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E-Learning dan
Pembelajaran Abad 21

Memecahkan masalah itu sulit. Mengenal
masalah lebih sulit. Tetapi, memformulasikan
masalah jauh lebih sulit
(Albert Einstein)

Best Practice PPPPTK Matematika

SEMINAR NASIONAL PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBELAJARAN
MATEMATIKA MENYONGSONG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Dunia Berubah, dengan Cepat
Ingatkah Anda, kapan:
• Berkirim surat dengan perangko/
diselipkan buku
• Memakai kamera dengan roll film
• Menelepon dengan telpon koin
atau sambil memelototi billing wartel
• Menggunakan disket 5 inchi/500KB
• Membeli SIM Card harganya ratusan ribu
• Mengirim SMS pertama kali

Dunia berubah

dengan cepat!

Charlie Bit Me

Globalisasi
• Globalisasi 1.0 : Negara (1492-Awal abad 20)
• Globalisasi 2.0: Perusahaan (1800-2000)
• Globalisasi 3.0: Individu (2000-sekarang)

1.0

2.0

3.0

• >500 juta kali ditonton
• >US$ 500,000 dari iklan di Youtube
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Gangnam

• >1,5 miliar kali ditonton
• >US$4 Juta dari iklan Youtube saja (total 8jt)
• Disusul Harlem Shake….

Khan Academy

Salman Khan (khanacademy.org)
• >4000 video pembelajaran
• >240 Juta kali ditonton dari seluruh dunia

Profesi Baru (Social Media)
Social Media Specialist

Bekerja Dengan Cara Baru

• Perbedaan (waktu, kurs, dll) menjadi berkah

Profesi Baru (Blogger)

Dunia Berubah

Blogger
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Dunia Berubah
Tahukah Anda
Seperti apakah generasi anak kita
sekarang

Digital Native

Digital Native

Millenial Generation

Bonus Demografi

• Optimis Dengan Masa Depan
• Suka dengan hidup yang dinamis dan cepat (sering
dicap sebagai tak sabaran dan susah diatur)
• Kritis, suka “mempertanyakan” dan menuntut
meskipun kepada atasan atau yang lebih senior (sering
dianggap sebagai kurang tahu sopan santun/liar)
• Multi-talenta (bisa multi-profesi)
• Family-Centric
• Team Worker
• Always Connected
• dll
www.jeune-dirigeant.fr
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Tren Demografi Dunia

Lingkungan Pembelajaran Berubah
• Informasi (knowledge) saat ini seperti udara:
ada dimana-mana, mudah didapat dan gratis
• Perangkat media dan teknologi sudah canggih
dan terjangkau
• Guru tak lagi menjadi satu-satunya sumber
informasi dan pengetahuan
• Lalu bagaimana cara
menyikapi generasi anak kita
ini?

Jangan salah

Jangan salah

• Kita bukan sekedar mengajari menggunakan
dan “mengkonsumsi” alat-alat canggih, bukan
sekedar cara “googling” dan download untuk
mencari informasi

• Anak kita lebih canggih. Mereka bisa beradaptasi
dengan teknologi dalam hitungan detik.
Tapi, dapatkah dia (dengan informasi itu)…
•
•
•
•
•
•

Mem-validasi kebenarannya
Memanfaatkan sesuai kebutuhannya
Melakukan sintesis
Mengomunikasikannya
Mengolaborasikannya
Memecahkan masalah
(problem solving) dengannya
http://perpuspolpat.blogspot.com

imaginenation.co.il

Jangan Salah

Jangan Salah

Siswa kita setiap saat mengakses dan update informasi
online. Tapi, tahukah mereka tentang…

• Bagaimana jika siswa hanya dibekali keahlian
dan pengetahuan yang sifatnya teknis dan
konvensional
• Padahal keahlian dan pengetahuan teknis di
abad 21 akan kadaluwarsa, kira-kira dalam 4
tahun saja

• Hoax, spam, scam, dll
• Penipuan online, kejahatan online, dan ciriciri/modusnya
• Keamanan data personal (privacy)
• Keamanan digital (worm, virus, dsb)
• Netiket
• Peluang (oportunity)!!!
Pastikan mereka ON THE TRACK
Guru harus selangkah di depan!
P4TK? ?Harus 3 langkah.. ☺
azcentral.com
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Kita harus menyiapkan generasi
Untuk dapat:
Menjalani Profesi yang sekarang belum ada
Menggunakan teknologi yang saat ini belum ada
atau belum ditemukan
Menghadapi persoalan yang
saat ini belum muncul
Dengan skill (teknis) yang
saat ini belum diketahui

Pembelajaran Harus Berubah

Idealnya…

Selama ini…
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Framework
Pembelajaran Abad 21
Partnership For 21st Century Learning

21st Century Outcome
2. Learning and Innovation Skills

21st Century Outcome
1.Core Subjects
• 3R reading”, “riting” (writing:menulis) dan
“rithmetic” (arithmetic:aritmatika).
(Bahasa, Seni, Matematika)

• Skill untuk menghadapi lingkungan kehidupan
dan pekerjaan yang kompleks
•
•
•

21st Century Outcome
3. Information,Media&Technology Skills
• Lingkungan abad 21 dilingkupi teknologi dan media yang
luar biasa
1) akses tak terbatas ke informasi, 2) perkembangan
perangkat teknologi yang pesat, dan 3) kemungkinan
kolaborasi dan kontribusi personal kepada skala yang
belum pernah terjadi sebelumnya

•
•
•

Literasi Information
Literasi Media
Literasi ICT

Kreatifitas dan Inovasi
Berpikir Kritis(Critical Thinking) dan
Pemecahan Masalah(Problem Solving)
Komunikasi dan Kolaborasi

21st Century Outcome
4.Life and Career Skills
Fleksibilitas Dan Adaptasi
Inisiatif Dan Mandiri (Self-directed)
Keterampilan Sosial Dan Lintas Budaya
Produktifitas Dan
Akuntabilitas
• Kepemimpinan Dan
Tanggung Jawab
•
•
•
•
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21st Century Support Systems
Kognitif - Skill

•
•
•
•

Standar Penilaian (assessment)
Kurikulum dan Instruksi
Pengembangan Profesional
Lingkungan belajar

Pengetahu
an,
Keterampil
an

Critical
Thinking ,
Problem
solving

Kreasi,
Inovasi

Komunikasi,
Kolaborasi

Minat Luas,
Motivasi, Selfdirected

World
Citizenship,
Morality,
Spirituality

Afektif (eksternal)

Afektif (internal)

Kecakapan Abad 21
Pembelajaran Abad 21

E-Learning

E-Learning

Model Lainnya
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E-learning
• e-Learning adalah sistem pendidikan yang
menggunakan aplikasi elektronik untuk
mendukung belajar mengajar dengan media
Internet, jaringan komputer,maupun komputer
standalone [Glossary of e-Learning Terms,
2001]
• Apapun teknologinya, pembelajaran harus
menjadi elemen utama (JISC)

Tipe E-Learning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Full Online
Blended Learning (kombinasi)
Synchronous
Asynchronous
Instructor-led group
Self-study
Self-study dipandu fasilitator
Web-based
Computer-based (Offline)
Video/audio tape/Multimedia

Tren e-Learning
• Social Software
• Open Educational Resources (MOOC)
• Cloud Computing

Best Practice
E-learning PPPPTK Matematika

• Learning Analytics
• Mobile Learning (m.p4tkmatematika.org)

Mengapa P4TK Matematika
Merintis e-Learning?
• Teknologi sudah memungkinkan. (Regulasi?)
• Suatu ketika nanti generasi milenial pada
gilirannya akan menjadi guru juga
• P4TK harus mempersiapkan sejak sedini mungkin,
mengantisipasi saat itu terjadi
• Ratusan ribu/jutaan guru “haus” akan
pengembangan profesi. Diklat tatap muka tak
akan memenuhi kebutuhan
• Kendala teknis? Guru-guru (nantinya) sebagian
besar sudah melek ICT,internet makin murah

Best Practice e-learning
• Peserta: guru
• Tipe: Full Online
• Software LMS: Moodle
• Diklat Online 2011 (Durasi 3 Bulan, 60 Peserta)
• Diklat Online 2012 (Durasi 3 Bulan,120 Peserta)
• Bimtek Online Geogebra (3 angkatan, Durasi 14
Hari, 350 peserta)
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Aktifitas
MATERI (KB) KE 1

POS TES

AKTIFITAS
OFFLINE N

TUGAS MANDIRI

TES MATERI N

TUGAS KELOMPOK

AKTIFITAS
OFFLINE1

MATERI N

MATERI 1

PRE TES

TES MATERI 1

MATERI (KB) KE N

FORUM DISKUSI

Menu
Materi dan
Aktifitas

Tampilan Depan

Pre/Pos Tes

Tampilan setelah login

Modul (File PDF) *)

*) Modul dipakai Sebagai cadangan apabila koneksi internet kurang bagus
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Materi Online

Forum Diskusi

Teks dan Video

Forum Kelompok

Tugas
Tugas diupload ke
forum untuk
didiskusikan
Tugas diupload ke
LMS untuk dinilai
fasilitator

Peserta membentuk kelompok diskusi online utk membuat
tugas. Komunikasi secara remote karena secara geografis
pesarta berasal dari daerah yang saling berjauhan (Jawa,
Bali, Sumatera, Sulawesi, Maluku, NTT,NTB, Papua)

Tugas Kelompok: Eksplorasi
• Mencari media di Geogebratube atau search
engine atau membuat sendiri (bagi yang
mampu)
• Menyusun strategi pembelajaran dengan
media tsb
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Penilaian
•
•
•
•
•

Pre Tes
Tugas Mandiri
Tugas Kelompok
Keaktifan diskusi
Pos Tes

Simpulan

Simpulan

• Perubahan yang terjadi pada abad 21 ini merupakan
hal yang tidak dapat terelakkan. Juga mencakup
kecakapan apa yang dibutuhkan di masa depan.
• Perlu perubahan paradigma dalam pembelajaran masa
depan sehingga generasi mendatang benar-benar siap
dalam menghadapi perkembangan zaman.
• Framework pembelajaran abad 21 yang dikembangkan
oleh P21 memberikan gambaran tentang kecakapan
apa saja yang diperlukan pada abad 21.

• Elearning dengan segala potensi dan kelebihan
merupakan salah satu inovasi penting dalam
pembelajaran masa depan.
• Outcome kecakapan abad 21 dapat dicapai salah
satunya melalui pemanfaatan e-learning.
• PPPPTK Matematika telah mulai memanfaatkan elearning sebagai salah satu model pembelajaran pada
beberapa kegiatan yang dilakukan dan cukup berhasil.
• E-learning yang diimplementasikan dapat diselaraskan
dengan kecakapan abad 21 dan menunjukkan bahwa elearning dapat menjadi salah satu alternatif dalam
pembelajaran abad 21.

E-learning Bagi Siswa?

Peran Guru?

•
•
•
•

Guru harusnya memiliki pengalaman elearning
Kesiapan SDM
Kesiapan sarana/infrastruktur
Kesiapan program

• Motivator (complex communication) dan
teladan
• Mentor
• Kolaborator
• Mediator
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Guru abad 21 tidak harus tahu jawaban semua
pertanyaan murid, tapi tahu bagaimana
membantu murid untuk kemana
mencari tahu dan bagaimana
memformulasikan permasalahan

Guru abad 21 bukanlah sumber informasi
tapi sumber inspirasi

Anda tak akan menguasai apapun
jika tidak pernah mencoba.
Jatuh bangun itu hal biasa.
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