarik perhatian murid agar fokus

terhadap mata pelajaran yang Anda ampu?

F. Rangkuman.
Agar tujuan pembelajaran tercapai, komunikasi antara guru dan

peserta didik haruslah baik. Komunikasi yang efektif inilah yang menjadi

salah satu kunci dari keberhasilan seorang guru. Dengan komunikasi yang

baik dan efektif, materi pelajaran akan terserap dan tersampaikan dengan

baik oleh peserta didik. Guru pun harus dengan jelas menginstruksikan apa

yang harus dilakukan oleh peserta didik. Pujian, motivasi, dan penguatan

pun harus diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat bekerja lebih

baik serta menghidupkan suasan kelas. Oleh karena itu, salah satu

kemampuan seorang guru dalam mengelola kelas ditentukan oleh

komunikasi yang efektif. Berikut contoh penerapan komunikasi aktif dalam

pembelajaran:

a. Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga

murid, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut murid untuk

menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka.
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b. Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan

tanggapan murid, tanpa menginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk

membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut.

c. Guru menanggapi pertanyaan murid secara tepat, benar, dan mutakhir,

sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa mempermalukannya.

d. Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja

sama yang baik antarpeserta didik.

e. Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban

murid baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat

pemahaman murid.

f. Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan

meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan

kebingungan pada murid.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Apakah modul  penerapan komunikasi efektif dalam pembelajaran

menambah pengetahuan Saudara?

2. Apakah saudara mampu memahami materi penerapan komunikasi efektif

dalam pembelajaran ini?

3. Praktikan komunikasi efektif dalam pembelajaran dan sesuaikan dengan

situasi dan kebutuhan.

4. Komunikasikan dengan teman sejawat atau kelompok kerja apabila

menemui kendala komunikasi efektif dalam pembelajaran.

Cermati hasil pekerjaan Anda dalam kelompok, lalu beri penilain diri Anda

terhadap hasil pekerjaan tersebut. Gunakan format berikut ini untuk menilai

pekerjaan Anda.

4 Konstruksi Kalimat sangat lengkap

3 Konstruksi Kalimat lengkap
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2 Konstruksi Kalimat kurang lengkap

1 Konstruksi Kalimat tidak lengkap

4 Kalimat sangat variatif

3 Kalimat variatif

2 Kalimat kurang variatif

1 Kalimat tidak variatif

4 Jumlah kalimat lebih dari atau sama dengan 20 untuk tiap poin

3 Jumlah kalimat 16 – 19

2 Jumlah kalimat 10 – 15

1 Jumlah kalimat kurag dari 10

Nilailah hasil pekerjaan Anda untuk setiap bagian (pujian, pembuka, instruksi,

penguatan, penutup) dengan menggunakan rumus

Skor Perolehan

--------------------- x 100

Skor Maks (12)

Untuk nilai akhir dengan 5 bagian, gunakan rumus

Skor Perolehan

--------------------- x 100

Skor Maks (60)

Bilamana nilai Anda kurang dari 80, diskusilah kembali dengan teman Anda dan

baca ulang isi pembelajaran 4 di atas.
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H. Kunci jawaban.

1. Guru harus menarik perhatian peserta didik agar mereka menyadari

kehadiran guru tersebut di dalam kelas. Guru menyapa peserta didik

“Selamat Pagi”, “Bonjour”, “Ni men hao”.

Jika peserta didik masih tidak menanggapinya, maka ulangi sapaan tersebut

dengan intonasi suara yang lebih lantang. Jika peserta didik masih tidak

tertib, guru menanyakan kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan

pembelajaran. Guru berkeliling kelas memastikan peserta didik siap

mengikuti kegiatan kelas sambil menjelaskan/ mengulang kembali topik

pelajaran sebelumnya agar perhatian peserta didik perlahan-lahan kembali

mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas kembali.

2.

a. Kejelasan informasi.

b. Kejelasan target.

c. Penggunaan bahasa.

c) Aktivitas Pembelajaran

Untuk dapat menguasai materi yang dipaparkan di atas, berikut ini

aktivitas pembelajaran yang disarankan untuk dilakukan.

a. Secara berkelompok 4 – 5 orang, lakukan pembahasan terhadap materi

kegiatan pembelajaran kedua di atas.

b. Cermati setiap poin temukan ide utama uraian yang terdapat dalam setiap

sub bagian yang ada.
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c. Tuangkan poin-poin yang Bapak/Ibu temukan ke dalam slide power point

atau ke dalam kertas plano yang telah disediakan.

d. Lakukan presentasi secara bergantian dengan kelompok lain.

e. Tarik simpulan berdasarkan hasil presentasi dengan kelompok lain.

d) Latihan/Tugas

Jawablah dengan singkat dan tepat pertanyaan di bawah ini.

a. Uraikan konsep stratifikasi strategi, model, metode, dan teknik

komunikasi efektif dalam pembelajaran!

b. Uraikan aspek apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam strategi

komunikasi efektif!

c. Uraikan model komunikasi efektif dalam pembelajaran berdasarkan

sudut pandang teori belajar.

d. Uraikan teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tak langsung

komunikasi efektif dalam pembelajaran.

e. Tuliskan aspek apasajakah yang perlu diperhatikan ketika melakukan

kegiatan praktik komunikasi langsung pembelajaran di dalam kelas.

e) Rangkuman

Berikut ini disajikan rangkuman dari uraian yang disajikan dalam pembelajaran 2 di

atas.

a. Strategi, model, metode, dan teknik komunikasi efektif dalam pembelajaran

bersifat hierakhis. Bagian tersebut terkait satu dengan lainnya. Strategi

pembelajaran memuat aspek sistemik yang ada berkaitan dengan komunikasi

efektif. Model pembelajaran memuat kerangka konseptual dan operasional

keberlangsungan komunikasi efektif. Metode memuat cara yang digunakan

dalam mengaplikasikan komunikasi efektif. Teknik berkenaan dengan realitas

yang terjadi dalam pelaksanaan komunikasi efektif. Rangkaian teknik yang ada

akan menunjukkan metode yang digunakan dan rangkaian metode yang ada

akan mengacu kepada suatu model komunikasi tertentu dalam rangka
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mewujudkan strategi komunikasi efektif yang dipraktikkan oleh guru  dan

peserta didik di dalam lingkungan kelas.

b. Aspek yang perlu diperhatikan dalam strategi komunikasi efektif adalah

komunikator, pesan, komunikan, dan media

c. Model komunikasi efektif dalam pembelajaran berdasarkan sudut pandang

teori belajar dapat dibagi ke dalam empat jenis, yakni model mekanistik, model

interaksional, model psikologis, dan model pragmatis.

d. Teknik komunikasi langsung adalah teknik komunikasi yang menghadirkan

komunikator dan komunikan secara tatap muka. Teknik komunikasi tak

langsung merupakan bentuk komunikasi yang dilangsungan dengan kontak

antara komunikator dan komunikan menggunakan perantaraan media karena

jarak antara komunikan dan komunikator berjauhan.

e. Sejumlah hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan kegiatan praktik

komunikasi langsung pembelajaran di dalam kelas, yaitu:

 Dengarkan seutuhnya apa yang peserta didik inginkan

 Berikan waktu untuk merespon

 Lakukan komunikasi lebih sederhana dan jelas

 Hargai prestasi apa pun yang ditunjukkan peserta didik

 Senantiasalah Memotivasi peserta didik

 Katakan sesuatu dengan cara yang lebih positif

 Menanggapi sesuatu dengan sabar

 Tunjukkan senyum yang terbaik

 Beri tanggapan dengan cara memparaphrase kata-kata yang diucapkan,

menggambarkan perilaku khusus yang diperlihatkan, dan tanggapan

mengenai kedua hal tersebut.

 Jaga nada suara, jangan sampai berteriak, menghakimi, atau seperti

memusuhi.

.
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f) Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah pekerjaan Anda, beri skor masing-masing sesuai pedoman

penilaian sebagai berikut ini.

No No Soal Skor Nilai

1 Skor maksimal 30

2 Skor Maksimal 10

3 Skor Maksimal  10

4 Skor Maksimal  20

5 Skor Maksimal 30

Skor Maksimal 100 Nilai

Tuliskan berapa skor yang Anda dapatkan, bilamana skor Anda masih kurang dari

80, ulangi sekali lagi mempelajari bagian pembelajaran 2 di atas.

g) Kunci Jawaban

a. Strategi, model, metode, dan teknik komunikasi efektif dalam

pembelajaran bersifat hierakhis. Bagian tersebut terkait satu dengan

lainnya. Strategi pembelajaran memuat aspek sistemik yang ada

berkaitan dengan komunikasi efektif. Model pembelajaran memuat

kerangka konseptual dan operasional keberlangsungan komunikasi

efektif. Metode memuat cara yang digunakan dalam mengaplikasikan

komunikasi efektif. Teknik berkenaan dengan realitas yang terjadi dalam

pelaksanaan komunikasi efektif. Rangkaian teknik yang ada akan

menunjukkan metode yang digunakan dan rangkaian metode yang ada

akan mengacu kepada suatu model komunikasi tertentu dalam rangka

mewujudkan strategi komunikasi efektif yang dipraktikkan oleh guru  dan

peserta didik di dalam lingkungan kelas.

b. Aspek yang perlu diperhatikan dalam strategi komunikasi efektif adalah

komunikator, pesan, komunikan, dan media
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c. Model komunikasi efektif dalam pembelajaran berdasarkan sudut

pandang teori belajar dapat dibagi ke dalam empat jenis, yakni model

mekanistik, model interaksional, model psikologis, dan model pragmatis.

d. Teknik komunikasi langsung adalah teknik komunikasi yang

menghadirkan komunikator dan komunikan secara tatap muka. Teknik

komunikasi tak langsung merupakan bentuk komunikasi yang

dilangsungan dengan kontak antara komunikator dan komunikan

menggunakan perantaraan media karena jarak antara komunikan dan

komunikator berjauhan.

e. Sejumlah hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan kegiatan praktik

komunikasi langsung pembelajaran di dalam kelas, yaitu:

• Dengarkan seutuhnya apa yang peserta didik inginkan

• Berikan waktu untuk merespon

• Lakukan komunikasi lebih sederhana dan jelas

• Hargai prestasi apa pun yang ditunjukkan peserta didik

• Senantiasalah Memotivasi peserta didik

• Katakan sesuatu dengan cara yang lebih positif

• Menanggapi sesuatu dengan sabar

• Tunjukkan senyum yang terbaik

 Beri tanggapan dengan cara memparaphrase kata-kata yang

diucapkan, menggambarkan perilaku khusus yang diperlihatkan, dan

tanggapan mengenai kedua hal tersebut.

• Jaga nada suara, jangan sampai berteriak, menghakimi, atau seperti

memusuhi.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 :

HAMBATAN DAN SOLUSI KOMUNIKASI EFEKTIF

A. Tujuan
Melalui modul ini peserta dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam

komunikasi efektif dan menemukan solusi hambatan dalam komunikasi efektif

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
- Mengidentifikasi hambatan komunkasi efektif.

- Menemukan  solusi atas hambatan yang ditemukan dalam komunikasi

efektif.

C. Uraian Materi
Hambatan dan Solusi Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran

Kompetensi pedagogik menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki

seorang guru. Di antaranya guru harus memahami berbagai strategi

berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara  lisan, tulisan,

dan/atau bentuk lain, selanjutnya, guru juga harus mampu berkomunikasi

secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang

khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun

secara siklikal dari : (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil

bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada

peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta didik terhadap ajakan

guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.

Meskipun proses komunikasi sudah dirancang secara matang oleh guru

dalam RPP, belum tentu tujuan komunikasi tercapai secara efektif karena

terdapat beberapa hambatan komunikasi yang muncul dalam proses
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pembelajaran antara guru sebagai komunikator dan peserta didik sebagai

komunikan.

Secara umum hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi dapat berasal

dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

a. Hambatan internal, berasal dari diri peserta didik atau pembelajar itu

sendiri. Dapat berupa hambatan psikologis (minat, sikap, pendapat,

kepercayaan, intelegensi, pengetahuan, dll) dan hambatan fisik

(kelelahan, sakit, keterbatasan daya indera, dan cacat tubuh).

b. Hambatan eksternal, berasal dari lungkungan pembelajar. Dapat berupa

hambatan kultural (adat-istiadat, kepercayaan, norma sosial, dan niali-nilai

panutan) dan hambatan lingkungan (suasana yang panas, bising, dan

berjubel).

Marhaeni Fajar mengklasifikasikan hambatan komunikasi sebagai berikut:

1.  Hambatan dari proses komunikasi

a. Hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan yang akan disampaikan

belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh

perasaan atau situasi emosional, sehingga mempengaruhi motivasi yaitu

mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan keinginan,

kebutuhan, atau kepentingan.

b. Hambatan dalam penyandian atau symbol, hal ini dapat terjadi karena

bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga memiliki arti lebih dari

satu, symbol yang dipergunakan antara si pengirim dengan penerima

tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit.

c. Hambatan media, adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan

media komunikasi.

d. Hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada saat

menerima atau mendengarkan pesan, atau tidak mencari informasi lebih

lanjut.
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e. Hambatan dalam memberikan balikan. Balikan yang diberikan tidak

menggambarkan apa adanya, akan tetapi interpretatif, tidak tepat waktu,

atau tidak jelas, dan sebagainya.

2.   Hambatan fisik

Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, misalnya:

a.   Gangguan kesehatan

b.   Gangguan pada alat-alat komunikasi dan jaringan listrik

3.  Hambatan semantik

Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti

mendua yag berbeda, tidak jelas, atau berbelit-belit antara komunikator

dengan komunikan.

4.  Hambatan psikologis

Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi.

Misalkan, dalam musibah, menimbulkan trauma yang sangat tinggi pada

korbannya, sehingga pada saat diajak komunikasi menjadi tidak nyambung.

Selain itu juga karena masalah prasangka, yang merupakan penilaian sejak

awal  dalam diri komunikan terhadap komunikator. Biasanya prasangka ini

terlalu besar dan negatif, sehingga menjadi hambatan berat dalam

komunikasi.

Menurut Ron Ludlow & Fergus Panton, hambatan-hambatan yang

menyebabkan komunikasi tidak efektif yaitu :

1. Semantic Problems

Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator

sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada

komunikan. Demi kelancaran komunikasi, seorang komunikator harus

benar-benar memperhatikan gangguan sematis ini, sebab kesalahan

pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah

pengertian (misunderstanding) atau penafsiran (misinterpretation) yang

pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi (miscommunication).
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Misalnya kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran seperti

contoh : pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi

keledai, dan lain-lain.

2. Perceptual distorsion

Perceptual distorsion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandang

yang sempit pada diri sendiri dan perbedaaan cara berpikir serta cara

mengerti yang sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam komunikasi

terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu

dengan yang lainnya.

3. Cultural Differences

Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan,

agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu lingkungan atau kelas terdapat

beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda. Sehingga ada beberapa

kata-kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku. Seperti contoh : kata

“jangan” dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang suku

Jawa mengartikan kata tersebut sebagai suatu jenis makanan berupa sup.

4. Physical Distractions

Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses

berlangsungnya komunikasi. Contohnya : suara riuh orang-orang atau

kebisingan, kelas yang berjubel, suara hujan atau petir, dan cahaya kelas

yang kurang jelas.

6. Poor choice of communication channels

Adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam

melancarkan komunikasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:

sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan

muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, atau huruf ketikan yang

buram pada surat, sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti

dengan jelas.

7. No Feed back

Hambatan tersebut adalah ketika seorang sender mengirimkan pesan

kepada receiver tetapi tidak ada respon dan tanggapan dari receiver . Maka
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yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Seperti contoh :

seorang manajer menerangkan suatu gagasan yang ditujukan kepada para

karyawan. Dalam penerapan gagasan tersebut para karyawan tidak

memberikan tanggapan atau respon. Dengan kata lain tidak peduli dengan

gagasan yang disampaikan seorang manajer.

Untuk menghindari ataupun mengatasi ganggguan internal guru harus

memfasilitasi peserta didik agar mereka mampu mengungkapkan gagasan

atau ide dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan. Misalnya, memberi

waktu beberapa saat kepada peserta didik, memancing dengan memberikan

beberapa kata, ataupun memberikan kesempatan pada peserta didik untuk

menuliskan gagasan atau ide sebelum mengungkapkan secara lisan.

Untuk menghindari atau mengatasi hambatan eksternal, guru mengatur

strategi komunikasi dan pengaturan lingkungan belajar, sehingga komunikasi

dapat terlaksana dengan efektif. Contohnya dengan cara mengatur posisi

duduk, menggunakan media yang sesuai dan jelas, pemilihan tema

pembelajaran yang dapat mengakomodasi perbedaan adat istiadat,

kepercayaan, norma sosial.
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D. Aktivitas Pembelajaran
Untuk menguasai materi di atas aktivitas pembelajaran yang bisa dilakukan

1. Pelajari hambatan komunikasi efektif yang kemungkinan muncul dalam

pembelajaran pada modul.

2. Temukan solusi lain untuk mengatasi hambatan yang muncul pada

komunikasi efektif dalam pembelajaran dan buat rangkumannya

(sumber: buku atau internet).

3. Kerjakan dengan berkelompok 4 – 5 orang

4. Diskusikan hasilnya dalam kelompok anda.Setelah selesai

5. Presentasikan hasil diskusi kelompok anda

4. Perbaiki hasil kerja kelompok anda jika ada masukan dari kelompok lain.

E. Latihan / Kasus / Tugas
1. Masing-masing kelompok menentukan kasus mengenai hambatan

komunikasi efektif dan solusi bagaimana mengatasinya dengan bermain

peran

2. Mengamati kelompok yang bermain peran

3. Mengidentifikasi hambatan yang muncul pada komunikasi efektif dalam

pembelajaran serta solusi yang tepat untuk mengatasinya, dari kelompok

yang bermain peran

F. Rangkuman

Untuk mencapai komunikasi efektif dalam pembelajaran guru sebaiknya

mampu mengidentifikasi hambatan komunikasi yang muncul dalam  proses

pembelajaran, dan guru diharapkan mampu mengatasi hambatan yang

kemungkinan muncul dalam proses pembelajaran.
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Mengamati kasus dengan bermain peran

Buat sebuah kasus yang memuat hambatan komunikasi, lalu simulasikan

kasus tersebut. Kelompok lain mendiskusikan tampilan simulasi tersebut.

Indentifikasikan hambatan yang ada cari solusinya kemudian berikan ke

kelompok simulator untuk menilaianya. Nilai simulasi yang ada dengan

menggunakan format berikut ini.

N

o

Nama

kelompok

Tuliskan

hambatan

Tuliskan

solusi

Ketepatan

menemuk

an

hambatan

Ketepatan

menemuka

n solusi

Total

Skor

Nilai

1.

2.

Pedoman penilaian untuk ketepatan identifikasi hambatan

1 = jika menemukan 1 hambatan

2 = jika menemukan 2 hambatan

3 = jika menemukan 3 hambatan

4 = jika menemukan 4 hambatan

Pedoman penilaian untuk ketepatan menemukan solusi

1 = jika solusi kurang

2 = jika solusi cukup

3 = jika solusi tepat

4 = jika solusi sangat tepat

Untuk tiap poin yang dituliskan, hitung nilai dengan rumus.

Nilai = skor x 100
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8

Untuk nilai akhir

Nilai = skor _______ x 100

Skor Maks
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KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan
hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi
guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.
Hasil UKG menunjukan

peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan
pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10
(sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan
dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar.
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan
sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan
sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan
guru dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang
mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam
mencapai visi pendidikan 2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas
dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan tenaga kependidikan yang profesional
wajib melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Modul Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan
Tenaga Kependidikan untuk institusi penyelenggara program
pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan petunjuk bagi
penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan modul yang
merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga kependidikan.
Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang penyusunan modul
sebagai salah satu bentuk bahan dalam kegiatan  pengembangan
keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal
dalam mewujudkan buku ini, mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan
dan sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian
berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk
menyempurnakan buku ini di masa mendatang.

Makassar, Februari 2016
Kepala LPPPTK-KPTK,

Dr. H. Rusdi, M.Pd
NIP  19650430 199103 1004
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Peningkatan keprofesian

berkelanjutan (PKB) yang tertuang dalam Peraturan Meteri Pendayaan

Aparatur Negara  dan reformasi birokrasi (permenpan & rb) nomor 16 tahun

2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. merupakan

kegiatan wajib yang dilakukan oleh seorang Guru agar dapat menjadi sosok

yang profesional.

Untuk mengetahui seorang guru adalah sosok yang profesional, maka

guru wajib memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosail dan

kepribadian. Kompetensi profesional dan pedagogik di ukur melalui

pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) dan pelaksanaan PKG serta PKB

setiap tahunnya.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan (Dirjen GTK) diberi amanah untuk melaksanakan UKG dan

diberi target nilai UKG pada tahun 2019 diharapkan pada posisi rata-rata 8,0.

Untuk mencapai kondisi tersebut maka dilakukanlah beberapa langkah

strategis, diantaranya adalah dengan melakukan pelatihan PKB berdasarkan

pemetaan kompetensi UKG.

Untuk mendukung pelaksanaan Pelatihan PKB berbasis hasil UKG

maka disusunlah modul pelatihan PKB berdasarkan level pada masing-

masing mata pelajaran maupun paket keahlian yang akan dijadikan dasar

dalam pelaksanaan pelatihan, sehingga peserta pelatihan PKB mendapatkan

acuan materi dalam membantu penguasaan komptensi yang ingin

ditingkatkan.

Semoga modul PKB ini dapat membantu rekan-rekan guru dalam

penguasaan komptensinya sebagai seoarang guru terutama kompetensi

profesionalnya sehingga target nilai UKG yang ditentukan oleh pemerintah

dapat tercapai yang tentunya akan sangat berpotensi signifikan dalam

peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas.
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B. Tujuan

Modul ini diharapkan dapat menjadi pegangan guru dalam proses

peningkatan keprofesiannya terutama bagi Guru TIK jenjang SMA terkait

kemampuan dalam pengelolaan Web site dan sarana telekomunikasi

sehingga guru memperoleh pengetahuan yang menjadi acuan untuk

peningkatan kompetensi dalam hal tersebut.

C. Peta Kompetensi

Gambar 1. Peta Kompetensi Modul 7.

D. Ruang Lingkup

1) Pendahuluan

2) Kegiatan Pembelajaran 1 Internet dan Website

membuat situs
laman
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3) Kegiatan Pembelajaran 2 Membuat dan Memelihara Website

4) Kegiatan Pembelajaran 3 Sarana telekomunikasi

5) Kegiatan Pembelajaran 4 Menggunakan Sarana telekomunikasi

E. Saran Cara penggunaan modul

Untuk kemudahan peserta diklat, modul ini terdiri dari paparan teori

kemudian dilanjutkan dengan contoh kasus dan latihan sehingga perserta

diklat dapat langsung mendapatkan pemahaman dari pengetahuan dan

keterampilan serhingga menjadi lengkap. Untuk menguji pemahaman dan

keterampilan peserta diklat terdapat tugas sehingga dapat menjadi tolak ukur

awal pencapaian kompetensi.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1
INTERNET DAN WEBSITE

A. Tujuan

Setelah mengikuti kegiatan belajar 1 ini Peserta Diklat diharapkan dapat :
1) Mengenal perangkat keras dan fungsinya untuk keperluan akses internet

dengan baik

2) Mengidentifikasi macam-macam web browser dengan keunggulan dan
kelemahannya

3) Memahami perintah dasar web browser

4) Memahami penamaan dan aturan penulisan alamat pada web

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Mengenal perangkat keras dan fungsinya untuk keperluan akses internet

2) Mengidentifikasi macam-macam web browser

3) Memahami perintah dasar web browser

4) Memahami penamaan dan aturan penulisan alamat pada web

C. Uraian Materi

1) Perangkat keras yang digunakan untuk akses Internet
Dahulu internet hanya dapat digunakan oleh kalangan tertentu dan

dengan komponen tertentu saja. Tetapi saat ini orang yang berada

dirumah-pun bisa terhubung ke internet dengan menggunakan komputer,

modem dan jaringan telepon.
a. Komputer untuk akses internet.

Komputer yang digunakan untuk akses internet harus memiliki kinerja

yang mendukung kelancaran dan kecepatan pada saat akses

internet. Kinerja komputer ini antara lain ditentukan oleh unjuk kerja

prosesor, kapasitas harddisk dan peralatan multimedia.
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Gambar 2. Tampilan sebuah perangkat komputer.

- Prosesor
Saat ini sebagian besar komputer menggunakan prosessor

Pentium. Bila menginginkan unjuk kerja yang optimal dalam

mengakses internet, maka harus memanfaatkan komputer dengan

prosesor yang kecepatannya lebih tinggi. Kecepatan prosesor ini

berkisar antara 133 Mhz sampai dengan 4 Ghz dan terus

berkembang terus.

- RAM
Selain prosesor, unjuk kerja komputer dalam mengakses internet

juga ditentukan oleh kapasitas memory/RAM (Read Access

Memory) yang terpasang pada komputer. Ram sudah pasti

merupakan salah satu komponen penting bagi sebuah komputer.

Selain processor, RAM merupakan salah satu penentu seberapa

cepat komputer bisa membaca sebuah aplikasi dan kemudian

memprosesnya. Semakin besar kapasitas RAM nya, maka sebuah

komputer juga bisa membaca dan menjalankan satu aplikasi

dengan sangat cepat. Begitu pun kebalikannya, dimana apabila

suatu komputer memiliki kapasitas RAM yang terbatas, maka hal

ini juga akan berpengaruh terhadap lemotnya kinerja dari sebuah

komputer.
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Untuk saat ini, Ram secara umum menggunakan tipe RAM DDR 3.

Namun demikian, sudah ada pengembangan baru dari tipe RAM

ini, yaitu RAM bertipe DDR 4 dengan kapasitas yang jauh lebih

besar, namun masih cukup jarang untuk bisa digunakan. Dari

berbagai RAM DDR ini, user pelru mengetauhui bagaimana cara

membedakan RAM DDR 1, DDR 2, DDR3, dan kini DDR 4 agar

pada saat user ingin membeli perlengkapan hardware ataupun

pengecekan spesifikasi yang tepat tidak tertukar antara RAM DDR

satu ke RAM DDR lainnya.

Ukuran Kapasitas RAM Terbesar

Apabila menarik garis dari urutan munculnya RAM, maka sudah

banyak sekali jenis RAM Komputer yang sudah pernah diciptakan,

mulai dari ukuran terkecil hingga terbesar. Berikut ini adalah urutan

kapasitas RAM terkecil hingga yang terbesar:

1. Kapasitas dibawah 1 GB

Komputer dengan kapasitas RAM dibawah 1 GB memang

merupakan suatu teknologi yang sudah usang dan kuno. Terdiri

dari banyak kapasitas, mulai dari ukuran lebih kecil dari 512 KB

hingga 512 MB. RAM dengan ukuran seperti ini digunakan

pada personal komputer era tahun 90-an, dimana saat ini

fungsi komputer masih terbatas hanya unutk office dan juga

masih belum memiliki OS alias masih menggunakan command

DOS untuk pengoperasiannya.

Tentu saja RAM ini sudah tidak digunakan lagi, mengingat

processor yang ada saat ini sudah tidak mendukung, baik dari

segi kecepatan maupun socket dari RAM tersebut.

2. 1 GB

Beranjak ke kapasitas lebih besar lagi, 1 GB. RAM dengan

kapasitas ini merupakan jenis RAM dengan tipe DDR 1, yang

saat ini sepertinya juga sudah jarang digunakan lagi. Lebih
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banyak digunakan pada personal computer dengan processor

Intel di bawah pentium 4 atau pentium 3. Penggunaannya pun

juga masih terbatas pada office dan juga beberapa games

ringan.

3. 2 GB

Generasi berikutnya adalah jenis RAM DDR 2 dan DDR 3.

RAM jenis DDR 2 dan DDR 3 ini memiliki kapasitas RAM

sebesar 2 GB. Apabila digabungkan dengan processor yang

memiliki dual slot memory, maka suatu komputer bisa

mengadopsi kapasitas sebanyak 4 GB RAM.

Kapasitas RAM sebesar 4 GB sudah lebih dari cukup untuk

kebutuhan PC modern saat ini. Dengan RAM 2 GB, suatu PC

atau laptop sudah bisa menjalankan multitasking dengan cukup

baik, meskipun belum menyangkut multitasking pada program

yang sangat berat. Namun untuk keperluan gaming, RAM

dengan kapasitas 2 GB atau 2 x 2 GB sudah cukup dan pas.

4. 4 GB

Merupakan RAM generasi DDR 3. Bagi PC atau laptop dengan

dual slot, bisa menggunakan 2 x 4 GB hingga memiliki

kapasitas RAM sebesar maksimal 8 GB. Saat ini hampir semua

PC ataupun laptop menggunakan RAM berjenis DDR 3 baik itu

dengan menggunakan kapasitas 2 ataupun 4 GB. Sehingga hal

ini menunjukkan bahwa paling tidak, kapasitas RAM maksimal

pada PC ataupun laptop saat ini masih banyak berkutat pada

angka 4 hingga 8 GB.

5. 8 GB

Pengembangan baru dari sebuah RAM yaitu DDR 4. RAM

Jenis DDR 4 sudah mendukung kapasitas sebesar 8 GB untuk

satu kartu memorynya. Jadi, ketika user ingin

menggabungkannya, bisa dengan memperoleh kapasitas RAM

sebesar 16 GB. Kapasitas RAM sebesar itu sudah jauh lebih

dari cukup untuk keperluan penggunaan PC dan juga laptop

saat ini.
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6. 16 GB

Masih belum puas dengan kapasitas RAM 8 GB per kartu

memory nya? RAM jenis DDR 4 juga menawarkan kapasitas

yang lebih besar lagi, yaitu sebesar 16 GB per kartu

memorynya. Sehingga ketika user menggabungkannya dengan

processor yang mendukung dual slot memory, maka user akan

memperoleh kapasitas RAM sebesar 32 GB.

Bagi user biasa maupun super user, RAM dengan kapasitas 32

GB pun masih terlalu besar kapasitasnya. Laptop dengan

kapasitas RAM terbesar saat ini dipegang oleh Laptop keluaran

DELL, dengan mengadopsi kapasitas RAM sebesar 32 GB ini,

user bisa menjalankan lebih dari 10 aplikasi dalam sekali klik

apabila menggunakan PC dengan kapasitas RAM sebesar ini.

Dari segi personal komputer dan juga laptop, kapasitas RAM 4

dan juga 8 GB masih juara, karena merupakan salah satu

standar kapasitas RAM bagi laptop dan juga PC. Namun,

kapasitas RAM tertinggi bagi laptop dan personal komputer

adalah 32 GB.

7. Super Komputer RAM 300TB
Apabila user merasa bahwa Kapasitas RAM 32 GB terlalu

besar untuk, maka hal ini belum sebanding dengan kapasitas

RAM yang biasa digunakan pada super komputer yang

berteknologi tinggi. Super komputer merupakan sebuah

kompter yang diciptakan untuk keperluan tertentu, seperti:

 Database bagi pemerintahan dan militer.

 Database dan juga server bagi laboratorium penelitian.

 Untuk kepentingan pendidikan teknologi.

Sebuah super komputer yang berada di Liebniz, Jerman

diketahui memiliki kapasitas RAM sebesar 300 TB, yang tentu

saja akan sangat berguna bagi para peneliti dan juga

akademisi dalam memperoleh informasi dan juga melakukan

penelitian dan riset.
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Penggunaan memori dengan kapasitas yang lebih besar untuk

mengakses Internet saat ini mutlak diperlukan mengingat pada

umumnya konten informasi yang diakses lewat internet

bervariasi mulai dari teks, animasi, suara, video dll., sehingga

kita dapat melakukan akses dan memanfaatkan Internet

dengan optimal.

- Harddisk/Hard Drive

Harddisk diperlukan sebagai media penyimpanan baik untuk

penyimpanan program-program akses ke Internet ataupun

menyimpan informasi-informasi yang akan diambil dari Internet.

Saat ini media penyimpanan (hard drive) dengan kapasitas

terbesar di dunia berbentuk Solid-State Drive (SSD) berisi

memori flash NAND (memori negative-AND) dengan kapasitas

16 Terabytes (16TB). SSD 16TB tersebut, yang diberi nama

PM1633a memiliki ukuran 2,5 inci. Kapasitas sebesar 16TB itu

mengungguli kapasitas terbesar di dunia saat ini yaitu 10TB yang

diciptakan perusahaan Seagate dan Western Digital.

Samsung, membuat SSD terbesar di dunia itu dengan

memasukkan memori flash NAND 256Gbit berukuran 32GB.

Memori tersebut dua kali lebih besar dari memori NAND yang

terpasang di produk chip lain. Untuk memasang memori 256Gbit

NAND diperlukan 48 lapisan dengan jumlah antara 480-500 buah

sehingga kapasitas total 16TB. Selain hard drive dengan kapasitas

terbesar di dunia, Samsung memperkenalkan satu ciptaan lain

miliknya saat acara Flash Memory Summit. Server tersebut

memiliki 48 buah penyimpanan SSD dengan total mencapai

768TB. SSD tersebut memiliki kinerja hingga 2 juta IOPS

(Input/Output Operations Per Second). Hal itu

membuat server baru ini meninggalkan SSD yang banyak

digunakan di komputer dengan kinerja rata-rata 10.000-

90.000IOPS.
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terpasang di produk chip lain. Untuk memasang memori 256Gbit

NAND diperlukan 48 lapisan dengan jumlah antara 480-500 buah

sehingga kapasitas total 16TB. Selain hard drive dengan kapasitas

terbesar di dunia, Samsung memperkenalkan satu ciptaan lain

miliknya saat acara Flash Memory Summit. Server tersebut

memiliki 48 buah penyimpanan SSD dengan total mencapai

768TB. SSD tersebut memiliki kinerja hingga 2 juta IOPS

(Input/Output Operations Per Second). Hal itu

membuat server baru ini meninggalkan SSD yang banyak

digunakan di komputer dengan kinerja rata-rata 10.000-

90.000IOPS.
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Makin besar ruang penyimpanan akan berpeluang menyimpan

data yang lebih banyak serta untuk alokasi virtual memory yang

lebih besar untuk membantu akselerasi komputer.

Gambar 3. Jenis Hardisk Berdasarkan Port yang digunakan.

- Multimedia
Data dan informasi yang ada di internet saat ini telah berbasis

grafis disertai dengan tampilan animasi video ataupun suara. Untuk

itu diperlukan perangkat multimedia seperti VGA Card untuk

display monitor dan Sound Card untuk  suara pada komputer.

b. Modem

Perangkat penting selain PC dalam komunikasi melalui internet adalah

Modem. Modem ini singkatan dari Modulator Demodulator yang

berfungsi untuk mengubah sinyal dari sinyal analog ke sinyal digital

atau sebaliknya. Modem ini akan menerima sinyal data digital dari

komputer kemudian mengkonversikannya menjadi sinyal-sinyal analog

dan mengirimkannya melalui saluran telepon ke komputer yang dituju.

Modem dari komputer tujuan akan menerima sinyal analog tersebut

kemudian mengkonversikan menjadi sinyal digital kembali agar dapat

dimengerti oleh komputer tujuan. Karena modem merupakan

perangkat yang vital, maka pemilihan modem yang digunakan

merupakan Iangkah yang penting untuk diperhatikan.

Ada dua jenis modem yang bisa digunakan untuk keperluan internet

yaitu Modem Internal dan Modem External. Modem internal adalah
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modem yang harus  dipasang pada bagian dalam komputer, berbentuk

card, yang ditancapkan pada slot motherboard komputer, seperti VGA

card atau sound card. Modem eksternal adalah modem yang terpisah

dan perangkat komputer atau berbentuk perangkat tersendiri. Untuk

menggunakannya, modem harus dihubungkan dengan kabel ke

komputer. Selain kedua jenis modem tersebut, saat ini sudah banyak

modem yang telah terpasang di dalam motherboard  secara onboard.

Gambar 4. Contoh modem internal.

Gambar 5. Contoh Modem Eksternal.
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Gambar 6. Modem GSM dan CDMA.

Kecepatan modem dalam mentransfer data akan sangat menentukan

kecepatan pada saat meng-akses internet. Kecepatan modem diukur

dalam satuan BPS (Bit Per Second atau bit per detik). Modem-modem

lama memiliki kecepatan 2400 bps hingga 9600 bps. Saat ini modem

yang banyak digunakan berkecepatan 14.400 bps, 28.800 bps dan

56.000 bps.  Beberapa merk dan kecepatan modem yang dapat

dipertimbangkan dalam memilih modem anatara laian Prolink, Procom,

US Robotik, Hayes Optima, Bitcom, Motorolla Lifestyle, dan lain-lain.

c. Peralatan Tambahan

Untuk sekarang ini sebagian perkantoran atau lembaga-lembaga

memiliki beberapa komputer yang perlu untuk disambung ke internet,

maka membutuhkan beberapa peralatan tambahan seperti NIC,

Router dan Switch.

- NIC (Network Interface Card)
Peralatan ini digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer

ke komputer yang sudah terhubung dengan internet. fungsi utama

dari ehternet adalah mengijinkan komputer untuk berkomunikasi

dalam network. Ia melakukan hal ini dengan mengirim/menerima

dan mengontrol traffic dengan komputer atau peralatan lain yang

ada pada network. Peralatan ini digunakan karena komputer yang

terhubung secara langsung dengan ISP hanya satu, sehingga
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komputer lain yang akan mengakses internet harus terhubung

dengan komputer server. Jenisnya ada yang dihubungkan melalui

kabel dan tanpa kabel.

Gambar 7. NIC - Network Interface Card/ Kartu Jaringan

- Router
Router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan untuk

mentransfer data. Alat ini diperlukan jika sebuah jaringan lokal

akan dihubungkan ke jaringan lain misalnya seperti internet.

Gambar 8. Perangkat jaringan Router.

- Switch
Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk

suatu Local Area Network (LAN). Perbedaan fungsi dari router dan

switch adalah switch merupakan suatu jalanan, dan router
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merupakan penghubung antar jalan. Masing-masing rumah berada

pada jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu.

Dengan cara yang sama, switch menghubungkan berbagai macam

alat, dimana masing-masing alat memiliki alamat IP sendiri pada

sebuah LAN.

Gambar 9. Perangkat jaringan Switch.

d. Jenis Koneksi Internet.
Ada 2 (dua) cara melakukan koneksi untuk mengakses internet yaitu

secara Dial Up Connection dan Dedicated Connection.

- Dial Up Connection yaitu koneksi ke internet yang bersifat

sementara menggunakan sarana line telepon atau Jaringan

selular. Dial Up Connection ini pada umumnya dilakukan oleh

pribadi-pribadi dari rumah menggunakan Personal komputer

tunggal, modem dan saluran telepon.  Kecepatan dial-up ini

maksimum bisa mencapai 1 Mbps. Tergantung provider layanan

dan paket internet yang digunanakan.

Gambar 10. Dial-Up Connection.

18

merupakan penghubung antar jalan. Masing-masing rumah berada

pada jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu.

Dengan cara yang sama, switch menghubungkan berbagai macam

alat, dimana masing-masing alat memiliki alamat IP sendiri pada

sebuah LAN.

Gambar 9. Perangkat jaringan Switch.

d. Jenis Koneksi Internet.
Ada 2 (dua) cara melakukan koneksi untuk mengakses internet yaitu

secara Dial Up Connection dan Dedicated Connection.

- Dial Up Connection yaitu koneksi ke internet yang bersifat

sementara menggunakan sarana line telepon atau Jaringan

selular. Dial Up Connection ini pada umumnya dilakukan oleh

pribadi-pribadi dari rumah menggunakan Personal komputer

tunggal, modem dan saluran telepon.  Kecepatan dial-up ini

maksimum bisa mencapai 1 Mbps. Tergantung provider layanan

dan paket internet yang digunanakan.

Gambar 10. Dial-Up Connection.

18

merupakan penghubung antar jalan. Masing-masing rumah berada

pada jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu.

Dengan cara yang sama, switch menghubungkan berbagai macam

alat, dimana masing-masing alat memiliki alamat IP sendiri pada

sebuah LAN.

Gambar 9. Perangkat jaringan Switch.

d. Jenis Koneksi Internet.
Ada 2 (dua) cara melakukan koneksi untuk mengakses internet yaitu

secara Dial Up Connection dan Dedicated Connection.

- Dial Up Connection yaitu koneksi ke internet yang bersifat

sementara menggunakan sarana line telepon atau Jaringan

selular. Dial Up Connection ini pada umumnya dilakukan oleh

pribadi-pribadi dari rumah menggunakan Personal komputer

tunggal, modem dan saluran telepon.  Kecepatan dial-up ini

maksimum bisa mencapai 1 Mbps. Tergantung provider layanan

dan paket internet yang digunanakan.

Gambar 10. Dial-Up Connection.



19

- Dedicated Connection, yaitu koneksi ke internet yang bersifat menetap

berlangsung setiap saat sepanjang hari menggunakan Leased line,

ADSL, TV cable, gelombang radio dan satelit.

Jenis koneksi ini biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan,

Laboratorium Komputer, atau lemba50ga lain dengan jumlah

pengguna dan komputer yang cukup banyak. Dapat dibayangkan

jika jumlah pengguna dan komputer yang cukup banyak harus

menggunakan jenis koneksi dial-up, berapa banyak modem dan

saluran telepon dibutuhkan, dan berapa banyak biaya

telekomunikasi harus ditanggung.

Biasanya institusi yang menggunakan dedicated connection ini

akan membuat jaringan komputer lokal (Local Area Network –

LAN)  dan menghubungkan LAN tersebut ke Internet melalui suatu

ISP dengan hanya menggunakan 1 (satu) buah modem dan

saluran telepon sewa (leased line/ADSL) atau TV cable yang

online selama 24 jam non-stop.

Semua komputer yang terhubung ke LAN institusi tersebut akan

memiliki akses ke Internet melalui jalur yang sama. Untuk itu

tentunya diperlukan peralatan tambahan seperti Ethernet Card

untuk setiap komputer, Hub, dan dihubungkan ke salah satu ISP

melalui Router dan Modem khusus.

Gambar 11. Diagram Dedicated connection.

Dengan cara ini hanya diperlukan satu jalur komunikasi untuk

melayani semua komputer yang ada di LAN kita. Saat LAN kita

tersambung ke Internet, masing-masing komputer di LAN kita

seolah-olah menjadi bagian dari Internet itu sendiri.
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a) Leased line adalah koneksi internet yang menggunakan

saluran telepon atau kabel fiber optik yang di hubungkan

secara langsung, sehingga koneksinya lebih cepat dan lebih

stabil, karena menggunakan saluran tersendiri. Koneksi

menggunakan Leased line membutuhkan modem jenis leased

line.

b) ADSL adalah koneksi internet yang menggunakan jalur

telepon, bedanya dengan koneksi leased line adalah jalur

yang digunakan tidak menggunakan saluran tersendiri, tetapi

satu jalur dapat digunakan oleh beberapa pelanggan. Koneksi

menggunakan jenis ADSL membutuhkan modem ADSL,

c) TV cable adalah koneksi internet yang menggunakan kabel

serat optic. Untuk koneksi cara ini pengguna harus sudah

menjadi pelanggan saluran TV kabel. Koneksi ini tidak melalui

jalur telepon, dan menggunakan modem jenis modem HFC.

d) Gelombang Radio, adalah koneksi dengan menggunakan

jalur gelombang radio, frekuensi yang digunakan pada

umumnya adalah 2,4 Ghz, koneksi jenis ini tidak

menggunakan modem, karena data yang terkirim sudah dalam

bentuk digital, tetapi pemakai menyediakan antena penerima

yang dihubungkan secara langsung ke pemancar yang

disediakan oleh penyedia layanan.

e) VSAT, adalah koneksi dengan menggunakan satelit, koneksi
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2) Macam-macam web browser
Web Browser adalah suatu program atau software yang digunakan untuk

menjelajahi internet atau untuk mencari informasi dari suatu web yang

tersimpan didalam komputer. Fungsi web browser adalah untuk

menampilkan dan melakukan interaksi dengan dukumen-dokumen yang

disediakan oleh web server. Awalnya, web browser berorientasi pada teks

dan belum dapat menampilkan gambar. Namun, web browser sekarang

tidak hanya menampilkan gambar dan teks saja, tetapi juga memutar file

multimedia seperti video dan suara. Web browser juga dapat mengirim

dan menerima email, mengelola HTML, sebagai input dan menjadikan

halaman web.

Dengan menggunakan web browser, para pengguna internet dapat

mengakses berbagai informasi yang terdapat di internet dengan mudah.

Beberapa contoh web browser diantaranya Internet Explorer, Mozilla,

Firefox, Safari, Opera, dll. Berikut ini beberapa contoh web browser, yaitu :

a. Google Chrome

Gambar 13. Browser Google Chrome.
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Chrome memiliki manajemen memory yang jauh lebih baik

daripada browser-browser lain. Setiap satu tab yang dibuka pada

chrome sebenarnya adalah satu aplikasi chrome itu sendiri tidak

seperti browser lain yang menganggap bahwa semua tab yang

dibuka pada satu aplikasi browser adalah satu aplikasi.

Manfaat dari manajemen memory adalah ketika membuka

banyak tab pada browser setiap satu tab adalah sama dengan satu

aplikasi chrome, maka anda dapat dengan mudah men-drag tab

keluar dari Chrome untuk membuat jendela Chrome yang baru.

Chrome juga memiliki Task Manager-nya sendiri. Jadi dapat melihat

tab mana saja yang memakan banyak memory, dan bahkan anda

juga dapat melihat penggunaan memory oleh suatu plugin yang

sedang bekerja pada tab-tab tertentu. Sehingga apabila melihat suatu

tab terlalu banyak memakan memory, dan menurut anda itu bisa

memperlambat kinerja.

Chrome memiliki Javascript Virtual Machinenya sendiri

Javascript Virtual Machine pada Chrome benar-benar baru yang

dibuat ulang dari 0 (nol), dengan tetap memperhatikan kepada

kebutuhan user saat ini. Dahulu, penggunaan Javascript belum

sepenting saat ini, bahkan banyak web yang sama sekali tidak

menggunakan Javascript pada waktu itu, namun sekarang Javascript

telah menjadi bagian yang sangat vital di dunia maya. Oleh karena

itu, penanganan javascript yang baik benar-benar mendapat

perhatian yang sangat besar dari Google.

Javascript Virtual Machine pada Chrome dibuat oleh V8 Team

yang ada di Denmark. V8 Team ini sudah sangat terkenal akan

kemampuannya dalam membuat berbagai Virtual Machine, sehingga

virtual machine yang diterapkan di Chrome ini sudah tidak perlu

diragukan lagi kualitasnya. Dan untuk selanjutnya, Javascript Virtual

Machine yang ada pada Chrome ini akan disebut dengan nama V8.

V8 dapat berjalan jauh lebih cepat dibanding virtual machine

lain, sebab V8 dapat secara dinamis mengoptimalkan penggunaan

Javascript dengan cara membuat Javascript yang tadinya bersifat
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Classless menjadi lebih berkelas. Setiap object yang memiliki properti

yang sama pada V8 akan berbagi Hidden Class yang sama pula.

Faktor lain yang menyebabkan V8 dapat berjalan jauh lebih

cepat dibanding Virtual Machine atau Javascript Engine lain adalah

karena V8 langsung mengcompilasi javascript yang mereka temukan,

dan bukan meng-interpret-nya seperti yang dilakukan oleh engine

lain. Program yang dicompilasi akan berjalan jauh lebih cepat

dibanding program yang di-interpret, sebab begitu suatu source code

dicompile, maka source code itu akan langsung menjadi bahasa

mesin. Mesin (CPU) akan lebih cepat menjalankan program dengan

bahasa yang mudahdimengerti. Bila ingin download bisa kunjungi

alamat ini : http://www.google.com/chrome.

Kelebihan Lain :

 TAMPILAN : Pada Interface dari Chrome terlihat bahawa google

ingin para penggunanya lebih fokus pada web dan melupakan

browser yang digunakan. Ini atinya Google Chrome memilii

tampilan yang tidak mengusik dan nyaman ketika sedang

digunakan.

 MODUS PENYAMARAN : Pada modus ini memungkinkan para

penggunanya dapat mengakses website tanpa meninggalkan

jejak.

 APLIKASI WEB : Google memberikan opsi “Make Application

Shortcut” . Dengan feature ini sebuah aplikasi web seperti GMAIL

atau Google Teader dapat dijalankan lewat shrtcut pada Desktop

atau Start Menu. Sehingga kelihatan seperti sebuah aplikasi lokal.

 PENGELOLAAN MEMORY : Pada setiap TAB yang dibuka di

Chrome memiliki proses yang terpisah, sehingga ketika eror/crash

pada salah satu ta tidak akan meyebabkan seluruh browser eror.

(ini kekurangan yang terdapat pada FireFox dan browser lainnya).

 PENCARIAN : Chrome memiliki fungsi pencarian yang sangat

baik. Contohnya, chrome daat mendeteksi ketika pengguna

pernah melakukan pencarian di suatu website dan memasukkan

website tersebut dalam daftar penyedia pencarian.
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 ANTI PENIPUAN : Chrome menyediakan kemampuan

menebalkan nama domain sebuah website. Contohnya ada

sebuah website penipuan beralamatkan ibank.klikbca.d60pc.com,

maka d60pc.com akan ditebalkan sehingga akan diharapkan para

pengguna sadar bawah itu bukan situs/website resmi KlikBCA.

 Otomatis membookmark semua situs yang pernah dibuka selain

histori, halaman yang sering dikunjungi, dll. Sehingga bagi orang

tua yang punya akses internet di rumah dapat dengan mudah

memantau anak-anaknya, ini tentu bermanfaat

 Browser addressnya yang sekaligus berfungsi sebagai search

engine, tentu ini merupakan fitur yang praktis dan istimewa.

 Mendukung flash dan java (terintegrasi), Penggunaan memori

tab yang terpisah.

 Mendukung Bahasa Indonesia.

 Auto-complete address input (Omnibar).

b. Mozilla Firefox

Mozilla Firefox (aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk

sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebird) adalah penjelajah web antar-

platform gratis yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan

sukarelawan. Sebelum rilis versi 1.0-nya pada 9 November 2004,

Firefox telah mendapatkan sambutan yang sangat bagus dari pihak

media, termasuk dari Forbes dan Wall Street Journal. Dengan lebih

dari 5 juta download dalam 12 hari pertama rilisnya dan 6 juta hingga

24 November 2004, Firefox 1.0 adalah salah satu perangkat lunak

gratis, sumber-terbuka (opensource) yang paling banyak digunakan di

antara pengguna rumahan. Melalui Firefox, Yayasan Mozilla betujuan

untuk mengembangkan sebuah browser web yang kecil, cepat, simpel,

dan sangat bisa dikembangkan (terpisah dari Mozilla Suite yang lebih

besar). Firefox telah menjadi fokus utama perkembangan Mozilla

bersama dengan client e-mail Mozilla Thunderbird, dan telah

menggantikan Mozilla Suite sebagai rilis browser resmi Yayasan

Mozilla.
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Fastilitas terbaru :

- Firefox 41 yang dilengkapi dengan tool instant messaging. Dengan

tool tersebut, pengguna Firefox bisa saling chatting. Pengguna

Firefox desktop (Windows, Mac, atau Linux) kini bisa berkirim

pesan instan dengan Firefox Hello, layanan video call dari Mozilla.

Fitur tersebut dikembangkan bekerja sama dengan vendor

telekomunikasi Telefonica dibangun dengan standar WebRTC,

diharapkan di masa mendatang pengguna browser Firefox bisa

chatting dengan pengguna Chrome atau Opera. Aplikasi pesan

instan berbasis browser ini memiliki keunggulan dibanding aplikasi

seperti Skype, karena pengguna tetap bisa mengakses layanan

tersebut bahkan saat mengakses web dari komputer lain, atau

komputer publik.

- Selain itu, pengguna Firefox kini juga bisa memasang profile

picture di Firefox Hello. Sementara untuk browser mobile-nya,

Firefox telah meng-update versi Android-nya dengan beberapa

fitur, seperti mengakses beragam mesin pencari lewat kolom

search, deteksi duplikat bookmark, serta menutup tab dengan

sapuan jari.

Gambar 38. Browser Mozilla firefox.Gambar 14. Browser Mozilla firefox.
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c. Internet Explorer

Gambar 15. Browser windows internet explorer.

- Kinerja Lebih Cepat

Microsoft memberikan pernyataan resmi yang cukup

berani.Internet Explorer terbaru ini diyakini akan memiliki

kecepatan 30% lebih unggul dari browser lain yang dijalankan pada

sistem operasi Windows 7. Selain itu, IE 11 ini juga disinyalir 9%

lebih cepat dari IE 10 dan 5% lebih cepat dari versi Developer

Preview-nya.

Sayangnya, belum ada tes yang mendukung pernyataan

tersebut.Selama ini, Internet Explorer disinyalir merupakan sebuah

browser yang kurang diminati, dan mengalami ketertinggalan yang

cukup jauh jika dibandingkan dengan para kompetitornya. Selama

ini Internet Explorer jarang terdengar sebagai browser unggulan,

dan jika Anda penasaran akan kualitas Internet Explorer 11

Release Preview ini, Anda dapat mencobanya dengan mengunduh

aplikasi yang satu ini pada link di akhir ulasan.

- Dilengkapi Dengan Berbagai Fitur Untuk Pengembang Web

Internet Explorer 11 Release Preview ini telah memiliki berbagai

tool yang sangat membantu kinerja developer web, sehingga para

pengembang web dapat lebih mudah dalam melakukan diagnosa

dan mengoptimalkan kinerja aplikasi berbasis web.Hal ini membuat

Internet Explorer terbaru ini dapat menjadi sebuah pilihan baik

untuk Anda para developer website.
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Terdapat fitur untuk memetakan kesalahan WebGLserta

JavaScript, serta disematkan pula kemampuan file picker yang

lebih ditingkatkan untuk mempermudah proses pengembangan

aplikasi web yang kompleks. Internet Explorer terbaru ini juga telah

memiliki dukungan update, salah satunya adalah Pointer Events,

yang mampu menghadirkan pengalaman bekerja yang lebih baik

baik menggunakan mouse, keyboard, pen, dan bahkan sentuhan.

Nampaknya Microsoft ingin meyakinkan para pengguna Internet

Explorer baik pengguna amatir maupun developer website untuk

mencoba Internet Explorer terbaru hasil pengembangan

mereka.Tidak dapat dipungkiri bahwa fitur-fitur barunya terlihat

mendukung kinerja pengembang aplikasi web.Apakah Microsoft

dapat mendongkrak pamor Internet Explorer dengan

mengoptimalkan tool untuk para developer web?

- Ketersediaan Software

Internet Explorer terbaru ini masih berupa Release Preview, dan

hingga saat ini Microsoft masih terlihat belum memiliki ancang-

ancang tentang kapan versi final dari aplikasi ini akan diumumkan

untuk Windows 7. Pada Windows 8, aplikasi Internet Explorer 11 ini

telah hadir dan tersedia pada update Windows 8.1.

d. Opera Browser

Opera adalah peramban web desktop paling populer peringkat ke-5
dari yang ada di seluruh dunia. Kompatibel dengan sistem operasi
Microsoft Windows, OS X dan Linux untuk PC, namun sebagai
peramban juga tersedia pada ponsel pintar, tablet, dan bahkan TV
yang tersambung ke internet dan perangkat-perangkat hiburan
canggih. Karena Opera mengutamakan kecepatan, ia menjadi
peramban tercepat yang ada.
Opera menyertakan beberapa macam fasilitas yang diperoleh dari
peramban web mana saja, misalnya penelusuran dengan tab, bilah
penanda, dan pembesar halaman (untuk membantu orang-orang
dengan penglihatan lemah). Peramban ini juga menyuguhkan ‘speed
dial’, tempat dimunculkannya halaman web yang paling sering
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dikunjungi pengguna ditampilkan dalam gambar kecil kapan saja tab
baru dibuka. Opera menawarkan keunggulan khusus tab yang lain,
dapat dengan mudah membuka lagi tab-tab yang baru saja ditutup
dan juga menyajikan pratinjau tab yang saat ini terbuka – cukup
dengan melintas di atas tab.
Fasilitas keamanan juga disertakan secara baku oleh Opera, para
pengguna bisa menghapus dengan mudah data pribadi mereka (kuki
HTTP, riwayat jelajah, kata sandi, dll.) yang sangat vital selagi
mengakses internet pada komputer yang berbagi pakai seperti warnet
atau perpustakaan. Opera juga memastikan keamanan penjelajahan
pengguna setiap harinya dengan menyediakan lencana keamanan
yang tampak di bilah alamat, memberikan informasi tentang masing-
masing situs (seperti sertifikat keamanan), maupun pemeriksaan
setiap situs web yang dikunjungi dibandingkan dengan daftar hitam
karena ada ancaman malware dan phishing, memperingatkan
pengguna akan adanya potensi situs berbahaya.

Gambar 16. Tampilan opera browser.

e. Safari Browser

Safari dibuat oleh Apple Inc, perusahaan yang juga memproduksi

komputer Macintosh, iPod, dan juga iPhone. Dibangun dengan

browser engine WebKit, WebKit juga adalah browser engine pertama

yang lulus test Acid3.
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- Kelebihan Safari Browser: Safari Browser irit dengan penggunaan

bandwithnya. Safari Browser adalah merupakan salah satu browser yang

paling stabil karena jarang crash atau error.

- Tampilannya elegan yang dapat memanjakan penggunanya.

Kelemahan Safari Browser:
- Safari Browser menuntut spesifikasi yang agak tinggi.
- Tidak ada fitur restore kalau Safari hang.

Gambar 17. Tampilan Safari Browser.

f. Maxthon Browser

Maxthon adalah salah satu browser tercepat, terhebat dan tercanggih

tahun 2012 ini. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari

merupakan salah satu saingan terberat Maxthon dalam kategori

browser yang sering dipakai di Dunia.

Namun, Maxthon tetap menjadi browser yang Smart, Powerfull,

Strong,and Best Security. Dari versi 1, 2, 3 dan Maxthon 4 tetap sama

semuanya. Hanya dilengkapi dengan penambahan utility yang lebih

baik lagi. Banyak sekali keunggulan dan kelebihan browser yang satu

ini. Berikut ini adalah rincian kecanggihan add dan plugin yang

dimilikinya.

1. Maxthon Smart Acceleration, adalah sebuah plugin dan tambahan

add yang dilengkapinya. Dengan fasilitas ini, kita akan dapat

dengan cepat mengakses website dan browsing dimanapun kita

akses.
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2. Mudah dan Ringan, Maxthon browser hanya memakai sedikit

memory yang ada pada komputer atau laptop anda. Mudah dalam

memakai browser dan mudah dalam mengedit dan memodifikasi

semua fasilitas yang diinginkan.

3. Semua halaman disusun dalam satu halaman penuh. Baik dari

pencarian kata di Google atau juga halaman Website yang anda

telusuri.

4. Mudah saat ingin Update dari versi sebelumnya.

5. Tampilan browser yang simple dan Friendly untuk anda.

6. Keamanan yang sesuai dengan pengguna yang membutuhkan.

Gambar 18. Tampilan browser Maxthon.

3) Penamaan dan aturan penulisan alamat web

a. Metode Pengalamatan Internet

Menjelajah Internet dengan web browser adalah hal yang

menarik untuk dilakukan, tetapi terkadang kita tidak sadar bahwa kita

telah tersesat di rimba raya informasi. Hal ini sering terjadi bilamana

kita tidak memahami apa yang sedang kita dan darimana layanan itu

berasal atau bagaimanakah lembaga yang sedang kita akses tersebut.

Untuk melengkapi pemahaman tentang URL ada baiknya kita sedikit

memahami bagaimanakah komputer-komputer di internet itu dinamai.
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Sebuah komputer yang melakukan akses ke dalam jaringan

internet sehingga dapat diakses oleh pengguna lain dalam jaringan

internet itu memerlukan yang namanya alamat. Layaknya rumah yang

memerlukan alamat untuk seseorang dapat mengirimkan surat agar

sampai ke tempat tujuan dengan tepat. Ternyata komputer juga sama,

berarti sama halnya dengan komputer, untuk dapat memastikan data

yang kita inginkan atau yang akan dikirim tepat itu, komputer

membutuhkan alamatnya sendiri sehingga dengan mudah dapat

diidentifikasi dan diakses oleh pengguna internet lainnya.

Tata cara penamaan komputer di internet menggunakan suatu

standard yang dinamai Domain Name Server (DNS). DNS diciptakan

untuk mempermudah manusia untuk mengetahui suatu host/komputer

tertentu dan mengetahui dimanakah dia berada. Pembacaan nama

komputer dimulai dari bagian belakang ke depan. Semakin ke depan

semakin menunjukkan komputer yang dituju, semakin kebelakang

akan menunjuk ke kelompok/domain dimana komputer itu berada.

URL singkatan dari Uniform Resource Locator merupakan

suatu lokasi atau tujuan di internet (misalnya alamat situs, alamat e-

mail) yang dapat diakses dan ditampilkan. Nah bagaimana sih bentuk

umum dari alamat internet atau yang sering kita dengar dengan

sebutan Situs Internet, Domain Nama, dan URL (Uniform Resource

Locator). Contohnya yaitu:

http://www.namasitus.com

Keterangan:

http:// : Kode jenis layanan di internet

www : Kode jaringan global

.namasitus : Nama pemilik situs

.com : Kode akhiran yang menerangkan situs

Untuk kode akhiran pada sebuah alamat internet juga sangat beragam.

Berikut kode akhiran yang sering dipakai antara lain:

.com : Menerangkan situs komersial global

.net : Menerangkan situs layanan Internet global

.edu : Menerangkan situs pendidikan

.gov : Menerangkan situs pemerintahan
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.mil : Menerangkan situs militer

.org : Menerangkan situs organisasi

.tv : Menerangkan situs penyiaran

.go.id : Menerangkan situs pemerintahan dari Indonesia

.co.id : Menerangkan situs komersial dari Indonesia

.ac.id : Menerangkan situs pendidikan/perguruan tinggi dari Indonesia

.sch.id : Menerangkan situs sekolah dari Indonesia

.or.id : Menerangkan situs organisasi dari Indonesia

.co.uk : Menerangkan situs komersial dari Inggris

Dari penjelasan di atas maka dapat diperkirakan bahwa

termasuk ke dalam informasi kategori yang mana pada sebuah situs

yang terlihat dari kode akhiran yang dimilikinya tersebut. Seperti .co =

komersial atau jenis usaha(commercial); .ac = akademik atau

pendidikan (academics); .or = organisasi(organization). Dari kode

akhiran yang ditambahkan pula dapat tercermin sebuah negara

dimana dapat dilihat berada di lokasi mana sumber komputer yang

telah tersambung dari internet itu. Misalnya, .id berarti sumber berasal

dari Indonesia; .uk berarti dari Inggris (United Kingdom)dan masih

banyak negara lainnya.

Jadi, misalnya Anda menjumpai situs: www.kemdikbud.go.id,

hal ini berarti situs tersebut dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, sebuah institusi pemerintah di Indonesia. Di samping

bentuk alamat internet yang telah dibahas sebelumnya, ada juga

bentuk alamat internet yang disertai tanda garis miring ( / =

dibaca slash ) juga ditambahkan kata tambahan setelah garis miring

atau slash tersebut. Seperti contoh berikut:

http://gtk.kemdikbud.go.id/lp3tk Alamat internet tersebut merupakan

bagian atau cabang (disebut subdirektori) dari alamat internet utama

(nama situs yang tertera di awal kalimat). Penulisan alamat internet

beserta subdirektori tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses

akses ke suatu halaman atau bagian yang ada di dalam situs utama

secara langsung tanpa harus menampilkan halaman situs utama. Jadi,

maksud penulisan situs di atas yaitu, membuka langsung halaman

informasi tentang LP3TK yang berada dalam situs GTK Kemdikbud.
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Nama situs internet (domain) dikelola oleh suatu badan yang

disebut ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and

Numbers). Badan ini yang bertugas melakukan registrasi nama yang

disebut registrar. Beberapa registrar diantaranya: netsol.com;

register.com; enom.com; gandi.net; domainsite.com; joker.com; dan

lain – lain. Oleh karena itu, untuk membuat dan memiliki sebuah nama

situs, suatu institusi maupun organisasi harus mendaftarkan diri dulu

ke salah satu registrar tersebut.

b. Aturan Penulisan Alamat Di Internet

Penulisan alamat internet harus diketik secara persis, sama,

tepat, dan tidak kurang suatu apapun. Kesalahan pada penulisan

alamat akan mengagalkan akses untuk alamat yang ditujukan

tersebut. Untuk menuliskan alamat internet secara benar, Anda harus

memahami beberapa aturan dasar yang dimiliki, yaitu:

1. Penggunaan huruf besar atau kecil tidak dibedakan pada

penulisan alamat internet dan nama atau alamat e-mail.

2. Penggunaan huruf besar atau kecil dibedakan pada penulisan

password (kata sandi)

3. Penulisan alamat internet dan nama e-mail tidak boleh

menggunakan tanda spasi (space), jadi harus digabungkan

menjadi satu baris kata yang utuh.

4. Penggunaan angka dan karakter tertentu pada alamat internet dan

nama atau alamat e-mail diperbolehkan,

seperti: www.gtk.kemdikbud.go.id; barinox77@gmail.com; dan

masih banyak contoh lainnya.

5. Karakter khusus seperti tanda / (slash); @ (at) tidak boleh

dipergunakan karena tanda tersebut telah dipergunakan dalam

pengkodean sebagai bagian dari penunjuk lokasi pada sebuah

alamat internet maupun nama atau alamat e-mail.

6. Pemakaian nama atau alamat e-mail serta alamat internet harus

berbeda, dengan indikasi atau kemungkinan bahwa nama atau

alamat e-mail serta alamat internet yang diinginkan telah

digunakan oleh pengguna lainnya. Sehingga, disarankan untuk

menggunakan nama atau alamat e-mail serta alamat internet
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dengan alternatif lain. Misalkan, ketika hendak membuat e-mail

dengan alamat e-mail imran.lp3tk@gmail.com, dan ternyata

alamat e-mail tersebut telah dimiliki oleh orang lain, maka pada

beberapa situs yang terkadang telah menyediakan alternatif nama

lain. Atau sesuai dengan kehendak kita imran.selayar@gmail.com

sampai ditemukan bahwa alamat e-mail yang dituliskan tidak

dimiliki oleh pengguna internet lainnya.

7. Untuk pengaturan nama domain instansi penyelenggara negara di

atur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang Registrasi nama

domain instansi penyelenggara negara. (draft peraturan terlampir).

D. Aktivitas Pembelajaran

1) Lembar Kerja 1.1 Perangkat keras dan fungsinya untuk keperluan
akses internet

- Bekerja mandiri atau Bentuk kelompok, setiap kelompok

beranggotakan 4-6 orang

- Setiap kelompok melakukan kegiatan di kelompoknya :

1. Mengidentifikasi dan mempraktekkan metode koneksi internet

2. Praktek instalasi perangkat untuk koneksi internet :

a. Instalasi dengan modem dial up.

b. Instalasi dengan modem GSM/CDMA

c. Koneksi jaringan melalui LAN

3. Melihat kecepatan koneksi internet (download dan upload) pada

masing-masing komputer.

4. Masing-masing anggota kelompok berbagi pengalaman yang

diperoleh kepada anggota lainnya sehingga terjadi share

knowledge dan pembulatan pemahaman di kelompok tersebut.

- Setiap kelompok berbagi kepada kelompok lain

2) Lembar Kerja 1.2 Mengidentifikasi Karakteristik web browser

- Bekerja mandiri atau berkelompok dengan anggota 4-6 orang

- Setiap individu/kelompok melakukan kegiatan di kelompoknya :
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1) Lembar Kerja 1.1 Perangkat keras dan fungsinya untuk keperluan
akses internet

- Bekerja mandiri atau Bentuk kelompok, setiap kelompok

beranggotakan 4-6 orang

- Setiap kelompok melakukan kegiatan di kelompoknya :

1. Mengidentifikasi dan mempraktekkan metode koneksi internet

2. Praktek instalasi perangkat untuk koneksi internet :

a. Instalasi dengan modem dial up.

b. Instalasi dengan modem GSM/CDMA

c. Koneksi jaringan melalui LAN

3. Melihat kecepatan koneksi internet (download dan upload) pada

masing-masing komputer.

4. Masing-masing anggota kelompok berbagi pengalaman yang

diperoleh kepada anggota lainnya sehingga terjadi share

knowledge dan pembulatan pemahaman di kelompok tersebut.

- Setiap kelompok berbagi kepada kelompok lain

2) Lembar Kerja 1.2 Mengidentifikasi Karakteristik web browser

- Bekerja mandiri atau berkelompok dengan anggota 4-6 orang

- Setiap individu/kelompok melakukan kegiatan di kelompoknya :
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1. Mengunduh dan menginstalasi beberapa web browser (3-5 jenis

browser, setiap kelompok dapat di atur browser mana yang

menjadi tugas mereka).

2. Memahami perintah dasar web browser

3. Mengeksplorasi fitur dan fasilitas beberapa web browser

4. Melakukan operasi dasar pada web browser (searching,

browsing, download, unggah dll)

5. Menambahkan fasilitas add ons

6. Melakukan konfigurasi web browser (parental control, cookies,

manajemen password dll)

7. Share dengan sesama anggota kelompok

- Share/diskusi antara kelompok.

- Mengisi tabel Uji Coba kemampuan web browser :

Tabel 1. Hasil Ujicoba kemampuan web browser.

No Perbandingan Satuan
Web Browser

1 2 3 4 5

1 Ukuran File sebelum instalasi MB

2 Ukuran File setelah instalasi MB

3 Rata-rata waktu instalasi Detik

4 Fasilitas Add on Yes/no

5 Fasilitas auto updata Yes/no

6 Fasilitas Download Manager Yes/no

7 Fasilitas Zoom Yes/no

8 Fasilitas Full Screen Yes/no

9 Fasilitas Password Manager Yes/no

10 Fasilitas parental control Yes/no

11 Memory usage saat buka 1 tab KB

12 Memory usage saat buka 5 tab KB

13 Memory usage saat buka 10
tab

KB

14

15
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16

17

18

Keterangan :

- Pada kolom perbandingan dapat ditambahkan aspek lain yang

dibandingkan

- Tuliskan nama browser yang dibandingkan

1 : ....................................

2 :  ....................................

3 :  ....................................

4 :  ....................................

5 :  ....................................

3) Lembar Kerja 1.3 Memahami penamaan dan aturan penulisan alamat
pada web

- Mengelompokkan beberapa laman web berdasarkan wilayah,

berdasarkan jenis dan aspek lainnya.

- Mengunjungi beberapa (masing-masing 5) website berdasarkan

domain :

1. Negaranya

2. Kategory pendidikan di Indonesia

3. Kategori sekolah di Indonesia

4. Kategori organisasi di Indonesia

5. Kategori pemerintahan di Indonesia

6. Kategori komersial di Indonesia

7. Kategori pendidikan di negara lain

8. Kategori sekolah di negara lain

9. Kategori organiasasi di negara lain

10. Kategori pemerintahan di negara lain

11. Kategori komersial di negara lain

- Membuat laporan hasil browsing beberapa situs tersebut disertai

dengan capture sreen laman web yang dikunjungi.
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E. Latihan/ Kasus /Tugas

- Mengenal perangkat keras dan fungsinya untuk keperluan akses web
browser

1) Jawablah Pertanyaan Berikut :
1 Jelaskan beberapa cara yang dapat digunakan untuk akses

internet!

2 Jelaskan arti internet secara teknis!

3 Jaringan komputer yang dianggap sebagai awal diciptakannya

internet adalah...

4 Jelaskan fungsi internet sebagai media informasi dan komunikasi!

5 Jelaskan perangkat apa saja yang digunakan untuk akses internet

dengan kabel telepon yang umum digunakan di rumah-rumah!

6 Komponen komputer apa saja yang mempengaruhi cepat dan

lambatnya akses internet!

7 Sebutkan dan jelaskan macam-macam modem yang anda ketahui?

8 Jelaskan perangkat apa saja yang digunakan untuk akses internet!

di kantor pada umumnya!

2) Lengkapilah tabel berikut ini
Tabel 2. Daftar istilah dan artinya.

KETERANGAN ARTI

Dial-up …………….

Interconnected Network …………….

Internet Protocol …………….

GUI …………….

Modem …………….

Kbps …………….

ADSL …………….

Leased Line …………….

VSAT …………….

ISP …………….
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F. Rangkuman

Internet awalnya merupakan sarana telekomunikasi yang dirancang untuk

kebutuhan militer yang kemudian bertransformasi menjadi sarana utama dalam

pertukaran data dan informasi serta untuk kebutuhan komunikasi. Dengan peran

internet yang begitu strategis perlu para peserta diklat/guru mengidentifikasi

keperluan mendasar dalam melakukan aktivitas di internet mulai dari cara

mengkoneksikan, cara menggunakan browser, memilih browser yang efektif,

mengidentifikasi situs berdasarkan domainnya.

pemahaman tentang internet yang dimiliki oleh peserta diklat/guru

diharapkan mampu untuk memanfaatkan internet sebagai sumber belajar baru yang

tentunya mampu digunakan sebagai sarana dalam mendukung proses belajar

mengajar di kelas dan kemajuan pendidikan pada umumnya.

G.Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Peserta diklat diharapkan mampu menerapkan pemahamannya terhadap

materi diklat di sekolah masing-masing dengan berbagi pengetahuan dan

pemahaman dengan guru lain dan menerapkan di kelas yang diajarkannya.

H. Kunci Jawaban

A. Menjawab Pertanyaan

1. Cara yang dapat digunakan untuk akses internet :

- Dial Up Connection yaitu koneksi ke internet yang bersifat

sementara menggunakan sarana line telepon atau Jaringan

selular

- Dedicated Connection, yaitu koneksi ke internet yang bersifat menetap

berlangsung setiap saat sepanjang hari menggunakan Leased line,

ADSL, TV cable, gelombang radio dan satelit.

2. Internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan

beberapa komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia,

yang saling berinteraksi

3. ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network)

4. Fungsi internet sebagai media informasi dan komunikasi adalah :

- Sebagai sarana komunikasi, Internet memungkinkan terjadinya

komunikasi yang super cepat antara suatu pihak dengan pihak lainnya,

tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
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- Sebagai sumber Informasi, karena begitu banyaknya komputer yang

terhubung ke Internet, dimana masing-masing komputer memiliki

kandungan informasinya sendiri-sendiri, maka gabungan seluruh

informasi di Internet sangatlah luar biasa. Internet merupakan sumber

informasi yang melimpah (hampir tanpa batas) yang terus berkembang

seiring dengan makin berkembangnya Internet itu sendiri.

- Dapat digunakan sebagai kolaborasi, kolaborasi disini adalah suatu

proses menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama (team-

work). Anggota tim bisa terdiri dari berbagai macam ahli dari berbagai

bidang yang tersebar di berbagai negara di dunia. Internet merupakan

media yang sangat membantu suatu kolaborasi yang biasanya

terhambat oleh ruang dan waktu. Melalui Internet kita dapat melakukan

suatu konferensi (conference) dengan berbagai pihak di mana pun

mereka berada. Kita bahkan dapat mengerjakan suatu pekerjaan secara

bersamaan melalui Internet.

5. Perangkat untuk koneksi internet via telepon adalah :

- Komputer/laptop

- Modem internal/eksternal dan aplikasi driver modem)

- Line telepon

6. Komponen yang mempengaruhi kecapatan akses internet adalah :

- Bandwith internet yang digunakan, makin tinggi bandwithnya

makin cepat koneksi internetnya

- Media transmisinya (kabel, radio/wifi, satelit, fibel optic dll)

- Komputer (processor, RAM, Hardiks, VGA)

- Arsitektur LAN untuk yang dedicated connection.

7. Macam-macam modem :

- Modem dial up (internal dan eksternal

- Modem ADSL

- Modem Kabel

- Modem GSM

- Modem CDMA

8. Di Kantor umumnya menggunakan dedicated connection, di mana

peralatan yang umum digunakan adalah :

- Komputer, laptop
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- Router

- Switch

- Server

- Jaringan komputer (LAN baik yang kabel maupun tanpa

kabel/wireless)

- Provider koneksi internet.

B. Melengkapi Tabel 2. Daftar istilah dan artinya.

KETERANGAN ARTI

Dial-up Jenis komunikasi antar komputer dengan

menggunakan saluran telepon dan modem.

Interconnected

Network

Merupakan jaringan global yang menghubungkan

komputer satu dengan lainnya diseluruh dunia

Internet Protocol Protokol lapisan jaringan

GUI Antarmuka pengguna berbasis grafis

Modem Modulator demodulator, mengubah sinyal digital

ke analog dan analog ke digital

Kbps Kilo bit per second

KBps Kilo byte per second

ADSL Asymmetric digital subscribe line/dial up

Leased Line saluran koneksi telepon permanen antara dua titik

disediakan perusahaan telekomunikasi publik.

VSAT Very Small Aperture Terminal adalah stasiun

penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima

berbentuk piringan diameter kurang dari tiga meter

ISP Internet Service Provider = Penyedia Jasa

Internet
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2
MEMBUAT DAN MEMELIHARA WEBSITE

A. Tujuan

Setelah mengikuti kegiatan belajar 2 ini Peserta Diklat diharapkan dapat :

1) Membuat web dasar dengan terstruktur

2) Mengoperasikan blogger dan wordpress dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membuat web dasar

2) Mengoperasikan blogger dan wordpress

C. Uraian Materi

1) Web Dasar
a. Hypertext Markup Language (Html)

Di dalam desain web, tidak akan bisa lepas dengan yang

namanya HTML (Hypertext Markup Language). HTML adalah

bahasa standar yang digunakan untuk menyusun/membangun suatu

halaman web.

Meskipun telah muncul software-software yang dapat
digunakan untuk membangun suatu halaman web tanpa susah-susah
memperhatikan struktur HTML-nya, tidak ada salahnya kalau HTML itu
sendiri dipelajari. Manfaat yang diperoleh apabila mempelajari HTML
selain mampu membangun halaman web, juga dapat dikembangkan
untuk pemrograman web. Pemrograman web akan selalu terkait
dengan HTML tersebut. Pemrograman web biasanya dikembangkan
untuk membangun web yang dinamis. Setiap homepage yang
dikunjungi, pasti bisa dijumpai HTML-nya yang selanjutnya disebut
SOURCE.
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b. Struktur HTML

Bahasa HTML (tag) dapat ditulis/dibuat melalui berbagai
macam word editor, misalnya Notepad, Wordpad, PHP Designer
2005, dll. Tag-tag tersebut dapat dituliskan dengan huruf besar
ataupun huruf kecil. Setelah tag HTML ditulis dengan menggunakan
Notepad atau word editor yang lain, simpanlah file tersebut dengan
format file nama_file.htm atau nama_file.html

Sebagai contoh, file HTML tersebut disimpan dengan nama
index.htm atau index.html Adapun struktur HTML adalah sbb:

<HTML>
<HEAD>

<META>

<TITLE> … </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

…

</BODY>

</HTML>

Keterangan:

- Tag HTML secara default dimulai dari <HTML> dan diakhiri
dengan </HTML>.

- Tag <HEAD> … </HEAD> merupakan tag kepala sebelum badan.
Tag kepala ini akan terlebih dulu dieksekusi sebelum tag badan. Di
dalam tag ini berisi tag <META> dan <TITLE>. Tag <META>
merupakan informasi atau header suatu dokumen HTML. Atribut
yang dimiliki oleh tag ini antara lain:

- HTTP_EQUIV, atribut ini berfungsi untuk menampilkan dokumen
HTML secara otomatis dalam jangka waktu tertentu.

- CONTENT, atribut ini berisi informasi tentang isi document HTML
yang akan dipanggil.

- NAME, atribut ini merupakan identifikasi dari meta itu sendiri. Tag

<META> dalam suatu document HTML boleh ada maupun tidak.

Sedangkan tag <TITLE> … </TITLE> adalah tag judul. Sebaiknya
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setiap halaman web memiliki judul, dan judul tersebut dituliskan di

dalam <TITLE> … </TITLE>. Judul ini akan muncul dalam titlebar

dari browser.

- Sedangkan tag <BODY> … </BODY> adalah tag berisi content
dari suatu halaman web.

Setelah tag tersebut di atas ditulis, simpan dalam format .htm
atau .html (misal index.htm) akan tetapi terlebih dahulu ubah Save as
type ke dalam All Files. Kemudian tentukan letak direktori mana file
tersebut akan disimpan, selanjutnya klik Save. Selanjutnya document
HTML tersebut dipanggil dengan browser untuk melihat hasilnya. Dari
tampilan pada browser di atas, dapat terlihat bahwa apa yang ditulis
pada <TITLE> … </TITLE> akan muncul pada titlebar browser dan
apa yang ditulis pada <BODY> … </BODY> akan muncul pada
halaman web. Untuk selanjutnya, kita hanya akan memperhatikan
tag-tag yang ada di dalam <BODY> … </BODY> karena bentuk
tampilan/desain web tergantung pada tag yang ditulis di dalam
<BODY> … </BODY>.

c. Penyunting Text

Berikut ini berbagai macam tag yang dapat digunakan untuk
penyuntingan teks.

1. Heading
2. Garis horizontal
3. Teks miring
4. Teks tebal
5. Teks dengan garis bawah
6. Center
7. Paragraf
8. Alignment (Rata kiri, tengah, kanan, justifikasi)
9. Jenis huruf

10. Superscripts

11. Subscripts

12. List/daftar
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1. Heading

Fungsi : untuk membuat/memilih ukuran teks, umumnya untuk
judul karena ukurannya yang besar.
Sintaks :

<H1> … </H1>,

<H2> … </H2>,

<H3> … </H3>, s/d

<H6> … </H6>

Ket : Semakin besar angka 1 s/d 6 maka semakin kecil
ukuran hurufnya.

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Penyuntingan teks dengan Heading</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1>Teks ini ditulis dengan
H1</H1> <H2>Teks ini ditulis
dengan H2</H2>
</BODY>

</HTML>
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Gambar 19. Tampilan Heading 1 dan heading 2.

Coba hasilnya Anda lihat di browser, selanjutnya bandingkan

apabila digunakan <H3>…</H3>, <H4>…</H4>, dst.

2. Garis horizontal

Fungsi : membuat garis horizontal penuh pada
layar/halaman web

Sintaks : <HR>

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Garis Horizontal</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1>Di bawah tulisan ini ada garis horizontal</H1>

<HR>

</BODY>

</HTML>
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Gambar 20. Tampilan garis horizontal.

Ket : Penulisan <HR> bisa terletak dibawah suatu teks atau di
sampingnya.

3. Teks miring (Italic)
Sintaks : <I> … </I>
Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Penyuntingan teks dengan italic</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1><I>Teks ini ditulis dengan H1 dan miring</I></H1>

</BODY>

</HTML>
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Gambar 21. Tampilan font miring (italic).

4. Teks tebal (bold)
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Gambar 22. Tampilan font bold.
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Apabila diinginkan suatu teks miring dan tebal, penulisannya
berikut ini.
<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Penyuntingan teks dengan italic dan bold</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1><I><B>Teks ini ditulis dengan H1, miring dan tebal

</B></I></H1>

</BODY>

</HTML>

Penulisan <I>, <B>  dan </I>, </B> bisa dibolak-balik,
misalnya

<I><B>Teks ini ditulis dengan H1, miring dan
tebal </B></I> atau
<B><I>Teks ini ditulis dengan H1, miring dan
tebal </I></B> atau
<I><B>Teks ini ditulis dengan H1, miring dan tebal </I></B>

atau

<B><I>Teks ini ditulis dengan H1, miring dan tebal </B></I>

Gambar 23. Tampilan bold dan italic.
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5. Teks dengan garis bawah (underlined)
Sintaks : <U> … </U>
Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Penyuntingan teks dengan underline</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1><U>Teks ini ditulis dengan H1 dan bergaris
bawah</U></H1>

</BODY>

</HTML>

Gambar 24. Tampilan garis bawah (underline).

Apabila suatu teks dengan gabungan sifat bold, italic, dan
underlined maka penulisannya
<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Penyuntingan teks dengan bold, italic, dan bergaris
bawah

</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1><I><B><U>Teks ini ditulis dengan H1, bold, italic dan
miring
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</U></B></I></H1>

</BODY> </HTML>

Gambar 25. Tampilan underline, bold dan italic.

6. Center

Fungsi : membuat teks (tunggal) berada di tengah halaman

Sintaks : <center> … </center>

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Teks Center</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<CENTER>Tulisan ini berada di tengah</CENTER>

</BODY>

</HTML>
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Gambar 26. Tampilan tulisan pada posisi center.

7. Paragraf

Fungsi : untuk memisahkan paragraf yang satu dengan
yang lain

Sintaks : <P> … </P>

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Paragraf</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1>Contoh paragraf</H1><HR>

<P>Di dalam web ini, terdapat informasi tentang LPPPTK
KPTK (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan,
Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi). LPPPTK
KPTK adalah UPT Pusat di bawah naungan Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen
GTK).</P>

<P> Meskipun telah LPPPTK KPTK adalah lembaga yang
baru, namun tugas dan tanggungjawabnya sama dengan
lembaga lain yang di bawah Dirjen GTK seperti PPPPTK
dan LPPKS.</P>

</BODY>
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</HTML>

Gambar 27. Tampilan paragraf.

8. Alignment
Fungsi : untuk mengatur format tampilan teks/paragraf

apakah rata  kiri,   kanan, kiri dan kanan, atau
tengah,

Sintaks :
<P ALIGN=right>…</P> untuk rata kanan
<P ALIGN=left>…</P> untuk rata kiri

<P ALIGN=center>…</P> untuk rata tengah

<P ALIGN=justify>…</P> untuk rata kiri dan
kanan

atau

<H? ALIGN=right>…</H?>

<H? ALIGN=left>…</H?>

<H? ALIGN=center>…</H?>

<H? ALIGN=justify>…</H?>

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Alignment Paragraf</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1 ALIGN=right>Contoh paragraf</H1><HR>
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<P ALIGN=justify>Di dalam web ini, terdapat informasi tentang
LPPPTK KPTK (Lembaga Pengembangan dan
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang
Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan
Komunikasi). LPPPTK KPTK adalah UPT Pusat di bawah
naungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan (Dirjen GTK).</P>

<P ALIGN=justify> Meskipun telah LPPPTK KPTK adalah
lembaga yang baru, namun tugas dan tanggungjawabnya
sama dengan lembaga lain yang di bawah Dirjen GTK
seperti PPPPTK dan LPPKS.</P>

</BODY>
</HTML>

Gambar 28. Tampilan paragraf perataan kiri kanan (justify).

9. Jenis dan ukuran
huruf

Fungsi : Untuk mengubah jenis huruf dan ukuran huruf

Sintaks : <FONT FACE=”jenis_huruf”
SIZE=”ukuran_huruf”> ... </FONT>

*) Jenis_huruf : Times new roman, arial, verdana, dll
Ukuran_huruf : 1, 2, 3, 4, ...

Contoh :

<HTML>

<HEAD>
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<TITLE>Jenis dan Ukuran Fontasi</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<FONT FACE=”Verdana” SIZE=”1”> Teks ini ditulis dengan
jenis huruf

Verdana dan ukuran 1 pt </FONT><BR><BR>

<FONT FACE=”Arial” SIZE=”3”> Teks ini ditulis dengan jenis
huruf Arial dan ukuran 3 pt </FONT>
</BODY>

</HTML>

10.Superscripts
Fungsi : membuat teks
naik (indeks atas) Sintaks:
<SUP> ... </SUP>
Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Superscripts</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Persamaan x<SUP>2</SUP>+2x-4=0 adalah salah satu

bentuk persamaan kuadrat

</BODY>

</HTML>
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Gambar 29. Tampilan fungsi teks superscripts.

11.Subscripts
Fungsi: membuat teks turun (indeks bawah)

Sintaks : <SUB> ... </SUB>

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Subscripts</TITLE>

</HEAD>

<BODY> <H1>

Rumus kimia asam sulfat adalah
H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>

</H1>

</BODY>

</HTML>
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Gambar 30. Tampilan fungsi teks subscripts.

12.List/daftar

Fungsi: membuat daftar/list

Sintaks :

Untuk daftar yang memperhatikan urutan (Ordered List)

<OL>

<LI> item 1 </LI>

<LI> item 2 </LI>

<LI> item 3 </LI>

<LI> item 4 </LI>

</OL>

Untuk daftar yang tidak memperhatikan urutan (Unordered
List)

<UL>

<LI> item 1 </LI>

<LI> item 2 </LI>

<LI> item 3 </LI>

<LI> item 4 </LI>

</UL>

Contoh :

<HTML>
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<HEAD><TITLE>Daftar/List</TITLE></HEAD>

<BODY>

Contoh list yang urut: <BR>

<OL>

<LI>Item 1 </LI>

<LI>Item 2 </LI>

<LI>Item 3 </LI>

<LI>Item 4 </LI>

</OL>

<BR><BR>

Contoh list yang tak urut: <BR>

<UL>

<LI>Item 1 </LI>

<LI>Item 2 </LI>

<LI>Item 3 </LI>

<LI>Item 4 </LI>

</UL>

</BODY>

</HTML>

Gambar 31. Tampilan list dan bullet.
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d. Membuat Tabel

Di dalam sebuah tabel, terdapat elemen-elemen yang terdiri dari baris
dan kolom. Jadi ketika anda ingin membuat tabel, tentukan dulu
jumlah baris dan kolomnya.
Berikut contoh tag HTML apabila diinginkan membuat tabel dengan 2
baris dan 1 kolom.

<TABLE>

<TR><TD>Baris ke-1</TD></TR>

<TR><TD>Baris ke-2</TD></TR>

</TABLE>

Perhatikan contoh di atas, setiap kali baris baru ditandai dengan
<TR>…</TR>. Di dalam <TR>…</TR> terdapat <TD>…</TD>
yang menandai adanya kolom.
Seandainya dalam 1 baris terdapat 2 kolom berarti tag HTMLnya

menjadi

<TR><TD>Kolom ke-1</TD><TD>Kolom ke-2</TD></TR>

Berarti apabila diinginkan tabel dengan 3 baris dan 2 kolom, tag
HTML nya adalah

<TABLE>

<TR><TD>Baris I, Kolom I</TD><TD>Baris I, Kolom II

</TD></TR>

<TR><TD>Baris II, Kolom I</TD><TD>Baris II, Kolom II

</TD></TR>

<TR><TD>Baris III, Kolom I</TD><TD>Baris III, Kolom II

</TD></TR>

</TABLE>

Apabila tag tersebut disisipkan dalam <BODY>…</BODY> maka
akan tampil tampil tabel pada halaman web, tapi tanpa garis
tepi/border. Untuk menampilkan bordernya, sisipkan 'BORDER =
ukuran' pada <TABLE>, dengan ukuran = 0, 1, 2, …
Apabila ukuran = 0, maka tanpa border. Dan semakin besar nilai
ukuran maka semakin tebal bordernya.
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Contoh:

<HTML>
<HEAD><TITLE>Daftar/List</TITLE></HEAD>
<BODY>
Contoh Tabel <BR> <BR>
<TABLE BORDER=1>
<TR><TD>Baris I, Kolom I</TD><TD>Baris I, Kolom II
</TD></TR>
<TR><TD>Baris II, Kolom I</TD><TD>Baris II, Kolom II
</TD></TR>
<TR><TD>Baris III, Kolom I</TD><TD>Baris III, Kolom II
</TD></TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

Gambar 32. Tampilan fungsi tabel.

Berikut ini beberapa atribut yang bisa disisipkan pada <TABLE>

Tabel 3. Atribut dan fungsi tabel.

Atribut Fungsi
WIDTH = panjang Mengatur lebar tabel
BGCOLOR = warna Memberi efek warna latar

pada tabel
ALIGN = [left | center |

right]
Perataan tabel

BACKGROUND=url Memberi efek background
menggunakan gambar
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Keterangan :

• Untuk nilai variabel 'panjang' di atas, dapat berupa % artinya
apabila dituliskan <TABLE WIDTH=100%> maka lebar tabel
adalah sepanjang (horizontal) halaman web. Berarti apabila
diinginkan lebar tabelnya separo halaman web, diberi nilai
50% dst.

• Selain % dapat pula bernilai sejumlah pixelnya. Untuk
sepanjang (horizontal) halaman web, jumlah pixelnya adalah
800. Dengan perbandingan tersebut, Anda diharapkan bisa
membuat perbandingan sendiri jumlah pixel untuk menentukan
lebar tabel.

• ALIGN digunakan untuk meletakkan tabel apakah di tengah, di
kiri atau di kanan.

• Untuk nilai variabel 'warna' adalah sama seperti yang

digunakan pada atribut COLOR pada <FONT>.

e. Link

Link adalah suatu metode dalam perancangan website untuk
menghu-bungkan file yang satu dengan file yang lain, atau
menghubungkan halaman dengan gambar yang berada pada lokasi
yang berbeda.

Sintaks :

<A HREF="lokasi halaman atau URL"
TARGET=_BLANK>Nama Link</A> Contoh:
<A HREF="index2.htm">Klik di sini</A>

Contoh di atas adalah membuat link ke halaman index2.htm.

Artinya ketika diklik "Klik di sini" selanjutnya akan tampil isi dari

halaman index2.htm (berada dalam 1 direktori yang sama dengan

file yang berisi link tersebut).

<A HREF="http://www.yahoo.com"

TARGET=_BLANK>www.yahoo.com</A>

Contoh di atas adalah untuk membuat link ke situs yahoo.com

63

Keterangan :

• Untuk nilai variabel 'panjang' di atas, dapat berupa % artinya
apabila dituliskan <TABLE WIDTH=100%> maka lebar tabel
adalah sepanjang (horizontal) halaman web. Berarti apabila
diinginkan lebar tabelnya separo halaman web, diberi nilai
50% dst.

• Selain % dapat pula bernilai sejumlah pixelnya. Untuk
sepanjang (horizontal) halaman web, jumlah pixelnya adalah
800. Dengan perbandingan tersebut, Anda diharapkan bisa
membuat perbandingan sendiri jumlah pixel untuk menentukan
lebar tabel.

• ALIGN digunakan untuk meletakkan tabel apakah di tengah, di
kiri atau di kanan.

• Untuk nilai variabel 'warna' adalah sama seperti yang

digunakan pada atribut COLOR pada <FONT>.

e. Link

Link adalah suatu metode dalam perancangan website untuk
menghu-bungkan file yang satu dengan file yang lain, atau
menghubungkan halaman dengan gambar yang berada pada lokasi
yang berbeda.

Sintaks :

<A HREF="lokasi halaman atau URL"
TARGET=_BLANK>Nama Link</A> Contoh:
<A HREF="index2.htm">Klik di sini</A>

Contoh di atas adalah membuat link ke halaman index2.htm.

Artinya ketika diklik "Klik di sini" selanjutnya akan tampil isi dari

halaman index2.htm (berada dalam 1 direktori yang sama dengan

file yang berisi link tersebut).

<A HREF="http://www.yahoo.com"

TARGET=_BLANK>www.yahoo.com</A>

Contoh di atas adalah untuk membuat link ke situs yahoo.com

63

Keterangan :

• Untuk nilai variabel 'panjang' di atas, dapat berupa % artinya
apabila dituliskan <TABLE WIDTH=100%> maka lebar tabel
adalah sepanjang (horizontal) halaman web. Berarti apabila
diinginkan lebar tabelnya separo halaman web, diberi nilai
50% dst.

• Selain % dapat pula bernilai sejumlah pixelnya. Untuk
sepanjang (horizontal) halaman web, jumlah pixelnya adalah
800. Dengan perbandingan tersebut, Anda diharapkan bisa
membuat perbandingan sendiri jumlah pixel untuk menentukan
lebar tabel.

• ALIGN digunakan untuk meletakkan tabel apakah di tengah, di
kiri atau di kanan.

• Untuk nilai variabel 'warna' adalah sama seperti yang

digunakan pada atribut COLOR pada <FONT>.

e. Link

Link adalah suatu metode dalam perancangan website untuk
menghu-bungkan file yang satu dengan file yang lain, atau
menghubungkan halaman dengan gambar yang berada pada lokasi
yang berbeda.

Sintaks :

<A HREF="lokasi halaman atau URL"
TARGET=_BLANK>Nama Link</A> Contoh:
<A HREF="index2.htm">Klik di sini</A>

Contoh di atas adalah membuat link ke halaman index2.htm.

Artinya ketika diklik "Klik di sini" selanjutnya akan tampil isi dari

halaman index2.htm (berada dalam 1 direktori yang sama dengan

file yang berisi link tersebut).

<A HREF="http://www.yahoo.com"

TARGET=_BLANK>www.yahoo.com</A>

Contoh di atas adalah untuk membuat link ke situs yahoo.com



64

f. Menampilkan Gambar

Untuk memasukkan/insert gambar ke dalam halaman web digunakan

sintaks  <IMG SRC="lokasi gambar">

Keterangan:

"lokasi gambar" berisi letak file gambar, bisa berupa direktori
maupun URL dan nama filenya.
Contoh :

<IMG SRC="gambar1.jpg">

Tag HTML di atas adalah untuk menyisipkan gambar dengan
nama file gambar1.jpg ke dalam halaman web. Adapun file
gambar1.jpg berada dalam 1 direktori yang sama dengan
halaman yang ada tag tersebut.
<IMG SRC="http://myweb.com/image/gambar2.gif">

Tag HTML di atas untuk menyisipkan file gambar dengan letaknya
seperti yang ditulis dalam URL.
Berikut beberapa atribut yang dapat disisipkan pada <IMG>

Tabel 4. Atribut dan fungsi untuk gambar.

Atribut Fungsi
BORDER = ukuran Memberi border/garis tepi

gambar
WIDTH = ukuran Menyatakan ukuran lebar

gambar
HEIGHT = ukuran Menyatakan ukuran tinggi

gambar
ALIGN = [left | center |

right]
Mengatur letak gambar

Keterangan :

Nilai 'ukuran' pada BORDER = 0, 1, 2, …

Apabila BORDER = 0 maka border tidak muncul.

Nilai 'ukuran' pada WIDTH dan HEIGHT adalah ukuran pixel

Contoh

<IMG SRC="gambar2.gif" BORDER=1 WIDTH=200 HEIGHT=100
ALIGN=LEFT>
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Tag di atas untuk menyisipkan gambar dengan nama file gambar
gambar2.gif, diberi border, lebar dan tinggi adalah 200 dan 100
pixel, serta letak gambar berada di sebelah kiri halaman.

g. Hypertext Preprocessor

Banyak pemakai internet yang sudah memiliki homepage di

internet. Namun sebagian besar web yang mereka miliki adalah web

statis. Kebanyakan mereka masih belum memahami bagaimana web

yang dinamis. Ciri-ciri web dinamis adalah adanya interaksi antara

user dengan sistem/pemilik web, dapat menampilkan informasi-

informasi dari database, halaman-halaman web dapat berubah secara

otomatis.

Untuk mendukung web dinamis dibutuhkan suatu

pemrograman web. Berdasarkan tempat dijalankannya perintah-

perintah dalam pemrograman web, terdapat 2 jenis kategori:

1. Client side programming

2. Server side programming

Pada client side programming, script programnya dijalankan di

client atau dalam hal ini adalah browser internetnya. Contoh kategori

ini adalah pemrograman javascript, java applet. Sedangkan server side

programming script programnya dijalankan di server. Beberapa bahasa

pemrograman yang termasuk kategori ini adalah Perl (the oldest), CGI,

PHP, ASP, Phyton.

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) diciptakan oleh Rasmus

Lerdorf. PHP awal mulanya hanya digunakan oleh penciptanya untuk

mencatat pengunjung pada hompagenya (semacam hit counter).

Rasmus salah seorang yang mendukung opensource, maka ia

mengeluarkan Personal Home Page (PHP) Tools versi 1.0. PHP terus

dikembangkan dan sampai saat ini versinya sudah mencapai 5.0.

PHP memiliki beberapa kelebihan dibanding server side

programming lain, yaitu mudah dibuat dan kecepatan prosesnya yang

tinggi. Selain itu PHP juga support pada banyak OS seperti Unix/Linux,

Win 98, Win NT dan turunannya, Macintosh. PHP juga dapat

dijalankan bersama dengan web server seperti PWS (Personal Web
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Server), Apache, IIS. Kelebihan yang lain adalah PHP dapat diletakkan

dalam tag HTML atau dikatakan PHP merupakan bahasa yang

embedded.

2) DATABASES MySQL

MySQL merupakan salah satu software DBMS (Database

Management System) yang termasuk paling populer. Kini mulai versi 3.23

MySQL menjadi software open source yang free. MySQL telah tersedia

juga di lingkungan Windows. Untuk dapat mengakses ke database MySQL

dibutuhkan suatu authentication melalui username dan password.

Username dan password tersebut bisa diperoleh dari administrator.

a. Menjalankan MySQL

Untuk menjalankan dan mengelola MySQL Database dapat

digunakan Comand Windows ataupun Konsole OpenSUSE. Untuk

windows cara menjalankan debugnya sebagai berikut :

- Klik START > Run > ketik cmd
- Maka akan muncul jendela konsole seperti pada gambar;

Gambar 33. Tampilan layar command prompt.

- Pada comand ketikkan arahkan ke folder mysql pada kasus ini

xampp yang berada di folder c:\xampp\mysql\bin > mysql -uroot

- Lalu enter, maka akan muncul ucapan selamat datang di MySQL

monitor.
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- Setelah muncul, kita tinggal menggunakan bahasa MySQL untuk

melakukan pengelolaan database tersebut.

Sedangkan untuk OpenSUSE cara menjalankan nya sebagai berikut :

- Klik START > Applications > System > Terminal Konsole;

- Maka akan muncul jendela konsole seperti pada gambar;

Gambar 34. Tampilan layar consol mysql.

Pada konsole ketikkan simawa:~# mysql -uroot

- Lalu tekan enter, maka akan muncul ucapan selamat datang di
MySQL monitor seperti gambar diatas.

- Setelah muncul, kita tinggal menggunakan bahasa MySQL untuk

melakukan pengelolaan database tersebut.

b. Pengelolaan MySQL

Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data,
sehingga pengelolaan yang dilakukan juga berkaitan dengan
penyimpanan data yang meliputi : memasukkan data, mengubah data,
menampilkan data, dan menghapus data. Sebelum kita melakukan
pengelolaan data, tentunya kita harus merancang dahulu database
serta atribut – atribut penyimpanan yang meliputi : pembuatan
databases, pembuatan tabel, pembuatan query, penambahan query,
hingga pemilihan database. Berikut kami jelaskan secara sederhana :
1. Perancangan Database

a. Membuat Database
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Dalam setiap server dimungkinkan memiliki database lebih dari

satu,  misalkan database lp3tk_kptk, database p4tk, database

lp2ks dan sebagainya.

Cara membuat database-database tersebut kita gunakan script :

mysql > CREATE DATABASE lp3tk_kptk;

Cobalah anda buat database sesuai dengan lembaga masing-

masing

b. Memilih Database

Setelah database dibuat, selanjutnya adalah memilih dan masuk

dalam sistem database yang telah kita buat. Untuk masuk ke

dalam database script yang digunakan adalah :

mysql > USE lp3tk_kptk;

sekarang kita telah masuk ke dalam database bem_km.

c. Membuat Tabel

Setelah kita masuk ke dalam suatu database, selanjutnya kita

membuat tabel. Didalam tabel terdapat query, query berisi

komponen – komponen data, misalkan tabel data_pegawai

dengan query (komponen) : No, nama pegawai, nim pegawai,

alamat pegawai, email pegawai.

Tabel 5 . Format untuk tabel data pegawai.

No. NAMA NIP ALAMAT EMAIL

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

Keteranngan :

*)    Data – data

Ketika membuat sebuah tabel, kita juga harus memberikan query

di dalam tabel.

Cara membuat tabel di dalam database menggunakan script :

mysql > CREATE DATABASE data_anggota (

-->no int(255) not null auto_increment,

-->nama varchar(200),
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-->nip int(13),

-->alamat text,

-->email varchar(200),

-->primary key(no));

Dari script diatas kita lihat terdapat tipe data

int(13),text,varchar(200). Int merupakan tipe data integer dengan

banyaknya bilangan sebanyak 18 bilangan. Text, merupakan tipe

data text dengan maksimum data tidak dibatasi berapa karakter.

Sedangkan varchar merupakan tipe data karakter dengan

pembatasan maksimal sejumlah 200 karakter saja yang dapat

disimpan.

Script not null berarti query tersebut tidak diperkenankan kosong,

harus terdapat data didalamnya, sedangkan auto_increment

merupakan penomoran otomatis oleh MySQL.

d. Merubah Query

Terkadang kita ingin menambahkan satu query didalam tabel

yang telah kita buat sebelumnya. Cara menambahkannya

menggunakan script :

mysql > ALTER TABLE data_ pegawai ADD tanggal_lahir text

AFTER email;

Dengan menggunakan ini MySQL akan menambahkan satu

query dengan variabel tanggal_lahir dan ditempatkan setelah

query email.

e. Melihat database dan tabel

Untuk melihat database-database yang ada di server kita,

digunakan script : mysql > SHOW DATABASES;

Untuk melihat tabel-tabel yang ada di database kita, digunakan

script : mysql > SHOW TABLES;

2. Pengelolaan Data

a. Memasukkan data untuk memasukkan data ketiklah script
berikut : mysql > INSERT INTO data_pegawai
(nama,nip,alamat,email,tanggal_lahir)
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--> VALUES (' Imran',

--> '197708052003121001',  'Dg Tata, Makassar',
'imran.lp3tk@gmail.com’,

--> '05 Agustus 1977’,);

b. Menampilkan data

Untuk menampilkan data ketik script berikut :

mysql > SELECT*FROM data_anggota;       Maka akan muncul

data seperti berikut :

Gambar 35. Tampilan data pada tabel_pegawai.

c. Mencari data

Untuk mencari data ketik script berikut :

mysql > SELECT*FROM data_pegawai WHERE email like

--> 'imran.lp3tk@gmail.com';

Diatas merupakan script yang digunakan untuk mencari data anggota

yang memiliki alamat email imran.lp3tk@gmail.com.
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Gambar 36. Tampilan hasil pencarian data pada tabel_pegawai.

d. Merubah data

Untuk merubah data yang telah ada digunakan script :

mysql > UPDATE data_pegawai SET email = 'barinox77@gmail.com'

--> WHERE no like '1'; script diatas digunakan untuk mengganti
data query email yang semula datanya berisi imran.lp3tk@gmail.com
kemudian diganti dengan email barinox77@gmail.com sedangkan
script WHERE no like '1' digunakan untuk mencari data mana yang
akan di ganti.

e. Menghapus data

Untuk menghapus data digunakan script :

mysql > DELETE TABLE data_pegawai WHERE no like '1';

3) PHP MySQL
Dalam PHP telah tersedia fungsi untuk melakukan koneksi ke

MySQL.

Sintaks: mysql_connect("host","username","password");

fungsi tersebut akan mereturn/mengembalikan nilai TRUE jika

koneksi ke MySQL sukses dan akan mengembalikan nilai FALSE jika

koneksi gagal. Selanjutnya apabila koneksi telah berhasil, langkah

berikutnya adalah memilih database yang diperlukan.

Sintaks: mysql_select_db("nama database");
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Seperti halnya fungsi koneksi sebelumnya, fungsi select db juga

akan mengembalikan nilai TRUE jika nama database ditemukan dan

FALSE bila database yang diinginkan tidak ditemukan.Fungsi lain yang

diperlukan untuk mengakses database adalah mysql_query. Fungsi

tersebut adalah untuk menjalankan query yang kemudian akan diolah

sehingga akan dihasillkan data yang berkaitan dengan query tadi.

Sintaks: $hasil = mysql_query("pernyataan query");

Fungsi tersebut akan menghasilkan nilai TRUE jika query sukses

dijalankan. FALSE jika query gagal dilakukan. Apabila query yang

diberikan berkaitan dengan pencarian record data, maka selanjutnya hasil

pencarian record tersebut diambil untuk kemudian di tampilkan sebagai

output. Untuk mengambil record dari query, digunakan fungsi fetch_row.

Sintaks: $array_hasil = mysql_fetch_row($hasil);

Fungsi di atas dihasilkan suatu array, dimana masing-masing

elemen dari array berkaitan dengan field pada database tersebut.

Contoh script:

Di bawah ini adalah script untuk membuat buku tamu dengan

menggunakan database. Script dibagi menjadi 3 pengelolaan, yaitu :

1. Script untuk memasukkan input ke dalam database.

2. Script untuk melihat database

3. Script untuk mengedit masukan dalam database.

Sebelumnya, terlebih dahulu Anda buat modul untuk fungsi

koneksi ke database. Misal nama database nya adalah guestbook.

Hostnya adalah localhost. Username adalah root. Passwordnya kosong.

Maka file modul untuk koneksi adalah sbb:

<?PHP

mysql_connect("localhost","root","");

mysql_select_db("bem_unnes");

?>

atau

<?PHP

$nama_host = "localhost";

$nama_user = "root";
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?>
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<?PHP
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$password = ""; $nama_db =

"guestbook";

mysql_connect($nama_host,$

nama_user,$password);

mysql_select_db($nama_db);

?>

Kemudian anda simpan modul tersebut sebagai file koneksi.php
1. Script untuk memasukkan input ke database.

input.php
<?PHP

If ($submit)

{

include "koneksi.php";

$query = "INSERT INTO bukutamu(nama,alamat,email,komentar)

VALUES ('$nama','$alamat','$email','$komentar')";

$hasil = mysql_query($query);

if ($hasil)

{

echo "Input data sukses";

}

else

{

echo "Input data gagal";

}

}

else

{

echo "<form method=post action=$PHP_SELF>";

echo "Nama : <input type=text name=nama><br>";

echo "Email : <input type=text name=email><br>";

echo "Alamat : <input type=text

name=alamat><br>"; echo "Komentar : <textarea

name=komentar></textarea><br>"; echo "<input

type=submit name=submit value=Kirim>
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<input type=reset name=reset

value=Hapus>"; echo "</form>";

}

?>

2. Script untuk melihat data yang ada dalam database

lihat.php

<?PHP

include "koneksi.php";

$query = "SELECT nama,alamat,email,komentar FROM bukutamu";

$hasil = mysql_query($query);

echo "Daftar Buku

Tamu<BR><HR><BR>"; while($data =

mysql_fetch_row($hasil))

{

echo "Nama : $data[0]<br>";

echo "Alamat :
$data[1]<br>"; echo "E-
mail : $data[2]<br>"; echo
"Komentar :
$data[3]<br><hr><br>";

}

?>

3. Script untuk menghapus dan mengedit data

Terlebih dahulu kita rancang tampilannya. Misal tampilan diinginkan

seperti berikut

Tabel 6. Format tampilan untuk hapus dan edit data.

ID NAMA KOMENTAR STATUS
1 Imran Apa Kareba ... Hapus | Edit
2 Rewa Hallo semua… Hapus | Edit
3 Robert Morning all ... Hapus | Edit
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Apabila diinginkan menghapus ID ke-1, maka tinggal klik Hapus pada

baris yang bersesuaian dengan ID ke-1 tersebut. Sedangkan bila

mengedit entri ID ke-1 tinggal klik Edit.
Script untuk membuat tampilan seperti di atas adalah sbb:

admin.php

<?PHP

include "koneksi.php";

$query = "SELECT id,nama,komentar FROM bukutamu";

$hasil = mysql_query($query);

echo "<table border=1>"; echo

"<tr><td>ID</td><td>NAMA</td><td>KOMEN

TAR</td>

<td>STATUS</td></tr>";
while($data =
mysql_fetch_row($hasil))
{

echo
"<tr><td>$data[0]</td><td>$data[1]</td><td>$data[2]</td>

<td><a
href=aksi.php?aksi=hapus&&no_id=$data[0]>Hapus</a> |

<a href=aksi.php?aksi=edit&&no_id=$data[0]>Edit</td></tr>";

}

echo "</table>";

?>

Pada link Hapus, target dari link tersebut akan diarahkan ke file
aksi.php untuk diproses, dengan parameter yang akan diolah adalah
aksi dan no_id (nomor id) yang bersesuaian. Aksi adalah hapus
sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menghapus, begitu pula untuk
link Edit.
Selanjutnya dibuat file aksi.php sbb:

aksi.php
<?PHP
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include "koneksi.php";

If($aksi == "hapus")

{

$query1 = "DELETE FROM bukutamu WHERE id=$no_id";

$hasil1 =
mysql_query($query1);
if ($hasil1)
{

echo "Penghapusan sukses";

}

else

{

echo "Penghapusan gagal";

}

} else if ($aksi == "edit")
{

$query2 = "SELECT id,nama,alamat,email,komentar FROM bukutamu

WHERE   id=$no_id";

$hasil2 = mysql_query($query2); $data2 = mysql_fetch_row($hasil2);

echo "<form method=post action=$PHP_SELF?aksi=update>

Nama : <input type=text name=nama value=\"$data2[1]\"><br>

Email : <input type=text name=email value=\"$data2[3]\"><br>

Alamat : <input type=text name=alamat value=\"$data2[2]\"><br>

Komentar : <textarea name=komentar>$data2[4]</textarea><br>

<input type=hidden name=no_id value=$data2[0]>

<input type=submit name=submit value=Kirim>

<input type=reset name=reset value=Hapus>

</form>";

}

else if($aksi == "update")
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{

$query3 = "UPDATE bukutamu SET nama = '$nama', email =

'$email', alamat =

'$alamat', komentar = '$komentar' WHERE id = $no_id";

$hasil3 = mysql_query($query3); if ($hasil3) echo "Proses update
sukses"; else echo "Proses update gagal";

}

?>

4) Pengoperasian Blog
A. Membuat Blog Offline dengan Wordpress (Wordpress Versi 4.4.1)

Sebagian desaigner web, membuat sebuah web offline di

computer sendiri adalah hal biasa. Kenyataan ini sangat bertolak

belakang dengan yang dilakukan oleh pemula. Sebagian pemula

menganggap penggunaan web offline hanya untuk keperluan

pembelajaran saja, bukan untuk dijadikan web sesungguhnya.

Kenyataannya adalah sebuah web akan terbentuk dari hasil desain

dikomputer sendiri. Hasil desain itu dapat dicoba dengan

menggunakan server localhost yang terpasang di dalam computer

desainer tersebut. Ada berbagai macam Server localhost yang tersedia

(opensource), seperti phptriad, Xamp, Wamp, Lamp(linux) dan lain-

lain.

Pada kesempatan ini, akan dipaparkan langkah-langkah

pembuatan blog offline dengan menggunakan Wordpress versi 4.4.1.

Pembuatan weblog offline ini menggunakan server localhost XAMPP.

WordPress bukanlah aplikasi yang bisa berdiri sendiri

melainkan membutuhkan perangkat lunak server untuk

menjalankannya. XAMPP menyediakan perangkat lunak yang

diperlukan untuk menjalankan WordPress pada server lokal. Download

XAMPP versi terbaru di halaman

” https://www.apachefriends.org/index.html “.
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XAMPP merupakan singkatan dari cross-platform(X), Apache,

MySQL, PHP dan Perl. Merupakan server web lokal yang ringan untuk

tujuan pengujian. Karena XAMPP adalah cross-platform, maka juga

bekerja pada Mac dan Linux (LAMP), pada tutorial cara install

wordpress offline ini kita akan menggunakan XAMPP pada Windows

8.1.

Untuk cara install XAMPP di windows, silahkan kunjungi

tutorial ” Cara Install XAMPP Web Server di Windows “. Setelah anda

install XAMPP maka pastikan untuk menghidupkan atau mengaktifkan

Apache dan MySQL pada kontrol panel seperti gambar dibawah, lihat

background hijau untuk memastikan-nya. Untuk selajutnya ikuti

langkah-langkah cara install wordpress offline menggunakan

XAMPP dibawah ini.

- Kebutuhan Teknis

Kebutuhan Teknis pembuatan Blog Offline ini adalah :

a. Server Localhost yang sudah terinstalasi (Proses instalasi

tidak dijelaskan pada tutorial ini)

b. Master wordpress, dapat di downloads  di http://wordpress.org

- Langkah-langkah Pembuatan

Adapun langkah-langkah pembuatan blog offline ini adalah

sebagai berikut.

1. Extract file master wordpress yang anda downloads di

http://wordpress.org, maka akan didapt folder “wordpress”. Di

dalam folder ini terdapat file-file yang dibutuhkan dalam

instalasi wordpres.
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http://wordpress.org, maka akan didapt folder “wordpress”. Di

dalam folder ini terdapat file-file yang dibutuhkan dalam

instalasi wordpres.
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Gambar 37. Tampilan web wordpress.org.

2. Copy folder wordpress berikut file-file didalamnya, dan

pastekan ke folder www (menggunakan XAMPP). Folder ini

terdapat pada alamat C:\xampp\htdocs. Lihat gambar

berikut.

Gambar 38. Tampilan folder xampp/htdocs.

3. Aktifkan XAMPP dengan mengklik Start>All
Program>Wampserver>start Wampserver. Aktifkan semua

layanan XAMPP dengan mengklik klik kiri tray icon XAMPP.

Kemudian Klik Restart All services. Note : Jika semua
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layanan telah aktif pada setingan sebelumnya, konfigurasi di

atas tidak perlu dilakukan lagi.

Gambar 39. Icon Xampp Control Panel pada Menu di Windows 8.1.

Gambar 40. Xampp Control Panel versi 3.1.0.

4. Bukalah aplikasi web browser, seperti Internet Explorer,

Mozilla Firefox, Opera dan lain-lain. Gunakan salah satu

layanan tersebut. Dalam tutorial ini digunakan Mozilla Firefox.

Setelah halaman terbuka, ketikan alamat :http:// localhost/ ,

lalu jalankan alamat tersebut. Maka akan terbuka halaman

seperti berikut.
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Gambar 41. Xampp di browser pada server localhost.

5. Setelah halaman XAMP server terbuka, dilanjutkan dengan

pembuatan Data Base dengan menggunakan MYSQL yang

telah tersedia pada WAMP server ini. Langkah pembuatan

data base adalah dengan mengklik “phpmyadmin” pada

Halaman Localhost.

Gambar 42. phpMyadmin di browser localhost.

6. Ketikan nama data base yang anda inginkan, lalu klik tombol
“Create”. Seperti gambar berikut.
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Gambar 43. Membuat database baru di phpMyadmin.

Nama database yang digunakan dalam tutorial ini adalah
“tesdb”. Maka akan muncul halaman seperti berikut ini.

Gambar 44. Konfirmasi pembuatan database telah berhasil.

7. menjelaskan proses pembuatan file “wpconfig.php”.
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Gambar 45. Mencari file wp-config-sample.php dan di edit
menjadi wp-config.php.

8. Lakukan editing pada file wp-config.php dengan aplikasi
editor. Perhatikan nomor pada gambar.
 Pada nomor baris 19: – Ganti ” database_name_here ”

dengan nama database yang kita buat sebelumnya, yang

dalam tutorial ini adalah ” tesdb “.

 Pada nomor baris 22: – Ganti ” username_here ” dengan ”

root “

 Pada nomor baris 25: – Hapus tulisan ” password_here ”

menjadi ” ” (dibuat kosong)

 Pada nomor baris 28 : – Biarkan saja

Gambar 46. Editor script file wp-config.php baris 19,22 dan 25.
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Simpan file dan dan tutup. Sekarang kita bisa melanjutkan

memulai menginstal WordPress.

9. Menginstall wordpress offline
Sekarang buka browser dan ketik-kan alamat ”

http://localhost/wordpress/ ” dan pilih bahasa indonesia dan klik ”

Lanjutkan “. Kita akan melihat halaman selamat datang untuk

proses instalasi WordPress.Selanjutnya akan muncul halaman

seperti berikut ini.

Gambar 47. Menu pilih bahasa instalasi Wordpress offline.

Gambar 48. Formulir instalasi Wordpress offline.
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Gambar 49. Konfirmasi instalasi Wordpress offline berhasil.

Gambar 50. Menu Login Wordpress offline.

Gambar 51. Update database Wordpress offline.
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Gambar 52. Tampilan awal website template dari Wordpress offline.

Gambar 53. Tampilan Dashboard website dari Wordpress offline.

Gambar 54. Tampilan website percobaan LPPPTK template dari
Wordpress offline.

D. Aktivitas Pembelajaran

1) Lembar Kerja 2.1 Pembuatan web dasar

- Secara individu setiap peserta diklat/guru membuat web pribadi yang berisi

tentang informasi pribadi, hobi dan tulisan tentang mata pelajaran uang

diampu atau tentang pendidikan.
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- Secara berkelompok (4-6 orang setiap kelompok), Membuat web sekolah

sederhana yang berisi informasi tentang visi dan misi sekolah, kurikulum,

roster pelajaran, profile guru dan informasi pendukung lainnya.

- Lengkapi web sekolah yang dibuat dengan fasilitas buku tamu

2) Lembar kerja 2.2 Membuat Blog Offline dengan blogger atau
Wordpress (Wordpress Versi 4.4.1)

- Membuat web pribadi dengan blogger atau wordpress offline.

- Membuat web sekolah sederhana dengan blogger atau wordpress offline.

- Buatlah laporan pembuatan web pribadi dan web sekolah anda dengan

wordpress offline disertai dengan sreenshoot proses dan hasil

pembuatannya.

- Presentasi hasil web pribadi dan web sekolah masing-masing.

`

E. Latihan/Kasus/Tugas

1) Perintah untuk mengganti baris pada HTML adalah

a. br

b. tr

c. p

d. td

e. insert

2) Untuk memasukkan perinttah masukkan berupa gambar yang dapat diklik dan

fungsinya hamper sama dengan Submit adalah:

A. Hidden

B. File

C. Image

D. Reset

E. Submit

3) Perintah manakah yang membuat Bullets dalam pembuatan situs?

a. OL

b. UL

c. BR

d. HR

e. Semua jawaban Benar

4) Kepanjangan HTML adalah

a. Hyper Text Manual Language
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b. Hypno Terminal Maximal List

c. Hyper Text Mark-up Language

d. Horizon Terminal Mark-up List

e. Hyper Text Mark-up List

5) Tag <SELECT> digunakan untuk

a. memilih beberapa opsi

b. menentukan ukuran

c. menandai beberapa opsi

d. menampilkan opsi pilihan

e. membatalkan opsi

6) pada HTML untuk mengganti baris menggunakan perintah

a. <tr>

b. </ul>

c. <br>

d. </tr>

e. <enter>

7) Untuk memanjangkan kolom menjadi 2, menggunakan perintah:

a. <table border=”2”>

b. <column=”2”>

c. <rowspan=”2”>

d. <colspan=”2”>

e. <table=”2”>

8) Perintah HTML untuk membuat teks berjalan adalah…

a. Form

b. Body

c. Marquee

d. Tr

e. &nbsp

9) Apa perintah yang harus dijalankan agar dapat menampilkan table?

a. <html>

b. </html>

c. <tr>

d. <table border=2>

e. <body>

10)Apa perintah yang paling pertama dalam mengawali pembuatan HTML?

a. <body>
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b. </body>

c. </html>

d. <tr>

e. <html>

11)Dalam Pembutan HTML, Kita mengenal bahasa yang digunakan, kata <body>

menunjukkan:

a. Kepala dari HTML

b. Kaki dari HTML

c. Badan dari HTML

d. Header and Footer dari HTML

e. Table dari HTML

12)Perintah Unordered dengan TYPE SQUARE digunakan untuk mendeskripsikan…

a. Bullet kotak

b. Bullet titik

c. Bullet lingkaran

d. Bullet segitiga

e. Bullet symbol
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F. Rangkuman

Website merupakan halaman yang berisi informasi dari individu, sekolah,

instansi dan komunitas lain melalui jalur internet yang dapat diakses oleh siapa pun

di seluruh dunia selama terhubung dengan internet. Untuk itu para peserta diklat

diharapkan mampu untuk membuat website pribadi dan mampu menampilkan

informasi di websitenya sesuai dengan selera dan kebutuhan serta etika yang

berlaku sehingga dapat memberikan informasi yang relevan. Kemudahan dalam

membuat website saat ini memberi peluang kepada siapa saja untuk merancang

websitenya sesuai dengan selera dan kebutuha masing-masing.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Membuat desain website pribadi untuk diupload di internet sehingga menjadi

langkah awal untuk membudayakan pembuatan website secara mandiri. Kemudian

diharapkan kepada para peserta untuk berbagi kepada sesama guru tentang cara

pembuatan website dan memberikan materi pembuatan website kepada para

peserta didiknya sehingga para Guru dan Siswa di Sekolah masing-masing terbiasa

mengelola website masing-masing.

H. Kunci Jawaban

1) A

2) C

3) B

4) C

5) D

6) C

7) D

8) C

9) D

10) E

11) C

12) A
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diharapkan mampu untuk membuat website pribadi dan mampu menampilkan

informasi di websitenya sesuai dengan selera dan kebutuhan serta etika yang

berlaku sehingga dapat memberikan informasi yang relevan. Kemudahan dalam

membuat website saat ini memberi peluang kepada siapa saja untuk merancang

websitenya sesuai dengan selera dan kebutuha masing-masing.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Membuat desain website pribadi untuk diupload di internet sehingga menjadi

langkah awal untuk membudayakan pembuatan website secara mandiri. Kemudian

diharapkan kepada para peserta untuk berbagi kepada sesama guru tentang cara

pembuatan website dan memberikan materi pembuatan website kepada para

peserta didiknya sehingga para Guru dan Siswa di Sekolah masing-masing terbiasa

mengelola website masing-masing.

H. Kunci Jawaban

1) A

2) C

3) B

4) C

5) D

6) C

7) D

8) C

9) D

10) E

11) C

12) A
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3
MENGGUNAKAN SARANA TELEKOMUNIKASI

A. Tujuan

Seteleh mengikuti kegiatan belajar, peserta diklat diharapkan mampu untuk

memahami/ mengidentifikasi/ menjelaskan, :

1) jenis-jenis sarana telekomunikasi berdasarkan fungsinya dengan baik

2) manfaat penggunaan berbagai sarana telekomunikas dan contohnya dengan

teliti

3) jenis-jenis perangkat telekomunikasi berdasarkan media penghantar dengan

baik.

4) cara pemanfaatan perangkat telekomunikasi dengan semangat

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) mengidentifikasi jenis-jenis sarana telekomunikasi berdasarkan fungsinya

2) menjelaskan manfaat penggunaan berbagai sarana telekomunikasi

3) mengidentifikasi jenis-jenis perangkat telekomunikasi berdasarkan media

penghantar

4) memahami cara pemanfaatan perangkat telekomunikasi
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C. Uraian Materi

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di berbagai

bidang memberikan beberapa temuan yang makin memberikan

kemudahan dalam kehidupan dan peradaban manusia. Berikut ini

beberapa sarana telekomunikasi yang semakin berkembang.

1) Telephone
Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk

menyampaikan pesan suara (terutama pesan yang berbentuk

percakapan). Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan

transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan

pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya.

Gambar 55. Telepon Kuno jenis GAA 2472.

Sejarah Perkembangan awal telepon
 1871, Antonio Meucci mematenkan penemuannya yang disebut sound

Telegraph. Penemuannya ini memungkinkan adanya komunikasi dalam

bentuk suara antara dua orang dengan menggunakan perantara kabel.

 1875, perusahaan telekomunikasi The Bell mendapatkan hak paten atas

penemuan Meucci yang disebut transmitters and Receivers for Electric

Telegraphs. Sistem ini menggunakan getaran multiple baja untuk memberikan

jeda pada sirkuit.

 1876, perusahaan Bell mematenkan Improvement in Telegraphy. Sistem ini

memberikan metode untuk mentransmisikan suara secara telegraf.
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 1877, The Charles Williams Shop merupakan tempat dimana telepon pertama

kali dibuat dengan pengawasan Watson, yang selanjutnya menjadi

departemen riset dan pengembangan dari perusahaan telekomunikasi

tersebut. Alexander Graham Bell terus memantau produktivitas perusahaan

tersebut sehingga pada akhir tahun sebanyak tiga ratus telepon dapat

digunakan. Perusahaan Bell juga telah mematenkan telepon electro-

magnetic yang menggunakan magnet permanen, diafragma besi, dan dering

panggilan.

 1878, papan pengganti secara manual ditemukan sehingga

memungkinkan banyak telepon terhubung melalui sebuah saluran

pertukaran. dibawah kepemimpinan Theodore N. Vail, perusahaan Bell

mempunyai 10.000 telepon yang dapat digunakan.

 1880, sirkuit metalic pertama dipasang. Sirkuit ini merupakan

perbaharuan dari sirkuit one-wire menjadi two-wire. Perbaharuan ini

membantu mengurangi gangguan yang seringkali dirasakan dengan

penggunaan jalur one-wire.

 1891, telepon dengan nomor dial pertama kali digunakan. Telepon

akan bekerja secara otomatis menghubungkan penelepon ke operator

dengan cara menekan nomor dial berdasarkan instruksi.

 1915, telepon dengan sistem wireless pertama kali digunakan. Sistem

ini memudahkan pengguna telepon untuk saling berhubungan lintas

negara.

Ketika gagang telepon diangkat, posisi telepon disebut off hook. Lalu sirkuit

terbagi menjadi dua jalur di mana bagian positifnya akan berfungsi sebagai Tip

yang menunjukkan angka nol sedangkan pada bagian negatif akan berfungsi

sebagai Ring yang menunjukkan angka -48V DC. Kedua jalur ini yang nantinya

akan memproses pesan dari sender untuk sampai ke receiver. Agar dapat

menghasilkan suara pada telepon, sinyal elektrik ditransmisikan melalui kabel

telepon yang kemudian diubah menjadi sinyal yang dapat didengar oleh

telepon receiver. Untuk teknologi analog, transmisi sinyal analog yang dikirimkan

dari central office (CO) akan diubah menjadi transmisi digital. Angka-angka

sebagai nomer telepon merupakan penggabungan antara nada-nada

dan frekuensi tertentu yang kemudian dinamakan Dual-tone multi-

frequencyDTMF dan memiliki satuan Hertz. Hubungan utama yang ada dalam

96

 1877, The Charles Williams Shop merupakan tempat dimana telepon pertama

kali dibuat dengan pengawasan Watson, yang selanjutnya menjadi

departemen riset dan pengembangan dari perusahaan telekomunikasi

tersebut. Alexander Graham Bell terus memantau produktivitas perusahaan

tersebut sehingga pada akhir tahun sebanyak tiga ratus telepon dapat

digunakan. Perusahaan Bell juga telah mematenkan telepon electro-

magnetic yang menggunakan magnet permanen, diafragma besi, dan dering

panggilan.

 1878, papan pengganti secara manual ditemukan sehingga

memungkinkan banyak telepon terhubung melalui sebuah saluran

pertukaran. dibawah kepemimpinan Theodore N. Vail, perusahaan Bell

mempunyai 10.000 telepon yang dapat digunakan.

 1880, sirkuit metalic pertama dipasang. Sirkuit ini merupakan

perbaharuan dari sirkuit one-wire menjadi two-wire. Perbaharuan ini

membantu mengurangi gangguan yang seringkali dirasakan dengan

penggunaan jalur one-wire.

 1891, telepon dengan nomor dial pertama kali digunakan. Telepon

akan bekerja secara otomatis menghubungkan penelepon ke operator

dengan cara menekan nomor dial berdasarkan instruksi.

 1915, telepon dengan sistem wireless pertama kali digunakan. Sistem

ini memudahkan pengguna telepon untuk saling berhubungan lintas

negara.

Ketika gagang telepon diangkat, posisi telepon disebut off hook. Lalu sirkuit

terbagi menjadi dua jalur di mana bagian positifnya akan berfungsi sebagai Tip

yang menunjukkan angka nol sedangkan pada bagian negatif akan berfungsi

sebagai Ring yang menunjukkan angka -48V DC. Kedua jalur ini yang nantinya

akan memproses pesan dari sender untuk sampai ke receiver. Agar dapat

menghasilkan suara pada telepon, sinyal elektrik ditransmisikan melalui kabel

telepon yang kemudian diubah menjadi sinyal yang dapat didengar oleh

telepon receiver. Untuk teknologi analog, transmisi sinyal analog yang dikirimkan

dari central office (CO) akan diubah menjadi transmisi digital. Angka-angka

sebagai nomer telepon merupakan penggabungan antara nada-nada

dan frekuensi tertentu yang kemudian dinamakan Dual-tone multi-

frequencyDTMF dan memiliki satuan Hertz. Hubungan utama yang ada dalam

96

 1877, The Charles Williams Shop merupakan tempat dimana telepon pertama

kali dibuat dengan pengawasan Watson, yang selanjutnya menjadi

departemen riset dan pengembangan dari perusahaan telekomunikasi

tersebut. Alexander Graham Bell terus memantau produktivitas perusahaan

tersebut sehingga pada akhir tahun sebanyak tiga ratus telepon dapat

digunakan. Perusahaan Bell juga telah mematenkan telepon electro-

magnetic yang menggunakan magnet permanen, diafragma besi, dan dering

panggilan.

 1878, papan pengganti secara manual ditemukan sehingga

memungkinkan banyak telepon terhubung melalui sebuah saluran

pertukaran. dibawah kepemimpinan Theodore N. Vail, perusahaan Bell

mempunyai 10.000 telepon yang dapat digunakan.

 1880, sirkuit metalic pertama dipasang. Sirkuit ini merupakan

perbaharuan dari sirkuit one-wire menjadi two-wire. Perbaharuan ini

membantu mengurangi gangguan yang seringkali dirasakan dengan

penggunaan jalur one-wire.

 1891, telepon dengan nomor dial pertama kali digunakan. Telepon

akan bekerja secara otomatis menghubungkan penelepon ke operator

dengan cara menekan nomor dial berdasarkan instruksi.

 1915, telepon dengan sistem wireless pertama kali digunakan. Sistem

ini memudahkan pengguna telepon untuk saling berhubungan lintas

negara.

Ketika gagang telepon diangkat, posisi telepon disebut off hook. Lalu sirkuit

terbagi menjadi dua jalur di mana bagian positifnya akan berfungsi sebagai Tip

yang menunjukkan angka nol sedangkan pada bagian negatif akan berfungsi

sebagai Ring yang menunjukkan angka -48V DC. Kedua jalur ini yang nantinya

akan memproses pesan dari sender untuk sampai ke receiver. Agar dapat

menghasilkan suara pada telepon, sinyal elektrik ditransmisikan melalui kabel

telepon yang kemudian diubah menjadi sinyal yang dapat didengar oleh

telepon receiver. Untuk teknologi analog, transmisi sinyal analog yang dikirimkan

dari central office (CO) akan diubah menjadi transmisi digital. Angka-angka

sebagai nomer telepon merupakan penggabungan antara nada-nada

dan frekuensi tertentu yang kemudian dinamakan Dual-tone multi-

frequencyDTMF dan memiliki satuan Hertz. Hubungan utama yang ada dalam



97

sirkuit akan menjadi on hook ketika dibuka, lalu akan muncul getaran. Bunyi yang

muncul di telepon penerima menandakan telepon telah siap digunakan.

2) VOIP
Voice over Internet Protocol adalah Teknologi yang menjadikan

media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara

langsung. Sinyal suara analog, seperti yang anda dengar ketika

berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan

melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time.

Dengan menggunakan VoIP, kita dapat melakukan panggilan

telepon melalui koneksi internet, tidak lagi menggunakan saluran telepon

konvensional yang melakukan transmisi secara analog. Beberapa layanan

VoIP hanya bisa di gunakan untuk melakukan panggilan ke orang lain

yang menggunakan layanan yang sama. Tetapi ada juga layanan VoIP

yang dapat melakukan panggilan kepada siapa saja melalui nomor

telepon, lokal, jarak jauh, mobile phone bahkan nomor internasional.

Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon

melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan bertelepon

menggunakan VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil diantaranya

adalah dari segi biaya jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional,

karena jaringan IP bersifat global. Sehingga untuk hubungan Internasional

dapat ditekan hingga 70%. Selain itu, biaya maintenance dapat di tekan

karena voice dan data network terpisah, sehingga IP Phone dapat di

tambah, dipindah dan di ubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang di

sembarang ethernet dan IP address, tidak seperti telepon konvensional

yang harus mempunyai port tersendiri di Sentral atau PBX (Private branch

exchange).
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Gambar 56. Alur Kerja voip.

VoIP mengkonversikan atau mengubah suara anda yang merupakan

sinyal analog menjadi sinyal digital yang ditransmisikan melalui internet.

Tidak seperti telepon konvensional yang mentransmisikan suara anda

menggunkan sinyal listrik melalui kabel. VoIP dapat digunakan langsung

melalui komputer, telepon khusus VoIP ataupun pesawat telepon

konvensional yang tersambung menggunakan alat khusus yang

dinamakan VoIP adapter

Secara garis besar layanan VoIP dapat dibagi menjadi 4, yaitu :

a. Computer to Computer

Layanan ini merupakan layanan voice call yang menggunakan komputer

sebagai alat komunikasi. Dengan menggunakan layanan khusus di internet

kita bisa menggunakan komputer kita yang telah terhubung dengan internet

untuk melakukan panggilan ke komputer lain yang menggunakan layanan

yang sama. Banyak penyedia layanan VoIP di internet. Salah satu layanan

yang mendukung panggilan suara melalui internet adalah Yahoo messenger.

Dengan menggunakan Yahoo messenger kita bisa melakukan voice call

dengan sesama user. Begitu juga penyedia layanan lainnya, seperti MSN

messenger ataupun Skype. Layanan VoIP computer to computer dapat

dilakukan secara gratis, anda hanya cukup menyediakan koneksi internet

pada komputer anda.
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pada komputer anda.
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f. Computer to Phone

Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan kita melakukan

panggilan dari komputer ke telepon, baik itu telepon tetap (PSTN) ataupun

mobile phone (handphone). Layanan ini juga membutuhkan penyedia layanan

di internet. Salah satu penyedia layanan ini adalah Skype. Layanan ini juga

tidak gratis seperti layanan computer to computer VoIP, layanan ini

membutuhkan biaya yang harus dibeli terlebih dahulu (sistem prabayar). Cara

menggunakan layanan ini juga tidak sulit. Pertama, kita harus memiliki

account di penyedia layanan terkait, biasanya membuat account tidak di

pungut biaya. Lalu kita membeli credit atau bisa juga disebut pulsa, yang

nantinya akan digunakan untuk melakukan panggilan ke telepon. Panggilan

yang dilakukan tidak hanya ke nomor telepon lokal, namun panggilan dapat

dilakukan untuk menghubungi nomor internasional di seluruh dunia. Dan juga,

kita dapat melakukan panggilan baik ke telepon tetap ataupun handphone.

Tarif yang digunakan mengacu pada penyedia layanan.

g. Phone to Computer

Layanan VoIP call ini merupakan layanan yang memungkinkan anda

melakukan panggilan dari telepon ke komputer. Lagi-lagi penyedia layanan

yang mendukung layanan ini salah satunya adalah Skype. Saat kita

mempunyai account skype, kita juga dapat mempunyai apa yang di sebut

Online Number. Online number inilah yang nantinya dapat di hubungi dari

telepon manapun.

h. Phone to Phone

Layanan dilakukan dengan menggunakan pesawat telepon khusus atau

telepon konvensional yang di hubungkan dengan VoIP adapter. Untuk

menggunakan layanan ini kita harus menggunakan penyedia layanan phone

to phone VoIP. Salah satu penyedia layanan ini adalah Phone Power. Dengan

layanan ini kita dapat melakukan panggilan kemana pun diseluruh dunia yang

menggunakan alat yang mendukung.

3) Telepon seluler (Mobilephone)
a. Sejarah Perkembangan Teknologi Telepon Seluler

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat,

telepon kabel pun telah digeser oleh teknologi wireless atau teknologi
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tanpa kabel yang menjadi salah satu alat pengiriman informasi yang

utama. Telepon tanpa kabel atau lebih dikenal dengan telepon seluler

ini berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi biasa, tetapi juga

dapat mengakses internet, SMS, berfoto dan juga saling mengirim

data.

Telepon seluler (ponsel) atau telepon genggam (telgam)

atauhandphone (HP) atau disebut pula adalah

perangkat telekomunikasielektronik yang mempunyai kemampuan

dasar yang sama dengan teleponkonvensional saluran tetap, namun

dapat dibawa ke mana-mana (portabel,mobile) dan tidak perlu

disambungkan dengan jaringan telepon

menggunakan kabel (nirkabel; wireless). Saat ini Indonesia

mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (Global

System for Mobile Telecommunications) dan sistem CDMA (Code

Division Multiple Access). Badan yang mengatur telekomunikasi

seluler Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler

Indonesia (ATSI).

Penemu sistem telepon genggam yang pertama adalah Martin

Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 03 April 1973,

walaupun banyak disebut-sebut penemu telepon genggam adalah

sebuah tim dari salah satu divisi Motorola (divisi tempat Cooper

bekerja) dengan model pertama adalah DynaTAC. Ide yang

dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan

mudah dibawa bepergian secara fleksibel.

Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana

memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran

kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun akhirnya sebuah telepon

genggam pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot seberat

dua kilogram. Untuk memproduksinya, Motorola membutuhkan biaya

setara dengan US$1 juta. “Pada tahun 1983, telepon genggam

portabel berharga US$4 ribu (Rp36 juta) setara dengan US$10 ribu

(Rp90 juta). Setelah berhasil memproduksi telepon genggam,

tantangan terbesar berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk

mendukung sistem komunikasi telepon genggam dengan menciptakan
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sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum, setara

dengan lima channel TV yang tersalur ke seluruh dunia.

Tokoh lain yang diketahui sangat berjasa dalam dunia

komunikasi selular adalah Amos Joel Jr yang lahir di Philadelphia, 12

Maret 1918, ia memang diakui dunia sebagai pakar dalam

bidang switching. Ia mendapat ijazah bachelor (1940) dan master

(1942) dalam teknik elektronik dari MIT. Tidak lama setelah studi, ia

memulai kariernya selama 43 tahun (dari Juli 1940-Maret 1983) di Bell

Telephone Laboratories, tempat ia menerima lebih dari 70 paten

Amerika di bidang telekomunikasi, khususnya di bidang switching.

Amos E Joel Jr, membuat sistem penyambung (switching) ponsel dari

satu wilayah sel ke wilayah sel yang lain. Switching ini harus bekerja

ketika pengguna ponsel bergerak atau berpindah dari satu sel ke sel

lain sehingga pembicaraan tidak terputus. Karena penemuan Amos

Joel inilah penggunaan ponsel menjadi nyaman.

i. Generasi Telepon seluler

1. Generasi 0

Gambar 57. Handie-talkie SCR536.

Sejarah penemuan telepon seluler tidak lepas dari

perkembanganradio. Awal penemuan telepon seluler dimulai pada

tahun 1921 ketika Departemen Kepolisian Detroit Michigan

mencoba menggunakan telepon mobil satu arah. Kemudian, pada

tahun 1928 Kepolisian Detroit mulai menggunakan radio

komunikasi satu arah regular pada semua mobil patroli dengan

frekuensi 2 MHz. pada perkembangan
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selanjutnya, radio komunikasi berkembang menjadi dua arah

dengan ‘’frequency modulated ‘’(FM).

Tahun 1940, Galvin Manufactory Corporation (sekarang

Motorola)mengembangkan portable Handie-talkie SCR536, yang

berarti sebuah alat komunikasi di medan perang saat perang dunia

II. Masa ini merupakan generasi 0 telepon seluler atau 0-G,

dimana telepon seluler mulai diperkenalkan.

Setelah mengeluarkan SCR536,kemudian pada tahun 1943 Galvin

Manufactory Corporation mengeluarkan kembali partable FM radio

dua arah pertama yang diberi nama SCR300 dengan model

backpack untuk tentara U.S. Alat ini memiliki berat sekitar 35 pon

dan dapat bekerja secara efektif dalam jarak operasi 10 sampai 20

mil.

Sistem telepon seluler 0-G masih menggunakan sebuah

sistem radioVHF untuk menghubungkan telepon secara langsung

pada PSTNlandline. Kelemahan sistem ini adalah masalah pada

jaringan kongesti yang kemudian memunculkan usaha-usaha

untuk mengganti sistem ini.

Generasi 0 diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh

insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947. Mereka

menemukan konsep penggunaan telepon hexagonal sebagai

dasar telepon seluler. Namun, konsep ini baru dikembangkan

pada 1960-an.
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2. Generasi Pertama (1G)

Gambar 58. Telepon genggam generasi 1G – 1973.

Telepon genggam generasi pertama disebut juga 1G. 1-G

merupakan telepon genggam pertama yang sebenarnya. Tahun

1973, Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan telepon

seluler pertama dan diperkenalkan kepada public pada 3 April

1973. Telepon seluler yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat

30 ons atau sekitar 800 gram. Penemuan inilah yang telah

mengubah dunia selamanya. Teknologi yang digunakan 1-G

masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. AMPS

menggunakan frekuensi antara 825 Mhz- 894 Mhz dan

dioperasikan pada Band 800 Mhz. Karena bersifat analog, maka

sistem yang digunakan masih bersifat regional. Salah satu
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pengguna terbatas pada jangkauan area telpon genggam.
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3. Generasi Kedua (2G)

Gambar 59. Telepon Genggam tahun 1996.

Generasi kedua atau 2-G muncul pada sekitar tahun 1990-an. 2G

di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di

Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan

frekuensi standar 900 Mhz dan frekuensi 1800 Mhz. Dengan

frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih

besar. Pada generasi 2G sinyal analog sudah diganti dengan

sinyal digital. Penggunaan sinyaldigital memperlengkapi telepon

genggam dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS.

Telepon seluler pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih

kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital.

Ukuran yang lebih kecil juga dikarenakan kebutuhan

tenaga baterai yang lebih kecil. Keunggulan dari

generasi2G adalah ukuran dan berat yang lebih kecil serta sinyal

radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang

membayakan pengguna.
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4. Generasi Ketiga (3G)

Gambar 60. Ponsel 3-G.

Generasi ini disebut juga 3G yang memungkinkan operator

jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih

luas, termasukinternet sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam

3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi yaitu Enhance

Datarates for GSM Evolution (EDGE), Wideband-CDMA,

dan CDMA 20m00. Kelemahan dari generasi 3G ini adalah biaya

yang relatif lebih tinggi, dan kurangnya cakupan jaringan karena

masih barunya teknologi ini. Tapi yang menarik pada generasi ini

adalah mulai dimasukkannya sistem operasi pada ponsel

sehingga membuat fitur ponsel semakin lengkap bahkan

mendekati fungsi PC. Sistem operasi yang digunakan antara

lain Symbian, Android dan Windows Mobile.

Teknologi telepon seluler generasi ketiga mengandalkan fitur high-

speed data access sehingga memungkinkan tersedianya layanan-

layanan data yang lebih menarik. Teknologi ini memungkinkan

proses komunikasi yang sebelumnya hanya dengan suara, kini

dapat melalui video sehingga proses komunikasi dapat menjadi

lebih baik. Selain itu, dengan kecepatan data yang tinggi, maka

teknologi ini juga dapat menawarkan layanan-layanan hiburan

yang dapat dinikmati oleh pengguna melalui ponselnya.
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5. Generasi Keempat (4G)

Generasi ini disebut juga Fourth Generation (4G). 4G merupakan

sistem ponsel yang menawarkan pendekatan baru dan solusi

infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah

ada termasuk wireless broadband (WiBro),

802.16e, CDMA, wireless LAN,Bluetooth, dan lain-lain.

Sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang

memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem

kapan saja dan di mana saja. 4G juga memberikan penggunanya

kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global,

dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda.

Terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk

mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti, video

conferencing, online game, dan lain-lain.

j. Cara Kerja Jaringan Telepon Seluler

Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan

penerima harus tetap tercakup BTS (Base Transceiver Station). BTS

adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless

antara pengguna telepon seluler. Cara kerja telepon seluler wireless

antara lain:

o Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut microphone

o Microphone mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan

kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat

o Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan

ke pusat telekomunikasi

o Dari pusat telekomunikasi sinyal diteruskan kepada BTS terdekat

kemudian diteruskan ke si penerima

o Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah

lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker.

1. GSM

Ditemukan di Eropa dan kemudian sisa negara dunia

lainnya, sebagai contoh dari pengembangannya. Dikarenakan

topografi benua Eropa yang mengharuskan para warga Negara
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(di Eropa) untuk berkomunikasi secara lintas satu Negara ke

Negara lain (roam). Berbeda dengan Amerika Serikat yang masih

menganggap teknologi GSM sebagai sistem sulit diaplikasikan

karena banyaknya vendor (penyedia jasa telepon) kesulitan untuk

menyesuaikan dengan aplikasi jaringannya.

2. CDMA

Teknologi layanan seluler yang paling maju dan rumit

dikembangkan oleh Qualcomn dan disebut dengan Akses Divisi

Kode Berganda (CDMA) yang pada awalnya digunakan sebagai

komunikasi militer di medan perang. Kemampuan CDMA ialah

dapat bertahan terhadap jaringan yang macet ataupun dari

gangguan penyadapan, bahkan alokasi bandwidth-nya dapat

mencapai 5-7 kali lebih besar daripada TDMA. Analogi CDMA

seperti ketika dua orang bercakap-cakap dalam satu ruangan,

dengan bahasa dan volume suara yang sama dari mulut yang

berbeda. Namun, ketika ada suara orang lain dalam ruangan

tersebut maka komunikasi yang pada awalnya terjadi kemudian

akan terjalin pula komunikasi lain terhadap dua kubu tersebut

sehingga suara percakapan yang terakhir akan terdengar seperti

gangguan. Kemampuan CDMA lainnya ialah dapat mengirimkan

10 hingga 20 kali lipat dari yang bisa FDMA lakukan

(dalambandwidth yang sama).

3. Telepon Pintar (Smartphone)
Telepon cerdas (smartphone) adalah telepon genggam yang mempunyai

kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang

menyerupai komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan arti

telepon cerdas. Bagi beberapa orang, telepon pintar merupakan telepon

yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang

menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi

pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, telepon cerdas hanyalah

merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih

seperti surel (surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku

elektronik (e-book) atau terdapat papan ketik (baik sebagaimana jadi

maupun dihubung keluar) dan penyambung VGA. Dengan kata lain,

telepon cerdas merupakan komputer kecil yang mempunyai kemampuan
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sebuah telepon. Pertumbuhan permintaan akan alat canggih yang mudah

dibawa kemana-mana membuat kemajuan besar

dalam pemroses, ngingatan, layar dan sistem operasi yang di luar dari

jalur telepon genggam sejak beberapa tahun ini.

4) Faksimile
Faksimile atau biasa dikenal dengan faks, berasal dari kata 'fac

simile' (make similar) dalam bahasa latin, yang artinya membuat salinan

yang sama dengan aslinya. Dalam bidang yang lain, mesin faks juga

dapat disebut telecopier. Mesin faks adalah peralatan komunikasi yang

digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu

perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil

yang serupa dengan aslinya.

Sedangkan Menurut A.G. Pringgodigdo, mesin faks adalah sistem

transmisi tanpa kawat untuk gambar-gambar dan grafik-grafik dengan cara

mengatur sinar cahaya dan foto elektrik sel serta mengubah bagian gelap

dan terang dari suatu bahan sehingga dapat dipancarkan dalam suara,

lalu pesawat penerima akan mengubahnya kembali seperti aslinya kepada

kertas yang telah diolah secara ilmiah. Selain mengirimkan dokumen,

mesin faks juga mampu menghantarkan citra foto dengan fasilitas half

tone. Mesin faks biasanya terdiri dari modem, mesin fotokopi,

alat pemindai gambar, dan alat pencetak data (printer).

Gambar 61. Faksimile.
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a. Sejarah

Mesin faks primitif yang pertama ada di dunia dibuat dan dipatenkan

pertama kali oleh Alexander Bain, seorang fisikawan Skotlandia, pada

tahun 1843. Awalnya Alexander Bain tengah mengembangkan alat

komunikasi telegraf. Dalam penelitiannya, proses pengiriman telegraf

menggunakan jarum piringan hitam yang menempel pada pendulum,

yang melalui bentuk metal untuk mengenali titik-titik gelap atau terang

pada dokumen plat metal yang sedang dikirim. Pendulum pada mesin

penerima membuat suatu noda pada kertas kimiawi ketika titik gelap

dikirim dalam saluran telegraf. Penemuan inilah yang menjadi bentuk

awal dari mesin faks. Mesin faks awal Bain ini berdasarkan prinsip

kerja jam elektrik yang sebelumnya ia temukan.

Ide tentang mesin faks ini kemudian diperbaiki oleh Frederick

Bakewell. Bakewell kemudian membuat beberapa perbaikan pada

desain awal Bain dan mendemonstrasikan karya tersebut pada suatu

pameran besar di London tahun 1851. Ternyata sistem awal yang

dibuat oleh Bakewell dan Bain masih sangat lemah dan hanya mampu

menghasilkan gambar dengan kualitas buruk. Hal ini terjadi karena

masih buruknya sinkronisasi pada mekanisme sistem pengiriman dan

penerimaan. Tahun 1861, seorang fisikawan Italia yang

bernama Giovanni Casseli, berhasil menciptakan pantelegraf. Ia

kemudian membuka layanan komersial telefaks yang pertama di

antara Lyon dan Paris, pada tahun 1865, 11 tahun sebelum adanya

penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Tetapi bisnis ini

berjalan sangat lambat, hingga akhirnya ditutup setelah berjalan

selama lima tahun.

Seorang penemu Inggris, Shelford Bildwell, menyusun suatu scanning

phototelegraph, yaitu suatu telefaks mesin pertama yang mampu

melakukan scanning dalam bentuk dua dimensi asli dan tidak lagi

membutuhkan penyusunan dan penggambaran awal. Penemuan ini

terus dikembangkan oleh banyak para ahli hingga pada tahun 1929

telah ditemukan hellschreiber oleh Rudolf Hell, yang menjadi pionir
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dalam mekanisme pengiriman dan scanning dokumen pada mesin

faks.

Meskipun peralatan untuk mengirimkan dokumen cetak secara

elektronik telah ada sejak awal abad ke-19, namun mesin faks mulai

banyak digunakan dan dianggap menguntungkan pada pertengahan

tahun 1970-an. Mesin faks digital pertama pada masa itu menjadi

sangat popular di Jepang karena adanya kebutuhan yang sangat

penting terhadap mesin faks. Sebelumnya, banyak orang yang

menggunakan teleprinter yang tidak dapat mengirim pesan dalam

bahasa Jepang karena bahasa tulis Jepang memiliki terlalu banyak

huruf dan tanda yang tidak akan muat keseluruhannya jika diletakkan

pada keyboard Karena itu, akhirnya masyarakat Jepang banyak yang

menggunakan mesin faks karena lebih mudah menulis tangan

kemudian mengirimkannya melalui mesin faks daripada harus

mengetiknya terlebih dahulu. Namun seiring berjalannya waktu, mesin

faks menjadi begitu mudah dijangkau sehingga akhirnya terkenal ke

seluruh dunia.

Meskipun banyak pihak terus berusaha meningkatkan kemampuan

mesin faks, teknologi tersebut harus menghadapi persaingan dengan

sistem yang berbasis internet. Sistem ini telah berkembang demikian

pesat dan banyak orang mulai menggunakannya. Tetapi, mesin faks

tetap memiliki manfaat, terutama dalam hal pengiriman materi tertentu

yang belum mampu dilakukan oleh internet. Bahkan di banyak negara

yang penandatanganan kontrak secara elektronik dianggap tidak sah,

maka eksistensi mesin faks terus terjaga.

b. Proses kerja

Proses kerja mesin faks diawali dengan keharusan bahwa penerima

dan pengirim harus memiliki mesin faks. Pengirim akan memasukkan

dokumen yang hendak dikirim ke bagian feeder mesin faks dan

selanjutnya menekan nomor telepon mesin faks yang dituju. Ketika

koneksi telah terjadi dengan mesin faks tujuan, maka mesin faks akan

melakukan scanning dengan membaca area yang sangat kecil pada

dokumen tersebut. Mesin faks tersebut akan mengubahnya menjadi
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suatu sinyal listrik untuk kemudian menerjemahkan daerah yang

dibaca sebagai daerah gelap atau terang dengan menandainya “0”

untuk gelap dan “1” untuk terang. Sinyal listrik tersebut lalu

ditransmisikan melewati saluran telepon dan menuju mesin penerima

faks. Mesin penerima tersebut kemudian menangkap dan mengartikan

sinyal listrik untuk membuat suatu dokumen yang persis sama dengan

aslinya dan kemudian mencetaknya.

c. Kertas faks

Dalam mencetak dokumen melalui mesin faks, digunakan kertas

khusus yaitu thermal paper yang peka panas (heat-sensitive

thermal). Thermal Paper adalah kertas yang dipenuhi dengan bahan

kimiawi yang akan [erubah warna ketika dipanaskan. Kertas ini biasa

digunakan pada pencetak termal. Permukaan thermal paper dilapisi

campuran bahan pewarna yang padat dan kandungan yang sesuai,

seperti fluoran leuco dye dan octadecylphosphonic acids. Thermal

paper mengandung konsentrat Bisphenol A yang cukup tinggi, yaitu

bahan pemecahendokrin.

Untuk tindakan pencegahan, dalam dunia bisnis, kertas termal mesin

faks tidak dapat diakui sebagai bukti nyata dalam hukum undang-

undang, kecuali jika telah disalin terlebih dahulu. Hal ini terjadi

karenatinta yang digunakan pada kertas faks mudah luntur, terutama

jika disimpan dalam waktu yang lama. Selain itu, kertas tersebut juga

mudah tergulung dan gambar atau tulisan rentan pudar jika terkena

sinar matahari.

d. Kemampuan

Ada beberapa indikator yang berbeda dalam mengukur kemampuan

mesin faks yaitu melalui grup (group), kelas (class), kecepatan

transmisi data (data transmission rate), dan kesesuaian dengan

rekomendasi ITU-T. mesin faks biasanya menggunakan standar

sambungan PSTN dan nomor telepon. Alasan utama kesuksesan

mesin faks adalah bahwa setiap negara di dunia menggunakan

standar yang sama, yaitu grup 3. Para ahli percaya bahwa grup 3
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berpotensi untuk terus mengalami kemajuan dan perbaikan di masa

yang akan datang. Mesin grup 4, yang bekerja empat kali lebih cepat,

telah tersedia tetapi hanya dapat bekerja pada sistem pertukaran

dalam telepon digital.

e. Penggolongan transmisi

Mesin faks senantiasa mengalami perkembangan, terutama dalam hal

perbaikan kecepatan transmisinya. Hal ini terjadi karena semakin

besar kecepatan transmisi, semakin cepat pula dokumen dapat

terkirimkan. Penetapan transmisi tersebut dilakukan oleh badan

pengawas standar peralatan mesin faks atau ITU-T. tingkat produksi

mesin faks berdasarkan penggolongan durasi waktu transmisinya

yaitu:

- Golongan I (G1) : waktu transmisi 6 menit

- Golongan II (G2) : waktu transmisi 3 menit

- Golongan III(G3) : waktu transmisi kurang dari 1 menit

- Golongan IV (G4) : waktu transmisi 10 detik

f. Pemilihan mode

Dalam mengirimkan suatu dokumen, mesin faks menyediakan tiga

pilihan mode, yaitu:

- Mode standard. Mode ini merupakan cara tercepat dalam mengirim

dokumen yang juga berarti lebih hemat pulsa. Tetapi kualitas hasil

pengirimannya kadang-kadang kurang baik. Terlebih jika dokumen

tersebut bukan asli atau hasil foto kopi.

- Mode fine. Dalam mode ini resolusi hasil pengiriman lebih baik

tetapi membutuhkan waktu transmisi yang lebih lama pula.

- Mode superfine. Mode ini mampu menghasilkan hasil kiriman

paling baik di antara kedua mode sebelumnya, yang akan sangat

berguna untuk pengiriman dokumen yang sangat penting. Tetapi

waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman juga jauh lebih lambat.
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5) E-mail
E-mail atau electronik mail merupakan media komunikasi berbasis

internet yang memungkinkan pertukaran informasi baik itu teks, suara maupun

video. E-mail sudah menjadi media yang populer sebagai pengganti surat

konvensional. Email atau surat elektronik sendiri merupakan salah satu alat

komunikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Dengan email anda dapat

mengirim dan menerima pesan secara gratis. Selain itu email juga dapat

berfungsi sebagai identitas diri anda saat registrasi berbagai layanan di internet

seperti jejaring social, berlangganan berita online, registrasi forum, dan lain

sebagainya.

Layanan email gratis saat ini ada banyak sekali, hanya saja memang

Yahoo merupakan layanan email gratis yang paling populer dari dulu sampai

sekarang. Adapun layanan email gratis lainnya yakni diantaranya seperti Gmail,

Hotmail, AIM Mail, Windows Live Hotmail, dan masih banyak lagi. Diantaranya

sekian banyaknya layanan email gratis, saya hanya merekomendasikan Yahoo

dan Gmail saja mengingat kedua layanan tersebut sangat user friendly dan

mudah digunakan.

Berikut ini langkah membuat email di google dan yahoo :

6) Mailinglist
Mailing list adalah grup diskusi di Internet di mana setiap orang

bisa berlangganan dan berikutserta didalamnya. Anggota milis dapat

membaca surat dari orang lain dan kemudian mengirimkan balasannya.

Secara sederhana, milis adalah sebuah daftar alamat surat elektronik

yang mempunyai kesukaan/kepentingan yang sama.

Jika mengirimkan surat ke mailing list maka surat tersebut

kemudian dikirimkan ke semua orang yang terdapat di dalam daftar,

penerima pesan memiliki kebebasan untuk membalas topik diskusi

tersebut atau tidak. Setiap kali ada orang membalas sebuah surat, surat

tersebut disalurkan ke setiap kotak surat masing masing orang yang

terdapat di dalam daftar. Semua proses ini diatur oleh sebuah program

yang dinamakan Mailing List Manager (MLM's) atau Mail Servers.
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7) Video on demand (Vod )
Dalam dunia pendidikan, video digunakan secara luas dalam

sistem multimedia. Video conferencing memungkinkan kita untuk

mengadakan konfrensi jarak jauh secara visual, sehingga para peserta

seolah-oleh bertemu langsung dalam suatu konferensi. Video juga

merupakan komponen penting dalam distance learning, suatu metode

pengajaran yang tidak lagi terikat oleh ruang.

Dengan mengubah pola penyajian berita / acara sebagaimana di

televisi saat ini dengan metode video on demand, tentu tak salah

ungkapan Bill Gates bahwa orang akan berangsur-angsur meninggalkan

televisi. Atau, mungkin istilahnya bukan TV broadcast lagi, tetapi TV on

Demand.

Video on Demand adalah sebuah istilah penyajian video yang bisa

diakses secara online melalui jaringan internet atau intranet, dimana

pemirsa bisa melihat kapan pun sepuasnya dan berulang ulang tanpa

harus terikat waktu dan tempat. Video bisa disajikan langsung secara

streaming atau didownload.

Video juga merupakan komponen penting dalam distance learning,

suatu metode pengajaran yang tidak lagi terikat oleh ruang. dalam upaya

memenuhi kebutuhan peralatan dan mensosialisasikan peralatan teknologi

tersebut kepada masyarakat khsusnya pelajar yang kesulitan memiliki

peralatan LCD proyektor, kiranya perlu diciptakan media yang paling

efektif untuk memanfaatkan modul-modul yang berbasis multimedia

khususnya video. Intranet video yang dikembangkan dalam bentuk sistem

video/modul on demand dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya

slta yang belum mempunyai peralatan LCD preyektor sebagai penunjang

proese pembelajaran di sekolah. Dengan strategi ini diharapkan

pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi dibeberapa

sekolah/masyarakat umumnya dapat terpenuhi

Sejarahnya, VOD komersial pertama kali muncul adalah di Hong

Kong pada tahun 1990. Tetapi jauh dari efisien. Yang ada saat itu harga

Video CD jauh lebih murah, sehingga perkembangannya pun mandek.

Lebih jauh lagi, konsep VOD sendiri sebenarnya telah tertanam sejak

dahulu. Sudah ada perusahan cable yang menyediakan pilihan bagi para
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pemirsanya. Konsep seperti ini membawa pengertianbaru bahwa

konsumen bisa mendapatkan apa yang disebut The Entertainment-

Information Merger. Yaitu penggabungan antara hiburan dan informasi

dalam satu hal saja.

Hal seperti ini terus dan terus berkembang sehingga bisa menjadi

kenyataan melalui berbagai teknologi yang berkembang saat ini. Bisa itu

satelit, kabel, ataupun telepon. Sektor yang lain juga ada yang

menggabungkan diri dengan konsep VOD ini misalnya computer software.

Sehingga VOD bisa dan akan menjadi satu hal yang sangat menarik di

kemudian hari.

Hingga akhirnya di UK, muncullah perusahaan yang meluncurkan

VOD pertama kali. Nama perusahaannya adalah Kingston. Ini terjadi pada

tahun 1998. Selanjutnya, VOD terus berkembang pesat di daerah Eropa.

Hingga tahun 2006, berdasarkan European Audiovisual Observatory,

tercatat ada 142 VOD berbayar yang beroperasi di Eropa. Di Amerika

sendiri, VOD berawal dari Hawaii oleh Oceanic Cable pada Januari 2000.

tanpa butuh waktu lama, sekarang seluruh bagian di Amerika sudah bisa

menikmati VOD.

VOD saat ini sudah sangat berkembang. Berbagai perusahaan

dari seluruh penjuru dunia sudah menawarkan fasilitas ini. Konsep nya

semua hampir sama yaitu menawarkan video untuk di-unduh. Bisa berupa

rent ataupun purchase. Semuanya tergantung pilihan konsumen. Begitu

pula isinya. VOD semakin variatif.

Untuk dapat menggunakan fasilitas Video On Demand, komputer

anda harus tersedia/support multimedia karena video yang ditampilkan

berupa gambar bergerak dengan disertai audio yang langsung diambil dari

tempat kejadian.

Fungsi VOD seperti layaknya video rental, di mana pelanggan

dapat memilih program atau tontonan ketika yang ingin ditayangkan.

Pilihan program dapat berupa sederet judul film, serial TV, reality show,

video streaming, dan program lainnya. tidak hanya menonton, khalayak

pun dapat menyimpan serta mengunduh program semau mereka. Untuk

menontonnya khalayak dapat menggunakan set-top box dari video yang

sudah diunduh, atau menggunakan komputer, ponsel, dan alat-alat

115

pemirsanya. Konsep seperti ini membawa pengertianbaru bahwa

konsumen bisa mendapatkan apa yang disebut The Entertainment-

Information Merger. Yaitu penggabungan antara hiburan dan informasi

dalam satu hal saja.

Hal seperti ini terus dan terus berkembang sehingga bisa menjadi

kenyataan melalui berbagai teknologi yang berkembang saat ini. Bisa itu

satelit, kabel, ataupun telepon. Sektor yang lain juga ada yang

menggabungkan diri dengan konsep VOD ini misalnya computer software.

Sehingga VOD bisa dan akan menjadi satu hal yang sangat menarik di

kemudian hari.

Hingga akhirnya di UK, muncullah perusahaan yang meluncurkan

VOD pertama kali. Nama perusahaannya adalah Kingston. Ini terjadi pada

tahun 1998. Selanjutnya, VOD terus berkembang pesat di daerah Eropa.

Hingga tahun 2006, berdasarkan European Audiovisual Observatory,

tercatat ada 142 VOD berbayar yang beroperasi di Eropa. Di Amerika

sendiri, VOD berawal dari Hawaii oleh Oceanic Cable pada Januari 2000.

tanpa butuh waktu lama, sekarang seluruh bagian di Amerika sudah bisa

menikmati VOD.

VOD saat ini sudah sangat berkembang. Berbagai perusahaan

dari seluruh penjuru dunia sudah menawarkan fasilitas ini. Konsep nya

semua hampir sama yaitu menawarkan video untuk di-unduh. Bisa berupa

rent ataupun purchase. Semuanya tergantung pilihan konsumen. Begitu

pula isinya. VOD semakin variatif.

Untuk dapat menggunakan fasilitas Video On Demand, komputer

anda harus tersedia/support multimedia karena video yang ditampilkan

berupa gambar bergerak dengan disertai audio yang langsung diambil dari

tempat kejadian.

Fungsi VOD seperti layaknya video rental, di mana pelanggan

dapat memilih program atau tontonan ketika yang ingin ditayangkan.

Pilihan program dapat berupa sederet judul film, serial TV, reality show,

video streaming, dan program lainnya. tidak hanya menonton, khalayak

pun dapat menyimpan serta mengunduh program semau mereka. Untuk

menontonnya khalayak dapat menggunakan set-top box dari video yang

sudah diunduh, atau menggunakan komputer, ponsel, dan alat-alat
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komunikasi elektronik lainnya yang berkemampuan mengakses konten

audio dan visual. Sebagian VOD memberikan pelayanan dengan sistem

pembayaran per tayangan (pay-per-view).
Video On Demand memiliki durasi antara 1 sampai dengan 2 menit,

dengan besar file berkisar antara 500 – 1000 kilobyte. Lama download

bergantung pada kecepatan koneksi internet anda.

8) Radio Internet
Radio internet merupakan inovasi teknologi terbaru dalam bisnis

siaran radio yang dimulai pada awal 1920-an. Sebetulnya radio internet

telah ada sejak akhir 1990-an. Penyiar radio tradisional telah menggunakan

Internet untuk pemrograman Penayangan mereka. Tetapi, radio

internet mengalami sebuah revolusi yang memperluas jangkauan dari

komputer desktop Anda untuk mengakses siaran mana saja, kapan saja,

dan memperluas pemrograman dari penyiaran tradisional untuk individu,

organisasi dan pemerintah.

Gambar 62. Web site radio online indonesia.

Radio internet tidak memiliki keterbatasan geografis, sehingga

penyiar di kota mana pun dapat didengar di Indonesia melalui Internet.

Potensi untuk radio internet seluas dunia maya itu sendiri.

Selain dapat didengarkan di mana saja, dibandingkan dengan radio

tradisional, radio internet tidak terbatas pada audio semata. Sebuah siaran

radio internet dapat disertai dengan foto atau grafik, teks dan link, serta
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interaktivitas, seperti papan pesan dan ruang chatting. Kemajuan ini

memungkinkan pendengar untuk melakukan lebih dari mendengarkan.

Sebagai contoh, pendengar yang mendengar iklan untuk printer komputer

dapat melakukan pembelian printer yang diiklankan

melalui link di situs internet siaran radio tersebut.

Hubungan antara pemasang iklan dan konsumen menjadi lebih

interaktif dan intim pada siaran radio internet. Kemampuan media yang

luas juga bisa digunakan dengan cara lain. Misalnya, dengan radio internet,

Anda bisa melakukan pelatihan atau pendidikan dan menyediakan link ke

dokumen dan pilihan pembayaran. Anda juga dapat memiliki interaktivitas

dengan pelatih atau pendidik dan informasi lainnya di situs siaran radio

internet.

Program radio internet menawarkan spektrum yang luas

dari genre siaran, khususnya di musik. Siaran radio tradisonal semakin

dikendalikan oleh sejumlah kecil konglomerat media. Dalam beberapa hal,

ini telah menyebabkan lebih dari mainstreaming pemrograman pada siaran

radio, sebagai stasiun tentunya ingin mencoba untuk menjangkau khalayak

yang terbesar dalam rangka untuk mengisi harga tertinggi untuk pengiklan.

Sementara radio internet, menawarkan kesempatan untuk memperluas

jenis program yang tersedia. Selain itu biaya untuk penyiaran internet "di

udara" lebih murah dari pada radio tradisional.

9) TV Internet
Saat ini, layanan televisi online atau televisi Internet ini telah banyak

digunakan oleh para pengguna Internet, baik untuk menyaksikan acara atau

tayangan-tayangan yang menarik dan menghibur. Banyak pula saat ini yang

membuat televisi online milik pribadi dan bisa diakses oleh banyak orang dan

informasi yang disampaikannya pun terus menerus berubah seperti siaran televisi

biasa. Di beberapa situs televisi Online yang ada di Internet, banyak yang sudah

menyiarkan siarannya secara langsung dengan berbagai macam tema, dari mulai

kehidupan pribadi mereka atau lebih mirip dengan Reality show, memandu suatu

hal atau hobi, berita terbaru dari pelosok dunia, hingga menampilkan kehidupan

pribadi para selebritis mancanegara. Saat ini pun banyak orang yang bisa

melakukan siaran secara priadi selama 24 jam atau biasa disebut lifecaster. Alat-

alat yang digunakan pun sangat sederhana, hanya cukup menggunakan video

kamera, komputer, dan koneksi Internet.
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Bagi yang jarang berinteraksi dengan televisi dan mendapatkan

suapan internet yang kencang dapat memanfaatkan layanan tivi online

yang dapat anda nikmati secara gratis. Selain tampilannya lebih jernih

karena streaming, siaran tivi streaming online juga menjangkau berbagai

stasiun tivi yang mungkin tidak anda dapatkan di tv online.

Beberapa televisi online yang dapat dicoba diantaranya :

a. Mivo.TV

Situs ini menyediakan layanan tivi online berbagai stasiun tivi

diantaranya adalah : SCTV, TVOne,TransTV, Trans7, Indosiar, DAAI

TV,Mivo.TV, Metro TV, AnTV, LunarTV, OChannel,

TempoTV,KompasTV, TVRI

c. UseeTV

Berbagai Stasiun TV di UseeTV juga banyak yang dapat anda nikmati

diantaranya : SCTV, TVOne,Indosiar, Metro TV, AnTV, BChannel,

BaliTV,KompasTV, TVRI, Alegro, OChannel, Arena. Di sini

menariknya anda bisa menonton TV untuk siaran hari – hari

sebelumnya.

d. IndoStreamix

IndoStreamix juga menyediakan berbagai channel tivi yang dapat anda

lihat secara gratis. Selain tivi – tivi yang udah ternama di Indonesia TV

luar negeri seperti Malaysia, India, Korea, China, Dll, dapat anda lihat

disini.
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Gambar 63. Tampilan menu tv online.

Untuk tv pendidikan milik pemerintah alamatnya di

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

Gambar 64. Tampilan TV edukasi kemdikbud.

10)Digital Video Broadcast (DVB)
Pada saat ini dapat dikatakan bahwa seluruh mata rantai

broadcasting mulai dari proses produksi hingga ke distribusi televisi telah

dilakukan secara digital, namun mata rantai terakhir proses transmisi ke

end-user umumnya masih dilakukan secara analog. DVB (Digital Video

Broadcast) adalah salah satu sistem yang digunakan untuk

mentransmisikan siaran TV digital hingga ke end-user.
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Upaya pengembangan DVB sebagai standard global untuk

penyiaran televisi digital baik melalui satelit maupun terestrial berawal dari

pembentukan DVB Project pada tahun 1993. DVB Project beranggotakan

sekitar 250 institusi yang berasal dari 30-an negara dan terdiri dari

broadcaster, manufaktur, network operator, badan regulasi dan institusi

akademik. Project DVB tidak menjalankan fungsi sebagai regulator

melainkan bekerja berdasarkan aspek bisnis dan komersial.

11)Teknologi DVB-T dan DVB-H
Sebagai sistem yang open-source, DVB telah mengalami banyak

proses penyempurnaan dan selanjutnya terbagi atas beberapa katagori

disesuaikan akan kebutuhan. Saat ini salah satu pengembangan DVB yang

menarik adalah penggunaan standar DVB dalam penyiaran televisi

digital terrestrial (DVB-T) dan hand-held (DVB-H).

Pengembangan dari DVB-T yang dikhususkan kepada penerima

bergerak (mobile) selanjutnya dinamai DVB-H (handheld). Format baru ini

kompatibel dengan DVB-T, namun lebih ditujukan kepada pengguna

telepon seluler atau PDA agar dapat menerima siaran televisi digital pada

perangkat mereka. Sistem DVB-H ini pada dasarnya bertujuan

meningkatkan kemampuan penerimaan sinyal sehingga kondisi penerima

yang sedang bergerak tidak mengalami gangguan. Penerima yang sedang

bergerak akan mengalami efek Doppler terhadap posisi pemancar, oleh

karena itu dibutuhkan sistem penerima yang memiliki gain lebih baik.

Dalam pengujian pada penerima yang sedang bergerak, kekuatan sinyal

penerimaan sistem DVB-H lebih baik daripada DVB-T. Namun

perangkatmobile pada umumnya menggunakan baterai sehingga perlu

dikembangkan teknologi yang dapat mengantisipasi masalah daya baterai.

Untuk itu pada standar DVB-H diperkenalkan teknologi time-slicing, dengan

cara mengatur setiap konten layanan ditransmisikan sesuai kebutuhan

sehingga perangkat penerima hanya aktif pada saat konten tersebut

dipancarkan. Hal ini ditujukan untuk penghematan baterai pada

perangkat mobile penerima akibat beban kerja yang terus-menerus.
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yang sedang bergerak tidak mengalami gangguan. Penerima yang sedang

bergerak akan mengalami efek Doppler terhadap posisi pemancar, oleh

karena itu dibutuhkan sistem penerima yang memiliki gain lebih baik.

Dalam pengujian pada penerima yang sedang bergerak, kekuatan sinyal

penerimaan sistem DVB-H lebih baik daripada DVB-T. Namun

perangkatmobile pada umumnya menggunakan baterai sehingga perlu

dikembangkan teknologi yang dapat mengantisipasi masalah daya baterai.

Untuk itu pada standar DVB-H diperkenalkan teknologi time-slicing, dengan

cara mengatur setiap konten layanan ditransmisikan sesuai kebutuhan

sehingga perangkat penerima hanya aktif pada saat konten tersebut

dipancarkan. Hal ini ditujukan untuk penghematan baterai pada

perangkat mobile penerima akibat beban kerja yang terus-menerus.
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Upaya pengembangan DVB sebagai standard global untuk

penyiaran televisi digital baik melalui satelit maupun terestrial berawal dari
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Sistem DVB-T dan DVB-H akan menjadi masa depan dari sistem

penyiaran televisi, dengan kemungkinan penyempurnaan dalam layanan

dan teknologi (nantinya akan lahir DVB-T2) sehingga manfaatnya makin

dapat dirasakan oleh operator televisi dan pemirsanya. Namun untuk

migrasi ke sistem ini, khususnya di Indonesia, masih terkendala mengingat

investasi yang telah dilakukan oleh operator televisi pada sistem lama telah

begitu besar. Belum lagi untuk dapat menerima siaran DVB-T, masyarakat

harus membeli satu perangkat STB supaya dapat menerima siaran televisi

digital di rumah (yang harganya mungkin belum tentu terjangkau oleh

semua kalangan). Padahal migrasi ke sistem televisi digital seharusnya

mutlak diperlukan, mengingat sumber daya frekuensi yang begitu terbatas,

sementara sistem analog begitu besar dalam menempati alokasi kanal

UHF. Belum lagi ‘antrian’ pemain baru siaran televisi (swasta maupun

lokal) begitu panjang menantikan jatah alokasi kanal UHF yang kini telah

penuh sesak.

12) Video Conference
a. ooVoo

Gambar 65. Video Converence ooVoo.

ooVoo merupakan aplikasi mengagumkan yang sering

digunakan untuk melakukan video call, bahkan untuk melakukan

video call group juga bisa. Aplikasi ini tidak hanya tersedia untuk

Windows, tetapi juga untuk Mac dan mudah diakses di iPhone

bahkan Ponsel Android. Sekarang, ooVoo adalah salah satu dari
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aplikasi video call gratis yang memiliki lebih dari 35 juta pengguna

dan memiliki basis penggemar yang sangat besar. Di ooVoo, kita bisa

video chat dengan 12 orang yang berbeda pada saat bersamaan,

juga dapat digunakan merekam seluruh video chat.

b. Google Hangouts

Google Hangouts adalah layanan video chat gratis dari Google yang

memungkinkan face to face chatting dan chatting kelompok dengan

10 orang sekaligus. Kedengaranya agak mirip dengan Skype, dan

Facebook Video Chat, tetapi Google Hangouts lebih berfokus pada

“face-to-face” interaksi kelompok video chatting, dan menggunakan

teknologi canggih.

Gambar 66. Video Converence ooVoo.

Google Hangouts dapat diakses melalui laptop dan komputer desktop

serta dengan mobile perangkat Android (Android “Gingerbread” v2.3

keatas) dan perangkat mobile iOS. Selain video chatting, pengguna

Google Hangouts dapat berbagi dokumen, scratchpads, gambar dan

video YouTube dengan pengguna lain. Google+ Hangouts juga

menawarkan “Hangouts on Air” fitur untuk penyiaran percakapan

video langsung yang dapat diakses siapa saja dengan web browser.
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c. iVisit

Gambar 67. Video Converence iVisit.

iVisit memungkinkan anda untuk berbicara tatap muka dengan teman,

keluarga dan rekan dari mana saja – gratis. iVisit adalah software

atau aplikasi lain yang sangat berguna untuk melakukan panggilan

video dua arah. Fitur terbaik dari iVisit termasuk video dan audio

chatting, dan juga kita dapat berbagi dokumen saat panggilan dan

juga kita dapat melihat desktop orang lain dengan siapa kita

melakukan panggilan video call.

iVisit bekerja pada Peer to Peer teknologi jaringan. Ini merupakan

perangkat lunak panggilan video unik yang sangat berguna untuk

organisasi anda, karena dapat digunakan untuk melakukan video

konferensi dengan sampai 8 user. iVisit bekerja pada semua

komputer PC / laptop dan juga pada semua jenis perangkat mobile.

d. Skype

Skype merupakan salah satu software Video Call terbaik yang Gratis,

karena sangat mudah digunakan untuk melakukan panggilan video

call dan audio call. Skype tersedia untuk semua jenis sistem operasi

komputer / laptop dan juga untuk iPhone , iPads , iPod Touch , dan

juga untuk ponsel yang berbasis Android. Skype baru-baru ini sudah

dibeli oleh Microsoft , Skype memungkinkan panggilan video call dua

arah dan menuntut konfigurasi sistem yang sangat lumayan dan
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kecepatan internet. Skype juga memungkinkan untuk melakukan

berbagi layar dan sekarang juga sudah dapat dipasang di TV anda!

Skype adalah aplikasi VoIP populer yang mampu membuat panggilan

video call antara PC ke PC dan PC ke Ponsel , asalkan di support

dengan webcam. Dengan rilisnya Skype 4.0 Betauntuk Windows ,

video chat di Skype jauh lebih baik dari versi sebelumnya, karena

kompatibilitas Cross-platform dan hasil videonya lebih halus.

Gambar 68. Video Converence skype.

e. Eyeball Chat

Eyeball Chat adalah software yang sangat bagus dan gratis untuk

digunakan panggilan video call. Dapat digunakan untuk mengobrol

berkelompok atau group dan berbagi file. Room Chat yang tersedia di

Eyeball Chat yang memungkinkan memudahkan pengguna untuk

menemukan teman baru .

Eyeball Chat menawarkan kualitas video chat, pesan video dan pesan

teks . Aplikasi ini didukung AIM , MSN dan Yahoo! Messenger

sehingga anda dapat mengirim pesan video dan teks ke teman-teman

anda yang menggunakan layanan tersebut.

Eyeball Chat relatif mudah digunakan , dengan website yang

sederhana untuk melakukan navigasi , dengan memberikan link di

depan mata semua informasi yang anda butuhkan.
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Gambar 69. Video Converence eyeball chat.

f. Yugma

Gambar 70. Video Converence yugma.

Yugma adalah layanan web gratis yang memungkinkan orang untuk

langsung terhubung melalui internet untuk berkomunikasi dan berbagi

konten dan ide. Mudah digunakan untuk sistem Windows , Mac atau

Linux, Anda dapat menghubungkan on-demand dan real-time dengan

rekan kerja , klien , teman dan keluarga . Untuk sesi chat lebih dari 20

orang , pengguna dapat mendaftar dan membayar untuk versi premium

dari Yugma . Yugma juga tersedia dalam bentuk widget di situs Web

mereka sehingga chatting bisa dimulai dari situs, dan juga telah

menerbitkan edisi Yugma Skype.

Yugma menawarkan instan real-time desktop sharing, meeting

virtual dan web conference , dan kemampuan untuk berbagi file . Anda

dapat meng invite hingga 10 orang secara gratis dan juga dapat di

install di dalam Web Anda dalam bentuk widget.
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g. Ekiga

Gambar 71. Video Converence ekiga.

Ekiga ( sebelumnya dikenal sebagai GnomeMeeting ) adalah

aplikasi VoIP dan video conference untuk GNOME , dan juga berjalan

pada Windows . Ekiga menggunakan H.323 danSIP protocol, dengan

dukungan audio dan video codec , dan dapat dioperasikan dengan

software SIP – compliant dan juga dengan Microsoft NetMeeting .

Mudah digunakan dalam video call dengan kualitas Graphical User

Interface yang bagus. Ekiga memungkinkan panggilan video call ke

telepon rumah dan ponsel juga. Fitur menakjubkan Ekiga adalah bahwa

hal itu memungkinkan untuk dapat melakukan Call Holding ,Call

Transfering dan Call Forwarding.

Ekiga memiliki dukungan yang kuat dan luas untuk multimedia , dan

kompatibel dengan Windows Messenger dan aplikasi VoIP . Ekiga tidak

dapat berkomunikasi dengan Skype karena Skype menggunakan

protokol sendiri yang non-standar . Jika anda memiliki penyedia ISP

yang cocok , anda juga dapat menggunakan Ekiga untuk digunakan

sebagai panggilan ke saluran telepon biasa. Selama instalasi Ekiga ,

mungkin perlu untuk mengubah konfigurasi pengaturan router dahulu.

h. iChat

iChat (atau iChat AV) adalah sebuah aplikasi perangkat lunak instant

messaging yang dikembangkan oleh Apple Inc untuk digunakan hanya

pada sistem operasi Mac OS X. iChat menawarkan multi-user video

chat (hingga 4 orang sekaligus), iChat Theater untuk berbagi dan
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melihat file saat video chat, dan fitur Backdrops yang memungkinkan

pengguna untuk menyesuaikan background di belakang mereka.

iChat dibuat untuk pengguna Mac, iPhone, atau iPad. Ketika anda

menginstal iChat AV, perangkat lunak secara otomatis mengkonfigurasi

dan mengoptimalkan diri untuk setup anda. Tidak ada kerumitan atas

penyiapan jaringan atau periferal.

Gambar 72. Video Converence iChat.

i. Vsee

Gambar 73. Video Converence iVisit.

Vsee adalah aplikasi gratis untuk Windows Video Conference , selain

video chat Vsee juga dirancang sebagai alat kolaborasi. Jadi , misal

anda ingin berkolaborasi dengan rekan pada dokumen Photoshop
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(bahkan jika orang itu tidak memiliki instalan Photoshop) melalui

berbagi layar , dan anda dapat berbagi file ( atau dokumen apapun ,

dalam hal ini) oleh men drag file ke dalam video chat anda.

VSee bisa digunakan untuk video chatt dengan sampai 4 orang secara

bersamaan , sedangkan versi premium mendukung hingga 8 orang.

VSee dapat digunakan dengan bandwidth rendah, layanan ini

memungkinkan beberapa pengguna di berbagai lokasi untuk

berkomunikasi secara real -time dengan video dan audio antarmuka

yang mampu secara bersamaan menampilkan wajah video dan

memungkinkan pengguna membubuhi keterangan pada konten layar

bersama . VSee mengirimkan video pada kecepatan serendah 50

kbit/s dan dapat digunakan untuk komunikasi real-time video melalui

jaringan seluler 3G.

j. TokBox

Gambar 74. Video Converence Tokbox.

TokBox adalah aplikasi video chat berbasis web. Terlepas dari homepage

standar , di mana anda dapat login dan memulai video chat dengan

siapapun melalui browser web anda. Dengan TokBox memungkinkan

setiap orang untuk menambahkan fitur video chat group untuk situs blog

atau web mereka sendiri. Pengguna dapat men-download

aplikasi OpenTok plug-n-playyang kemudian di instal ke blog atau website

pribadi mereka.
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Untuk kelancara pada saat melakukan video conference maka perlu

memperhatikan beberapa hal antara lain :

 Untuk hasil terbaik pada saat video call, pastikan untuk
menggunakan mikrofon danheadphone . Hal ini akan menghilangkan
gema yang mengganggu dan masalah audio lainnya.

 Untuk hasil yang maksimal prosesor yang digunakan adalah DualCore
2 Ghz atau lebih besar.

 Anda harus memiliki sambungan broadband ke internet.
 Bandwidth, untuk video call dua arah, sebaiknya gunakan 1

mbps/1 mbps (upload/download) sedangkan video call grup, sebaiknya
gunakan 1 mbps/2 mbps (upload/download).
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D. Aktivitas Pembelajaran

1) Lembar Kerja 3.1 Identifikasi sarana telekomunikasi.

- Peserta membentuk kelompok (setiap kelompok maksimal berjumlah

5 orang)

- Setiap kelompok diharuskan untuk :

a. Setiap Mencari informasi baik melalui modul maupun dari

berbagai media tentang sejarah dan manfaat dari perangkat

telephone, VOIP, mobilephone, Faksimile, email. (berbagi peran)

b. Menggabungkan hasil pencarian informasi masing-masing

anggota kelompok.

c. Membuat tayangan (misal slide powerpoint video atau tayangan

lain) tentang sejarah dan manfaat telephone, VOIP, mobilephone,

Faksimile, email.

d. Melakukan diskusi terkait paparan masing-masing kelompok

(diundi kelompok yang tampil)

e. Melakukan share materi paparan.

2) Alur kerja sarana telekomunikasi.

- Peserta membentuk kelompok (setiap kelompok maksimal berjumlah

5 orang)

- Setiap kelompok diharuskan untuk :

a. Setiap Mencari informasi baik melalui modul maupun dari

berbagai media tentang alur kerja telephone, VOIP, mobilephone,

Faksimile, email, mailing list, radio dan tv internet, DBV, serta

video conference. (berbagi peran)
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3) Praktek email dan mailing list

a. email

- Setiap peserta membuat email (terutama yang belum memiliki

email)

- Email yang telah dibuat dilaporkan kepada fasilitator

- Setiap peserta mengirim email kepada peserta lain dengan

attachment file (minimal ke 10 peserta) dengan isi pesan mengenai

biodata masing-masing.

- Setiap peserta mengunduh attachment pesan yang masuk

kemudian dibalas.

- Mengundang beberapa peserta untuk share pengalaman tentang

email. (minimal 3 peserta).

b. Mailing list

- Secara bersama-sama membuat mailing list kelas

- Setiap peserta mendaftar peserta ke dalam group mailing list yang

telah dibuat. (ada yang dengan diundang, ada yang dengan

mendaftar sendiri)

- Setiap peserta yang telah tergabung dalam group mengirim satu

pesan dengan tema yang berbeda

- Pesan yang diterima dari peserta lain melalui mailing list dibalas

sesuai dengan tema pesan masing-masing.

- Share, peserta menyampaikan pengalamannya tentang

pemanfaatan mailing list.

4) Radio dan internet TV.

a. Radio Internet.

- Menyiapkan komputer, koneksi internet, speaker

- Melakukan koneksi ke internet

- Melakukan browsing tentang website dari radio yang berbasis

internet

- Mengakses website dari beberapa radio internet (minimal 5 radio)

- Share, menceritakan kepada peserta lain terkait radio internet yang

didengarkan
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b. TV internet

- Menyiapkan komputer, koneksi internet, speaker

- Melakukan browsing tentang website dari TV yang berbasis internet

misalnya tve edukasi, Mivo tv, usee TV, indo streamix dll

- Share, menceritakan kepada peserta lain terkait tv internet yang

didengarkan

- Diskusikan terkait kualitas gambar, suara dan bandwith yang

digunakan.

5) Video Conference

a. Instalasi video conference gratis

- Membagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari maksimal 5

peserta dengan tanpa melihat jenis kelamin, usia, agama dan

perbedaan lainnya.

- Mendiskusikan dalam kelompok jenis aplikasi video conference

gratis yang akan diinstall, baik dari modul maupun yang ditemukan

dari studi literatur maupun pengalaman masing-masing dengan

mempertimbangkan kemampuan dari aplikasi, kemampuan

komputer dan alokasi bandwith yang dibutuhkan.

- Melakukan proses unduh dan instalasi aplikasi video converence

(boleh lebih dari satu aplikasi)

- Membuat laporan hasil instalasi

- Share pengalaman tiap kelompok melalui diskusi atau pemaparan

laporan hasil instalasi.

b. Uji coba video conference

- Setiap kelompok menyiapkan perangkat (minimal dua unit

komputer/laptop)

- Memastikan ketersediaan koneksi internet

- Mengaktifkan aplikasi video conference

- Membuat user account video converence disetiap komputer

- Login pada masing-masing aplikasi video conference

- Melakukan panggilan suara antara komputer di kelompok masing-

masing (jarak di sesuaikan)
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- Melakukan panggilan video dengan anggota kelompok yang lain

(jarak disesuaikan)

- Membuat laporan hasil pelakasanaan

- Share melalui sesi presentasi atau pemaparan laporan.

c. Melakukan distance learning

- Persiapan

1. Pembagian kelompok dan peran.

2. Penentuan jenis aplikasi video converence yang digunakan

3. Penentuan lokasi (sebaiknya dilakukan dari beberapa lokasi

tergantung jumlah kelompok dan sarana prasarana yang

menunjang distance learning misalnya 3 lokasi belajar)

4. Menentukan siapa guru model dan materi yang akan di ajarkan

5. Menyiapkan rpp, materi, media, alat peraga

6. Menentukan Jadwal, kelas utama dan kelas pendamping

7. Setting dan ujicoba perangkat sebelum pelaksanaan.

- Pelaksanaan

1. Memastikan semua lokasi belajar terkoneksi.

2. Memastikan kejelasan gambar dan suara dari masing-masing

lokasi belajar

3. Mempersilahkan semua siswa pada lokasi belajar masing-

masing memasuki ruangan belajar

4. Memulai pembelajaran sesuai dengan RPP, materi dan media

yang telah dipersiapkan

5. Melakukan penilaian pembelajaran

6. Menutup pembelajaran

- Pelaporan

1. Menyusun laporan pelaksanaan distance learning dari sesi

pesiapan sampai pada pelaksanaan

2. Mengidentifikasi pelaksanaan distance learning yang telah baik

dan berjalan dengan lancar.

3. Mengidentifikasi kelemahan yang masih ditemukan dalam

pelaksanaan distance learning dan memberikan tawaran

solusinya.
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E. Latihan/Kasus/Tugas

Kasus

Seorang anak pada salah satu sekolah di kota Makassar mengikuti

pertukaran pelajar dengan siswa dari negara lain yaitu Australia, karena

durasi kegiatan yang cukup lama maka siswa tersebut mempersiapkan

sarana telekomunikasi dengan keluarga dan temannya di Makassar.

Berikanlah rekomendasi sarana komunikasi yang efektif dan efisien yang

sebaiknya digunakan oleh anak tersebut.

Tugas

Setiap peserta mencari pasangan sesama peserta untuk mendesain

pelaksanaan distance learning antara sekolah mereka dan melaporkan

hasil pelaksanaan mulai dari persiapan, materi yang diajarkan, RPP yang

digunakan serta respon peserta didik.

F. Rangkuman

Teknologi telekomunikasi semakin berkembang pesat baik yang

sifatnya satu arah, maupun multi arah. Perkembangan dari sisi perangkat dan

aplikasi tidak dapat dipungkiri memberikan peluang bagi peserta/guru untuk

mendesain pembelajaran di kelas lebih menarik sehingga pemahaman guru

tentang perangkat telekomunikasi ini dapat diadaptasi dalam kelas masing-

masing.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Kreatifitas para peserta/guru diharapkan mampu mengidentifikasi

aplikasi dan perangkat telekomunikasi yang efektif berdasarakan kondisi

daerah dan sarana prasarana disekolah sehingga dapat dioptimalkan secara

maksimal. Pengalaman implementasi pemanfaatan sarana telekomunikasi di

kelas diharapkan dapat dituliskan melalui blog dan dishare kepada guru yang

lain.
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EVALUASI

1. Internet sudah digunakan sejak …

a. 1960

b. 1970

c. 1980

d. 1990

2. Internet merupakan singkatan dari …

a. International Network

b. Integration Network

c. Internal Network

d. Interconnection Network

3. Pengertian Internet secara umum (menurut bahasa) adalah …

a. suatu jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan

seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini

b. kumpulan jaringan komputer yang tidak saling terhubung, tetapi dapat

bekerja sebagai suatu sistem

c. kumpulan jaringan komputer dari seluruh dunia yang bekerja sebagai

suatu sistem dalam jaringan

d. kumpulan jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai suatu

sistem

4. Berikut ini adalah penjelasan yang berhubungan dengan Intranet, kecuali …

a. merupakan jaringan Internet yang hanya dimiliki oleh kelompok atau

perusahaan

b. tidak dapat terkoneksi ke Internet sehingga tidak dapat bertukar informasi

dan data

c. kumpulan jaringan komputer lokal yang menggunakan perangkat lunak

Internet dan protokol TCP/IP atau HTTP

d. memiliki semua fasilitas yang dimiliki oleh Internet

5. Penggunaan sistem DNS (Domain Name Service) pada Internet mulai

dikembangkan pada …

a. 1982

b.1984
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c. 1992

d. 1994

6. Jaringan yang dapat menampilkan data-data dan informasi lain melalui

Internet disebut …

a. world wide web

b. web site

c. web page

d. web

7. Pengertian dari download adalah …

a. pengambilan data atau informasi dari sebuah web site untuk ditampilkan

atau disimpan di komputer pengguna

b. aplikasi di internet yang dipakai untuk menjelajah dunia Internet

c. surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima melalui Internet

d. pengiriman data dan informasi dari komputer pengguna ke suatu web site

8. Suatu forum atau kelompok diskusi di Internet yang dapat saling bertukar

informasi antarsesama anggota disebut …

a. mailing list

b. chatting

c. search engine

d. Universal Resource Locator

9. Berikut ini adalah keunggulan Internet, kecuali …

a. jangkauannya bersifat umum, tidak mengenal tempat, waktu, dan jalur

birokrasi

b. aksesnya tidak dibatasi oleh waktu karena selalu online selama 24 jam

dalam sehari

c. adanya penyebaran virus komputer melalui Internet

d. komunikasi dengan pengguna lain yang berada di tempat yang jauh

menjadi lebih interaktif dan fleksibel

10. Satuan kecepatan akses Internet adalah …

a. kilobits

b. meter per secons

c. megabits per meter

d. kilobits per second
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11. E-mail adalah singkatan dari ....

a. Elektric Mail
b. Extra Mail
c. Elektronic Mail
d. Elect Mail
e. Efective Mail

12. Mengirimkan email langsung ke sebuah alamat tertentu biasa disebut ….

A. Carbon Copy
B. Blind Carbon Copy
C. Point to Point
D. Distribution List
E. Discussion List

13. E-mail dapat dibedakan menjadi dua, yaitu E-mail berbasis SMTP dan ….

A. E -mail berbasis POP
B. E-Mail Berbasis WEB
C. Ms Outlook Express
D. Pegasus
E. Netscape Communicator

14. Yahoo (mail.yahoo.com), Google (Gmail.google.com), Hotmail

(www.hotmail.com) merupakan jenis dari ….

A. E -mail berbasis POP
B. E-Mail Berbasis WEB
C. Ms Outlook Express
D. Pegasus
E. Netscape Communicator

15. Pengertian spam dalam sebuah e-mail adalah ….

A. Tempat file (pesan masuk)
B. Draft pesan yang anda simpan
C. Berisi file (email yang telah anda kirim)
D. Berisi email sampah
E. Message

16. Untuk mengakhiri sesi e-mail maka kita klik tombol ….

A. Close
B. Sign out
C. Sign in
D. Back
E. Open

17. Lampiran dalam sebuah e-mail biasa disebut ….

A. Attachment
B. Bcc
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C. Cc
D. Milserver
E. Enkrip

18. Untuk membatalkan penghapusan surat di webmail Yahoo,Anda dapat

menggunakan folder. .

A. Draft
B. Sent
C. Bulk
D. Trash
E. Inbox

19. Untuk membuat folder baru pada webmail Yahoo,dapat dilakukan dengan

mengklik link . ..

A. Add
B. Edit
C. Check mail
D. Compose
E. Draft

20. Yang termasuk software e-mail client adalah . .

A. Microsoft Excel
B. Outlook Express
C. Internet Explorer
D. Quick Time
E. Real Player

21. Yang tidak termasuk komponen yang prlu disiapkan sebelum melakukan

setting e-mail client ke server POP3 adalah . .

a. alamat server POP3

b. alamat server SMTP

c. tempat dan tanggal lahir

d. nama login untuk akses ke e-mail POP

e. port number POP3

22. Protokol bagi client untuk megirim surat yang ditujukan ke pengguna lain di

internet . .

a. POP3

b. SMTP
c. GPRS
d. CDMA
e. X25
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23. salah satu aplikasi untuk komunikasi melalui internet adalah . . .
a. SPSS
b. mIRC
c. GPRS
d. CDMA
e. Quick Time

24. Aplikasi untuk komunikasi chat yang dimiliki oleh Yaho adalah . . .
a. mIRC
b. MSN Messenger
c. Yahoo! Messenger
d. Google
e. Outlook Express

25. Untuk dapat mendownload mIRC melalui alamat web . .
a. www.mirc.co.uk
b. www.mirc.co.id
c. www.mirc.edu
d. www.mirc.sch.id
e. www.chat.com

26. software mIRC diciptakan oleh . .
a. Bill Gates
b. Tim Berners Lee
c. Khaled mardam Bey
d. Howard Aiken
e. Linus

27. mIRC 16 bit dapat dijalankan pada sistem operasi windows . .
a. Windows 3.10
b. Windows 95
c. Windows 98
d. Windows 2000
e. Windows XP

28. Dalam Pengetikan nama channel dalam mIRC diawali dengan tanda . .
a. ?

b. =
c. +

d. $
e. #

29. perintah yang digunakan untuk membalas email yang masuk...

A. delete

B. save

C. forward
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D. reply

30. tombol yang digunakan untuk membaca email yang masuk adalah..

A. spam

B. inbox

C. send

D. outbox
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PENUTUP

Modul ini merupakan materi yang harus dikuasai peserta diklat untuk

memperoleh kompetensi internet dan sarana telekomunikasi, pada mata diklat

TIK, sehingga peserta diklat dapat memanfaatkan internet dan sarana

telekomuniksi secara efektif yang tentunya dapat diimplementasi dalam kelas

masing-masing ketika melaksanakan proses belajar mengajar berinteraksi

dengan peserta didik maupun kegiatan di luar kelas sehingga proses belajar

tidka lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Penerapan materi diklat ini tentu akan

lebih memperdalam dan memperkaya penguasaaan kompetensi peserta diklat

sehingga semakin lengkap.

Semoga modul ini memberikan bekal pengetahuan yang maksimal sehingga

mampu memberikan peningkatan kompetensi bagi peserta/guru dalam

membantu tugas utama sebagai guru yaitu mempersiapkan, melaksanakan,

menilai dan mengevaluasi pembelajaran.
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