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1. Perkembangan   ICT dalam Pembelajaran  PT dan

terkini
2. Menjelaskan  potensi  ICT  dalam pembelajaran di

PT.
3. Merancang Pelayanan   e-learning  secara mandiri
4. Menjelaskan  teknik evaluasi  pembelajaran  online
5. Menjelaskan  pengalaman mengelola  pembelajaran

online  sebagai umpan balik
6. Menjelaskan  tugas  peserta  guna untuk penilaian
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Tujuan Pembelajaran


1. DIKTI tengah mengembangkan kuliah online, menyiapkan

jurnal online untuk dosen sementara BINUS membuka kuliah
online untuk program  Magister Management

2. UU Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012, menegaskan
penggunaan IT dalam proses pembelajaran menjadi
keharusan

3. Unja membangun banyak situs (subdomain)  untuk
kepentingan (multitask),  proses pembelajaran, menambah
daya internet  dari 30 - 50 Mbt. http://unja.ac.id ,
http://unja.ac.id/mm

4. Peraturan  Rektor Unja tentang kewajiban publikasi online
5. Pencatatan otomatis,  karya  dosen oleh Google, Scopus

tentang citasi artikel dosen  bahkan termasuk mahasiswa
menjadi trend.
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1. PERKEMBANGAN  TERKINI
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1. Dari mahal menuju sangat murah
2. Dari massiv menjadi  personal
3. Dari  sekedar trend menjadi strategi
4. Dari sumberbelajar terbatas   menjadi siap belajar

bersama secara  tak terbatas
5. Dari tidak mau tahu menjadi harus tahu banyak
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PEMBELAJARAN


1. ICT refers to the use of electornic device for learning,

including the delivery of content via electronic media such  as
internet, audio or vidio, satellite broadcast, interactive TV,
CD-ROOM and so on

2. Lingkup ICT dalam pembelajaran . Segala alat, prosedure,
perangkat lunak, yang diperuntukkan menopang
pembelajaran  yang terencana.

3. ICT menjadi bagian penting  (intangible aset) dalam
membangun PT.

4. ICT menjadikan  sumberbelajar tidak terbatas yang siap
membangun kompetensi jamak.

5. Semua kompetensi  dari pemangku kepentingan  adalah
komplemen,  penekanan lebih kepada pengembangan
masyarakat pengguna (community).
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2. POTENSI ICT DALAM PEMBELAJARAN
DI PT DAN PERKEMBANGAN  TERKINI


1. Pembelajaran di PT ditandai dengan  pembelajaran

Orang dewasa
2. UU No 12, Tentang Pendidikan Tinggi: 1)

keharusan dalam menerapkan sistem penjaminan
mutu, dan 2) penerapan teknologi  dalam
pembelajaran  yang dikenal sebagai ICT.

3. PT harus merancang sendiri atau sourcing” dalam
menerapkan  pemanfaatan ICT.
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ICT dan Pembelajaran  di PT
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4. PT merancang sedini mungkin  dan menjadikannya

sebagai  bagian daripada pelayanan  adalah mutlak.
5. PT merancang secara “temporer”, sehingga

manfaatnya kurang tedeteksi  dan terkendali.
6. ICT adalah bagian penting dalam membangun

daya saing satu PT
7. Daya saing PT  bahkan diharapkan menjadi bagian

dari daya saing satu bangsa.
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Lanjutan ICT dan Pembelajaran di PT


1. Belajar adalah berubah,  OD adalah proses individual.
2. OD ingin belajar. Selalu mempertimbangkan lingkungan

untuk memperoleh  sumber belajar.
3. Belajar sambil berbuat (Learning to do)
4. Fokus kepada masalah yang nyata
5. Pengalaman mempengaruhi belajar
6. Lingkungan belajar informal selalu tersedia.
7. Dibutuhkan Variasi Metode Pembelajaran
8. Lebih membutuhkan pendampingan daripada

pengajaran
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Pembelajaran  Orang Dewasa (OD)


 Dari instruksi terpusat pada guru ke instruksi terpusat pada siswa
 Dari single media ke multimedia
 Dari kerja terisolasi ke kerja kolaborasi
 Dari pengiriman informasi sepihak ke pertukaran informasi
 Dari pembelajaran pasif ke pembelajaran aktif/ inquiry-

based
 Dari yang bersifat faktual ke cara berpikir kritis
 Dari respon reaktif ke proaktif/tindakan terencana
 Dari konteks artificial ke konteks dunia nyata
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Trend perubahan dalam pembelajaran

Pemanfaatan TIK untuk memfasilitasi Pembelajaran ?

Sumber: Budi, M, (2008)
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1. Semua orang menjadi penyedia, community journalist.

Dosen utamanya menjadi rujukan dalam pembelajaran
karena adany dukungan teknologi

2. TIK menjadi  bagian dari komponen daya saing
3. TIK semakin  kaya  dan comfort mulai dari pemanfaatan

yang sederhana:  delivery,  interaction, hingga kepada
transaction.

4. TIK menghemat banyak hal  dan mendorong
perkembangan  yang  alamiah.

5. TIK malah dijadikan sarana “merangking” satu
universitas  melalui  WEBOMETRICS.  Unja berada pada
posisi 97  (2013) dari 105 (2012)

22-Apr-14

Potensi  ICT dalam Pembelajaran


6. Mahasiswa sudah melek teknologi  sebagai

pengguna, yang penting bagaimana
mengarahkannya.

7. Mahasiswa menyediakan sendiri koneksi
8. Tersedia berbagai koneksi secara publik.
9. Device yang semakin confort, mulai dari HP, BB,

Ipad dll
10. Notebook dan lainnya menjadikan  Wifi sebagai

standar minimal
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Potensi Yang Tersedia


1. Peralatan TIK : komputer, jaringan LAN (local area

network), WAN (wide are network), internet, intranet,
satelit, TV, CD ROM, dan sebagainya yang
disiapkan untuk pembelajaran

2. Waktu pembelajaran : bersamaan ; berbeda
3. Bahan pembelajaran : bercirikan multimedia, yaitu

mempunyai teks, grafik, animasi, simulasi, audio,
video.
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Bentuk ICT:   e-learning
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4. peralatan TIK : komputer, jaringan LAN (local area

network), WAN (wide are network), internet, intranet,
satelit, TV, CD ROM, dan sebagainya.

5. Waktu pembelajaran : bersamaan ; berbeda
6. Bahan pembelajaran : bercirikan multimedia, yaitu

mempunyai teks, grafik, animasi, simulasi, audio,
video.
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Lanjutan:  e-learing


1. Mulai dari hal yang sederhana,  menyampaikan

bahan  melalui  group, email, facebook, dll.
2. Menggunakan blog, terbuka semua orang bisa

mengakses
3. Menggunakan LMS  (Learning Management

System)
4. Menggerakkan  potensi (mahasiswa,  smartphone,

Wi-Fi) dll.
5. Selalu memperbaiki diri bersama komunitas
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3. MERANCANG PELAYANAN  E-LEARNING MANDIRI


6. Audiens massif, proses menjadi sangat ekonomis
7. Biaya sebahagian ditanggung pengguna
8. Berbagai bentuk: e-learning, distance learning,  dan

lain yang sudah dibakukan MLS (Management
Learning System).

9. Online sangat dibutuhkan dalam pembelajaran,
utamanya untuk pembelajaran orang dewasa.

10. Jangan ditunggu intervensi dari luar, tapi mulai
saja.
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Merancang: Lanjutan



22/04/2014

6


1) Membuat perintah  dengan   informasi   yang

memadai: Bahasa Lisan VS  Tulisan
2) Membudayakan Etika dalam Bahasa Tulisan mulai

dari memperkenalkan diri, menyatakan  harapan
dan menggunakan  bahasa  baku.

3) Tetap pada posisi “belajar bersama”
4) Menambahkan  NILAI  kepada proses  secara

keseluruhan dengan  prinsip berbagi.
5) Mencegah praktik plagiasi
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V. PENGALAMAN MENGELOLA
PEMBELAJARAN  ONLINE


Tentukan Tujuan pembelajaran .
1) Mahasiswa mampu memantau  topik dalam

manajemen strategik (lingkungan   eksternal) bisnis
melalui  kegiatan  kelompok.

2) Melaporkan  hasil pembelajaran  hingga dapat
menjelaskan  industri penerbangan apakah menarik
atau tidak.
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Contoh: Proyek Analisis
Lingkungan  Eksternal


Taat kepada proses belajar
1) Penilaian. Penilaian didasarkan kepada prinsip

Portofolio  mulai dari taat waktu,  isi, apresiasi
lebih.

2) Penilaian diberi bobot (I-V) yang kemudian
dikonversi menjadi 100

3) Evaluasi  merupakan gabungan dari  seluruh
penugasan, online dan tatap muka.
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Contoh: Lanjutan
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Memberi Perintah
1. Peserta dibagi menjadi 7 kelompok, sesuai dengan  topik

bahasan dan jumlah kelompok.
2. Pengamatan adalah industri penerbangan  di Indonesia yang

fokus kepada penjelasan  apakah  kondisi lingkungan
eksternal  positif atau negatif terhadap industri penerbangan .

3. Menggunakan Google untuk mengeksplorsi  ketersediaan
data dan informasi  relevan

4. Peserta melaporkan di halaman yang telah tersedia
http://johannessimatupang.wordpress.com/2014/03/24/ma
najemen-stratejik-untuk-peserta-mm-angkatan-18-maret-
2014/

5. Upload paling lambat  22 April 2014.
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Mengelola Kelas Berbasis Online


1. Harus  ditanggapi, sehingga  peserta merasa

diapresiasi
2. Perhatikan etika, tidak memarahi atau mengatakan

sesuatu yang kurang wajar.
3. Diakhir kuliah sampaikan nilai sementara, nilai

secara online.
4. Nilai  final tetap menggunakan  “blended class”
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Catatan Penting


1. Plagiarisme,mengharamkan praktek plagirarisme
2. Lebih kepada upaya  preventif
3. Penulisan sumber  (citasi dan daftar pustaka) sesuai

dengan  kaidah yang benar
4. Penghargaan kepada  peserta  yang  tugasnya lebih

baik.
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Berkaitan dengan  Etika

http://johannessimatupang.wordpress.com/2014/03/24/ma
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1. Menghargai  dan memberi penalti. Menghargai

mempertimbangkan ketepatan pengiriman tugas,
kesesuaian  perintah, dan nilai tambah dari tugas
yang disampaikan.

2. Memberi penaliti dalam rangka  perubahan,
menggunakan kata-kata yang pantas, tidak
menghakimi.

3. Mendorong adanya perubahan, mengarahkan
mahasiswa  kepada  hasil yang lebih.
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PRINSIP BELAJAR BERSAMA


1. Buka halaman

http://johannessimatupang.wordpress.com/wp-
admin/post-new.php

2. Pelajari perintahnya
3. Tuliskan pendapat anda pada halaman yang

disedikan  pada  komentar.
4. Ada baiknya ditulis dulu di word, baru dikopi paste

pada  bagian yang tersedia.
5. Tugas paling akhir diupload 23 April 2014
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TUGAS PESERTA
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