
Judul  
Pengembangan Mata Kuliah Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi Untuk 
Menunjang Kontekstual Pendidik  
 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal telah terpengaruh dalam  

segala aspek kehidupan baik dibidang ekonomi, politik, kebudayaan seni dan bahkan di 

dunia pendidikan. Untuk itulah dunia pendidikan harus mau merumuskan inovasi yang 

positif untuk kemajuan pendidikan. 

Teknologi Informasi (TI) merupakan suatu kebutuhan menuju pendidikan yang 

berkualitas, karena dengan penggunaan TI diharapkan adanya peningkatan mutu belajar/ 

mengajar, peningkatan produktivitas/ efisiensi dan akses, serta peningkatan sikap 

belajar yang positif.  

Perkembangan teknologi infomasi dalam dunia pendidikan direspons oleh 

Departemen Pendidikan Nasional dengan memasukkan kurikulum yang bernuansa 

pengenalan seluk beluk teknologi informasi, terutama di jenjang pendidikan menengah. 

Adanya respons ini menunjukkan bahwa Departemen Pendidikan Nasional 

memperhatikan perkembangan dunia teknologi informasi yang sedang mengalami 

kemajuan pesat. Dengan kebijakan ini diharapkan siswa memiliki bekal kemampuan 

untuk mengenal, memahami, dan berinteraksi dengan dunia teknologi informasi, 

sehingga kelak pada saat lulus tidak buta sama sekali dengan dunia teknologi informasi 

yang ada di masyarakat. Tetapi dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional lupa 

bagaimana meningkatkan mutu dan kemampuan guru di bidang teknologi informasi. 

Tidak dapat dipungkuri bahwa guru-guru di Indonesia masih banyak yang “gaptek” 

(gagap teknologi), maka diperlukan suatu jalan keluar untuk mengatasi bagaimana agar 

guru-guru Indonesia memiliki pengetahuan yang cukup memadai dalam teknologi 

informasi.  

Saat ini begitu cepatnya teknologi informasi merambah kehidupan semua orang, 

mau tidak mau guru sebagai pendidik harus mengenalnya. Tetapi, apa yang terjadi 

dilapangan, SDM guru sangat tertinggal jauh untuk mengikuti perkembangannya. 

Banyak guru–guru yang notabene merupakan jembatan penyebarangan ilmu 

pengetahuan bagi siswa, tetapi ironisnya banyak guru yang gagap teknologi. 
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Di Indonesia masih sangat banyak guru-guru yang sama sekali belum mengenal 

TI dengan internetnya bahkan memegang komputer saja tidak pernah bahkan ada yang 

takut bila memegang komputer, kondisi ini sangat memprihatinkan, padahal sekarang 

ini sudah jaman globalisasi dimana guru di tuntut untuk mengerti tentang teknologi 

modern agar dapat menghasilkan anak didik yang cerdas, bertakwa dan modern, 

bagaimana mungkin pemanfaatan TI bisa di maksimalkan dalam proses pembelajaran 

jika gurunya saja sama sekali tidak mengerti tentang internet, multimedia, teknologi 

komunikasi dll.  

Dengan kondisi banyaknya guru guru yang masih “gaptek” maka salah satu 

jalan keluar untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi yaitu 

dengan menambahkan mata kuliah TI di perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi 

yang mencatak calon Pendidik. Adapun materi teknologi informasi yang diberikan 

memberikan pengenalan dan kemampuan bagi guru guna menghadapi tuntutan global, 

yaitu pembelajaran yang berkualitas dengan pemanfaatan teknologi informasi.  Dengan 

adanya pengembangan mata kuliah TI, diharapkan guru memiliki standar TI yang cukup 

sebagai pendidik. 

 

Jika guru tidak memahami mekanisme dan pola penyebaran informasi yang 

demikian cepat, ia akan terpuruk secara profesional. Kalau hal ini terjadi, ia akan 

kehilangan kepercayaan baik dari peserta didik, orang tua maupun masyarakat. Untuk 

menghadapi tantangan profesionalitas tersebut, guru perlu berfikir secara antisipatif dan 

proaktif. Artinya, guru harus melakukan pembaruan ilmu dan pengetahuan yang 

dimilikinya secara terus menerus 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin memberikan salah satu 

solusi dalam meningkatkan kualitas guru-guru di Indonesia agar menguasai teknologi 

informasi yang berkembang saat ini, karena tidak dapat dipungkiri sekarang ini masih 

banyak guru – guru di Indonesia yang “gaptek” (Gagap Teknologi), sedangkan betapa 

pentingnya peranan guru dalam dalam dunia pendidikan itu sendiri, guru yang notabene 

merupakan jembatan penyebarangan ilmu pengetahuan bagi siswa. Adapun secara 
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umum perumusan makalah dalam makalah ini adalah “ Bagaimana meningkatkan 

kualitas guru-guru di Indonesia dalam bidang teknologi informasi ? ” 

Secara terperinci rumusan masalah dari makalah ini adalah : 

1. Adanya  mata kuliah wajib yaitu mata kuliah teknologi informasi yang harus 

diberikan di perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi yang mencetak 

calon pendidik (Guru)? 

2. Bagaimana Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah teknologi 

informasi? 

3. Bagaimana silabus untuk mata kuliah teknologi informasi ? 

4. Materi -materi teknologi informasi yang diberikan disertai modul materi? 

5. Alamat situs untuk mengakses silabus dan buku penunjang untuk mata 

pelajaran teknologi informasi SD, SMP dan SMA? 

 

1.3 Arti Penting Perumusan Masalah  

Adapun arti penting dari perumusan masalah pada makalah ini adalah : 

1. Dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan guru-guru di Indonesia di bidang 

teknologi informasi. 

2. Dengan adanya peningkatan kualitas guru di bidang teknologi informasi akan 

menciptakan pendidikan yang bermutu. 

3. Memberikan salah satu solusi untuk pemerintah, guna mengatasi banyaknya 

guru -guru di Indonesia yang masih “gaptek”. 

 

2. Kajian Teori 

2.1  Peranan Guru  

Efektivitas dan efisien belajar individu di sekolah sangat bergantung kepada 

peran guru. Abin Syamsuddin (2003) mengemukakan bahwa dalam pengertian 

pendidikan secara luas, seorang guru yang ideal seyogyanya dapat berperan sebagai : 

1. Konservator (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber norma 

kedewasaan;  

2. Inovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan;  

3. Transmitor (penerus) sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik;  
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4. Transformator (penterjemah) sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan 

dalam pribadinya dan perilakunya, dalam proses interaksi dengan sasaran didik;  

5. Organisator (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat 

dipertanggungjawabkan, baik secara formal (kepada pihak yang mengangkat dan 

menugaskannya) maupun secara moral (kepada sasaran didik, serta Tuhan yang 

menciptakannya).  

2.2 Teknologi Informasi Pendidikan 

2.2.1 Pengertian Teknologi Informasi. 

Sebelum membahas teknologi pendidikan terlebih dahulu perlu diketahui 

pengertian teknologi. Kata teknologi seringkali oleh masyarakat diartikan sebagai alat 

elektronik. Tapi oleh ilmuwan dan ahli filsafat ilmu pengetahuan diartikan sebagai 

pekerjaan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Jadi teknologi lebih 

mengacu pada usaha untuk memecahkan masalah manusia. Teknologi Informasi dilihat 

dari kata penyusunnya adalah teknologi  dan informasi, secara mudahnya teknologi 

informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari 

bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, 

lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya 

 

2.2.2. Macam-macam Teknologi Pendidikan 

Macam-macam teknologi pendidikan menurut Davies (1972) ada tiga yaitu: 

1. Teknologi pendidikan satu 

Teknologi pendidikan satu yaitu mengarah pada perangkat keras seperti 

proyektor, laboratorium, komputer (CD ROM, LCD, TV, Video dan alat elektronik 

lainnya). Teknologi mekanik ini dapat mengotomatiskan proses belajar mengajar 

dengan alat yang memancarkan, memperkuat suara, mendistribusikan, merekam dan 

mereproduksi stimuli material yang menjangkau pendengar/ siswa dalam jumlah yang 

besar. Jadi teknologi satu ini efektif dan efisien. 

2. Teknologi pendidikan dua 

Teknologi pendidikan dua mengacu pada ”perangkat lunak” yaitu menekankan 

pentingnya bantuan kepada pengajaran. Terutama sekali dalam kurikulum, dalam 
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pengembangan instruksional, metodologi pengajaran, dan evaluasi. Jadi teknologi dua, 

menyediakan keperluan bagaimana merancang yang baru atau memperbarui yang 

sekarang, bermanfaat pada pengalaman belajar mesin dan mekanisme dipandang 

sebagai instrumen presentasi atau transmisi. 

3. Teknologi pendidikan tiga 

Teknologi pendidikan tiga, yaitu kombinasi pendekatan dua teknologi yaitu 

“perangkat keras“ dan perangkat lunak”. Teknologi pendidikan tiga, orientasi utamanya 

yaitu ke arah pendekatan sistem, dan sebagai alat meningkatkan manfaat dari apa yang 

ada di sekitar. Teknologi pendidikan tiga dapat dikatakan sebagai pendekatan 

pemecahan masalah, titik beratnya dalam orientasi diagnostik yang menarik. Dari ketiga 

macam tekonologi di atas dapat dikatakan bahwa teknologi pendidikan dalam konteks 

sebenarnya adalah tidak hanya mengacu pada perangkat keras saja seperti yang umum 

dijadikan sebagai persepsi yang benar, namum juga meliputi perangkat lunak dan 

perpaduan keduanya perangkat keras dan lunak. 

2.2.3. Manfaat Teknologi pendidikan dan kekurangannya 

1. Manfaat teknologi pendidikan 

1) Teknologi Pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi 

pengetahuan: 

a. Untuk mewakili gagasan pelajar pemahaman dan kepercayaan 

b. Untuk organisir produksi, multi media sebagai dasar pengetahuan 

pelajar. 

2) Teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan 

yang mendukung pelajar : 

a. Untuk mengakses informasi yang diperlukan. 

b. Untuk perbandingan perspektif, kepercayaan dan pandangan dunia. 

3) Teknologi pendidikan sebagai media sosial untuk mendukung pelajaran dengan 

berbicara. 

a. Untuk berkolaborasi dengan orang lain. 

b. Untuk mendiskusikan, berpendapat dan membangun konsensus antara 

anggota sosial. 

4) Teknologi pendidikan sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar 
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a. Untuk membantu pelajar mengartikulasikan dan mempresentasikan apa 

yang mereka ketahui 

5) Teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan/sekolah. 

6) Teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses belajar 

mengajar. 

7) Teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. 

Kekurangannya 

1) Pihak guru yang tidak bisa mengoperasikan/menguasai elektronika akan 

tertinggalkan oleh siswa. 

2) Teknologi pendidikan memerlukan SDM yang berkualitas untuk bisa 

mempercepat inovasi sekolah, sedangkan realita masih kurang. 

3) Teknologi pendidikan baik itu hardware maupun soffware membutuhkan biaya 

yang mahal. 

4) Keterbatasan sarana prasarana sekolah akan menghambat inovasi pendidikan. 

5) Penggunaan teknologi pendidikan dalam bentuk Hardware memerlukan control 

yang tinggi dari guru atau orang tua terutama internet dan software.  Siswa yang 

tidak mempunyai motivasi yang tinggi cenderung gagal. 

 

2.2.4. Pemanfataan TI dan Kedudukan TI dalam Pembelajaran  

Dewasa ini dunia teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, hal itu terjadi disegala bidang khususnya di TI ( Teknologi Informasi ) ini semua 

sedikit banyaknya di pengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin tidak dapat 

terbendung lagi, arti pentingnya TI dalam kehidupan di jaman yang sudah maju seperti 

sekarang ini dapat dilakukan melalui dunia pendidikan dari sekolah dasar sampai 

pendidikan tinggi, diharapkan para siswa/mahasiswa dapat menularkan ilmunya tentang 

TI kepada masyarakat luas dimulai dari keluarganya terlebih dahulu 

Padahal negara-negara lain sudah membuktikan bahwa pembelajaran 

menggunakan TI dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Jelas sekali di Indonesia 

pemanfaatan TI dalam pembelajaran belum maksimal, karena dipengaruhi banyak 

faktor yang memang menjadi problem pemerintah sebagai pemegang kebijakan, dan 

guru-guru yang belum siap menggunakan TI dalam pembelajaran, padahal jika guru-

guru mau memanfaatkan TI, pembelajaran terasa akan lebih inovatif, kreatif dan tidak 
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membosankan, selama ini para siswa khususnya di SD, SMP, SMA masih dengan 

metode cara lama yaitu mendengarkan ceramah guru, melihat ke papan tulis, mencatat 

di kertas, mencari bahan di perpustakaan hal ini terjadi terus-menerus sehingga lama-

lama siswa juga akan bosan, tetapi jika TI benar-benar di manfaatkan maka 

pembelajaran dapat lebih menyenangkan, siswa juga bisa lebih aktif dalam mencari 

sumber belajar sendiri, dengan pemanfaatan TI dalam pembelajaran diharapkan siswa 

dan guru akan bertambah luas wawasan dan ilmu pengetahuannya serta dapat berpikir 

global tanpa meninggalkan kultur budaya Indonesia, pembelajaran juga semakin 

bervariasi dan lebih menarik.  

Memang pembelajaran yang menyenangkan itu juga bisa dilakukan tanpa TI, 

misalnya belajar di alam bebas, menggunakan media lingkungan sekitar dll, tapi 

tuntutan di era globalisasi ini adalah kita bisa menjadi manusia yang selain pandai, 

cerdas, bertakwa tetapi juga modern dan berpikir global dan juga tidak “gaptek” (gagap 

teknologi) oleh karena itu pemanfaatan TI dalam pembelajaran tidak ada salahnya 

dilakukan dalam proses pembelajaran. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1   Pentingnya Mata Kuliah Teknologi Informasi 

Manfaat TI di bidang pendidikan memang menggiurkan bagi kaum akademisi 

yang haus akan informasi, juga bagi mereka yang hendak memobilisasi bangsa 

Indonesia agar lebih maju lagi dalam bidang ini. Namun ada beberapa kendala di 

Indonesia yang menyebabkan TI dan internet belum dapat digunakan seoptimal 

mungkin. Salah satu kendala utamanya kurangnya ketersediaan sumber daya manusia 

untuk melakukan proses transformasi teknologi terutama di dunia pendidikan khususnya 

bagi guru - guru di Indonesia. 

Di Indonesia masih sangat banyak guru-guru yang sama sekali belum mengenal 

TI dengan internetnya bahkan memegang komputer saja tidak pernah bahkan ada yang 

takut bila memegang komputer, kondisi ini sangat memprihatinkan, padahal sekarang 

ini sudah jaman globalisasi dimana guru di tuntut untuk mengerti tentang teknologi 

modern agar dapat menghasilkan anak didik yang cerdas, bertakwa dan modern, 

bagaimana mungkin pemanfaatan TI bisa di maksimalkan dalam proses pembelajaran 
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jika gurunya saja sama sekali tidak mengerti tentang internet, multimedia, teknologi 

komunikasi dll.  

Banyak manfaat yang diperoleh dari penggunaan TI dalam dunia pendidikan, 

salah satunya dengan hadirnya internet guru dapat mencari bahan-bahan yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran yang akan dilakukannya di kelas, guru dapat 

mencari sumber bahan dengan memanfaatkan mesin pencari dalam internet, misalnya 

situs google.com, searchindonesia.com atau sumpahpalapa.net,  memanfaatkan mesin 

pencari ini guru bisa menjelajah dunia maya untuk mencari tambahan sumber bahan 

bagi proses pembelajarannya, setelah mendapatkan bahan guru dapat mengolah 

data/gambar tersebut di dalam program komputer misalnya Microsoft Power Point 

untuk memberikan pembelajaran di kelas menggunakan laptop dan LCD sehingga siswa 

juga akan lebih tertarik mengikuti pembelajaran tersebut dan tidak bosan, bagi siswa 

sendiri dengan menggunakan TI mereka bisa mencari ensiklopedia dan bahan pelajaran 

lainnya melalui situs-situs internet, intinya dengan internet guru dan siswa bisa 

mendapatkan apa saja yang ingin ia cari dengan cepat, mudah, kapan saja tanpa 

mengenal batas dan hambatan geografis untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi 

kedudukan internet dalam pembelajaran adalah sebagai sumber informasi, sebagai 

tempat mencari media yang akan di gunakan dalam pembelajaran, yang intinya dapat 

memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran, dengan segala fasilitas yang 

ada dalam internet, dapat dimanfaatkan untuk mencari bahan dan media untuk media 

pembelajaran yamng akan dilaksanakan guru dan murid, bahkan bila pembelajaran 

betul-betul memanfaatkan TI, maka pembelajaran bisa dilakukan diluar kelas. 

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru 

pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk 

senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian kemampuan 

profesionalnya. Guru harus harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan 

proses pembelajaran peserta didik. Guru di masa mendatang tidak lagi menjadi satu-

satunya orang yang paling well informed terhadap berbagai informasi dan pengetahuan 

yang sedang tumbuh, berkembang, berinteraksi dengan manusia di jagat raya ini.  
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Jika guru tidak memahami mekanisme dan pola penyebaran informasi yang 

demikian cepat, ia akan terpuruk secara profesional. Kalau hal ini terjadi, ia akan 

kehilangan kepercayaan baik dari peserta didik, orang tua maupun masyarakat. Untuk 

menghadapi tantangan profesionalitas tersebut, guru perlu berfikir secara antisipatif dan 

proaktif. Artinya, guru harus melakukan pembaruan ilmu dan pengetahuan yang 

dimilikinya secara terus menerus. Disamping itu, guru masa depan harus paham 

penelitian guna mendukung terhadap efektivitas pengajaran yang dilaksanakannya, 

sehingga dengan dukungan hasil penelitiaan guru tidak terjebak pada praktek 

pengajaran yang menurut asumsi mereka sudah efektif, namun kenyataannya justru 

mematikan kreativitas para peserta didiknya. Begitu juga, dengan dukungan hasil 

penelitian yang mutakhir memungkinkan guru untuk melakukan pengajaran yang 

bervariasi dari tahun ke tahun, disesuaikan dengan konteks perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sedang berlangsung.  

Maka itu perlu satu jalan keluar agar guru – guru di Indonesia tidak gagap 

teknologi informasi, dan memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Tidak 

dipungkiri bahwa  banyak guru yang “gaptek” terutama guru -guru yang sudah 

mengajar tetapi belum Sarjana (S1), yang mana mereka dituntut untuk sekolah lagi dan 

guru yang berusia tua.  Salah satu jalan keluar yang dapat dilaksanakan adalah dengan 

memberikan mata kuliah teknologi informasi di perguruan tinggi, khususnya Perguruan 

Tinggi yang mencetak calon pendidik 

Adapun materi yang diajarkan pada materi teknologi informasi antara lain 

penggunaan komputer yaitu penggunan software Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Powerpoint, dan Internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan di 

dunia pendidikan guru tidak akan lepas dari penggunaan komputer, contohnya untuk 

mengetik dokumen pasti akan dibutuhkan program microsoft word, untuk membuat 

grafik dibutuhkan program microsoft excel, untuk membuat presentasi dibutuhkan 

microsoft power point, untuk mencari bahan mengajar dapat menggunakan internet, 

untuk berkomunikasi dengan guru guru lain dapat menggunakan email. Dengan adanya 

mata kuliah teknologi informai maka akan memiliki kemampuan di bidang tersebut. 
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3.2  Satuan Acara Perkuliahan ( SAP) mata kuliah teknologi informasi 

Adapun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) untuk mata kuliah teknologi informasi 

adalah sebagai berikut: 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 

MATA KULIAH  : TEKNOLOGI INFORMASI 

SKS   : 2 SKS 

Pertemuan Pokok 

Bahasan 

Tujuan Instruksi Umum 

(TIU) 

Sub Pokok Bahasan Sasaran Belajar 

1 Aplikasi 

pengolah 

kata 

(Microsoft 

Word) 

Menerangkan aplikasi 

pengolah kata (Microsoft 

Word) 

• Pengertian menu 

dan ikon yang 

terdapat dalam 

perangkat lunak 

pengolah kata  

Dapat menjelaskan 

pengertian menu dan 

ikon yang terdapat 

dalam perangkat 

lunak pengolah kata 

2 Aplikasi 

pengolah 

kata 

(Microsoft 

Word) 

Mengoperasikan aplikasi 

pengolah kata (Microsoft 

Word) 

• Membuat 

Dokumen baru 

• Mengatur format 

teks dan spasi  

• Menggunakan 

bulleting dan 

numbering 

Dapat membuat 

dokumen baru, 

memodifikasi jenis 

dan pengaturan pada 

teks, memodifikasi 

pengaturan halaman 

• Menggunakan 

berbagai jenis 

huruf 

• Mengatur ukuran 

halaman 

• Mengatur baris 

kanan, kiri, atas 

3 Aplikasi 

pengolah 

kata 

(Microsoft 

Word) 

Mengoperasikan aplikasi 

pengolah kata (Microsoft 

Word) 

Dapat membuat dan 

menghapus baris, 

kolom, atau tabel 

serta Mengoperasikan 

ikon drawing 

• Membuat 

dokumen berisi 

tabel  

• Menghapus baris 

atau kolom  

• Menambah baris 

atau kolom 
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• Membuat bentuk 

shape tertentu) 

4 Aplikasi 

pengolah 

angka 

(Microsoft 

Excel) 

Menerangkan aplikasi 

pengolah angka 

(Microsoft Excel) 

• Pengertian menu 

dan ikon yang 

terdapat dalam 

perangkat lunak 

pengolah angka 

Dapat menjelaskan 

pengertian menu dan 

ikon yang terdapat 

dalam perangkat 

lunak pengolah angka 

5 Aplikasi 

pengolah 

angka 

(Microsoft 

Excel) 

Mengoperasikan aplikasi 

pengolah angka 

(Microsoft Excel) 

• Memasukkan 

data berupa 

angka, dan teks 

dalam cell 

Dapat melakukan 

langkah dasar 

pengoperasian dan n 

• Membuat data 

yang berurutan 

menjelaskan formula 

dan fungsi 

 

• Mencari 

informasi 

tentang formula 

dan fungsinya 

6 Aplikasi 

pengolah 

angka 

(Microsoft 

Excel) 

Mengoperasikan aplikasi 

pengolah angka 

(Microsoft Excel) 

• Mengolah data 

angka dengan 

hitungan statistic 

Dapat mengolah 

angka dan 

menyajikan grafik 

• Menyajikan 

grafik 

7 Aplikasi 

pembuat 

presentasi 

(Microsoft 

Power 

point) 

Mengoperasikan aplikasi 

pembuat presentasi 

(Microsoft Powerpoint) 

• Mencari 

visualisasi fungsi 

menu, tools, icon 

• Menunjukkan 

beberapa menu, 

tools, dan icon 

sesuai dengan 

fungsinya 

Dapat 

mengidentifikasi 

fungsi menu, tools, 

icon dalam program 

presentasi 

 

UTS 8 

9 Aplikasi 

pembuat 

presentasi 

(Microsoft 

Power 

point) 

Mengoperasikan aplikasi 

pembuat presentasi 

(Microsoft Powerpoint) 

• Menyiapkan 

halaman baru 

untuk membuat 

presentasi 

Dapaa Membuat 

presentasi dengan 

template dan wordart 

 

• Menyimpan data 

file dengan nama 

baru 
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• Memanfaakan 

wordart sebagai 

bagian presentasi 

10 Aplikasi 

pembuat 

presentasi 

(Microsoft 

Power 

point) 

Mengoperasikan aplikasi 

pembuat presentasi 

(Microsoft Powerpoint) 

• Menyisipkan 

tabel, garfik 

dalam slide 

• Mengatur 

tampilan slide 

dengan animasi 

yang ada dalam 

tools. 

Dapat Membuat 

presentasi dengan 

menyisipkan tabel, 

grafik, dan gambar 

dan memodifikasi 

presentasi dengan 

menyisipkan visual 

dan video 

• Mengatur waktu 

tampilan slide 

sesuai kebutuhan 

11 Internet Mengoperasikan Internet  • Mencari 

informasi cara 

mengakses 

internet 

Dapat menjelaskan 

bagaimana cara 

mengakses internet 

12 Internet Mengoperasikan Internet  Dapat mencari 

informasi dan 

searching internet 

• Mencari 

informasi macam 

macam browser 

• Melakukan 

searching pada 

internet 

13 Internet Mengoperasikan Internet  • Menjelaskan 

pengelolaan hasil 

pencarian/ 

download pada 

lokasi 

penyimpanan 

Dapat mendownload, 

menyimpan dan 

mencetak hasil 

browsing 

• Menjelaskan 

cara mencetak 

hasil browsing 

14 Internet Mengoperasikan Internet  Dapat membuat, 

mengirim, membaca 

email 

• Membuat email 

• Mengirim email 

• Membaca email 

• Menjelaskan 

fungsi 
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attachment file 

dalam email 

UAS 15 

Cara Pengajaran    : Ceramah dan Praktek Langsung 

Media Pengajaran :  Papan Tulis, Laptop, Komputer, LCD dan Interne 

3.3  Silabus Mata Kuliah TI  di Perguruan Tinggi 

Adapun Silabus yang diajarkan dalam mata kuliah teknologi informasi yaitu 

penggunaan program komputer dan internet.  Seperti Microsoft Word, Microsof Excel, 

Microsoft Powerpoint, dan Internet  Untuk lebih jelasnya dijabarkan pada tabel ini 

dibawah ini yang mencakup tentang materi diajarkan, kegiatan perkuliahan, indikator 

pencapaian, penilaian, waktu yang digunakan dan sumber / bahan ajar. 

1. Untuk Materi Microsoft Word 
No Materi 

Kuliah 

Kegiatan Perkuliahan Indikator Pencapaian Penilaian Alokasi/ Sumber 

Waktu / Bahan 

1 Menu 

dan ikon 

aplikasi 

pengolah 

kata 

• Menyimak 

penjelasan 

tentang 

pengertian 

menu dan ikon 

• Mendiskusikan 

fungsi menu 

dan ikon 

• Menjelaskan 

pengertian menu dan 

ikon yang terdapat 

dalam perangkat 

lunak pengolah kata 

Penugasan 

Individu 

30 menit Modul/ 

buku, 

internet 

 

  

   

  

• Menerangkan fungsi 

menu dan ikon yang 

terdapat dalam 

perangkat lunak 

pengolah kata 

Uraian  60 menit 

2 Fungsi 

Menu 

dan Ikon 

Penugasan 

Individu 

15 menit  • Membuat 

Dokumen baru 

• Mendemonstrasikan 

pembuatan dokumen 

baru 

 

 10 menit • Menyimpan 

Dokumen baru    

• Mengatur 

format teks 

dan spasi  

• Menggunakan 

• Memodifikasi jenis 

dan pengaturan pada 

teks 

Praktek  10 menit 

  

  

10 menit  

 13



bulleting dan 

numbering 

  

  

 10 menit • Menggunakan 

border dan 

shading 

  

  

10 menit • Memodifikasi 

pengaturan halaman 

• Menggunakan 

berbagai jenis 

huruf 

 

 

15 menit • Mengatur 

ukuran 

halaman 

 

 

10 menit • Mengatur baris 

kanan, kiri, 

atas  

 

3 Membuat 

dokumen 

aplikasi 

pengolah 

data 

• Membuat 

dokumen 

berisi tabel  

• Menghapus 

baris atau 

kolom  

• Menambah 

baris atau 

kolom 

• Membuat 

bentuk shape 

tertentu) 

• Membuat dan 

menghapus baris, 

kolom, atau tabel 

Penugasan 

Individu 

30 menit  

 

  

Praktek  15 menit • Mengoperasikan ikon 

drawing   

  

 15 menit 

  

 

15 menit 

 

2. Untuk Materi Microsoft  Excel 
No Materi 

Kuliah 

Kegiatan Perkuliahan Indikator Pencapaian Penilaian Alokasi/ Sumber 

Waktu / Bahan 

1 Menu dan 

ikon 

aplikasi 

pengolah 

angka 

• Menyimak 

penjelasan 

tentang 

pengertian 

menu dan ikon 

• Mendiskusikan

fungsi menu 

dan ikon 

• Menjelaskan 

pengertian menu dan 

ikon yang terdapat 

dalam perangkat 

lunak pengolah angka 

Penugasan 

Individu 

30 menit Modul/ 

buku, 

internet 

 

  

   

  

• Menerangkan fungsi 

menu dan ikon yang 

terdapat dalam 

Uraian 60 menit 
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 perangkat lunak 

pengolah angka  

 

2 Fungsi 

Menu dan 

Ikon 

• Memasukkan 

data berupa 

angka, dan 

teks dalam cell 

• Membuat data 

yang berurutan 

• Mencari 

informasi 

tentang 

formula dan 

fungsinya 

• Mengatur 

lebar kolom 

yang 

diinginkan 

• Melakukan langkah 

dasar pengoperasian 

Praktek 30 menit Modul/ 

buku, 

internet 

 

  

   

15 menit  

  

30 menit • Menjelaskan formula 

dan fungsi  

 

 

 

15 menit 

 

 

3 Membuat 

dan 

mengolah 

dokumen 

pengolah 

angka 

• Mengolah data 

angka dengan 

hitungan 

statistic 

• Menyajikan 

grafik 

• Mengolah data 

menggunakan 

perhitungan statistik 

Praktek 45 menit Modul/ 

buku, 

internet 

 

 

  

45 menit 

 

3.  Untuk Materi Microsoft Powerpoint 
No Materi 

Kuliah 

Kegiatan Perkuliahan Indikator Pencapaian Penilaian Alokasi/ Sumber 

Waktu / Bahan 

1 Menu dan 

ikon 

aplikasi 

dalam 

pembuat 

presentasi 

Uraian 60 menit Modul/ 

buku, 

internet 

• Mencari 

visualisasi 

fungsi menu, 

tools, icon 

• Mengidentifikasi 

fungsi menu, tools, 

icon dalam program 

presentasi 

  

  

   

Praktek 30 menit • Menunjukkan 

beberapa 

menu, tools, 

dan icon sesuai 

dengan 

fungsinya 
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2 Fungsi 

menu dan 

ikon 

dalam 

aplikasi 

pembuat 

presentasi 

Penugasan 

individu  

45 menit Modul/ 

buku, 

internet 

• Menyiapkan 

halaman baru 

untuk 

membuat 

presentasi 

• Membuat presentasi 

dengan template dan 

wordart 

 

Uraian  

    

   

Praktek 15 menit • Menyimpan 

data file 

dengan nama 

baru 

 

  

  

  

30 menit  • Memanfaakan 

wordart 

sebagai bagian 

presentasi 

  

  

 

 

3  • Menyisipkan 

tabel dalam 

slide 

• Menyisipkan 

grafik dalam 

slide 

• Mengatur 

tampilan slide 

dengan 

animasi yang 

ada dalam 

tools. 

• Mengatur 

waktu 

tampilan slide 

sesuai 

kebtuuhan 

• Membuat presentasi 

dengan menyisipkan 

tabel, grafik, dan 

gambar 

Praktek 30 menit Modul/ 

buku, 

internet 

  

  

 30 menit  

   

   

• Memodifikasi 

presentasi dengan 

menyisipkan visual 

dan video 

Praktek 15 menit 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

4. Untuk Materi Internet 
No Materi 

Kuliah 

Kegiatan Perkuliahan Indikaor Pencapaian Penilaian Alokasi/ Sumber 

Waku / Bahan 

1 Akses 

Internet 

• Mencari 

informasi 

tentang cara 

• Menjelaskan 

bagaimana cara 

mengakses internet 

Penugasan 

individu  

60 menit Modul/ 

buku, 

internet 

 

Uraian  
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mengakses 

internet 

   

  

Praktek 30 menit • Menjelaskan 

cara 

mengakses 

internet 

2 Akses 

Internet 

• Menjelaskan 

langkah 

langkah 

mencari 

informasi 

melalui 

internet 

• Mencari 

informasi 

macam macam 

browser 

• Melakukan 

searching pada 

internet 

• Mendemonstrasikan 

mencari informasi 

melalui internet 

Penugasan 

individu  

30 menit Modul/ 

buku, 

internet 

 

Uraian  

   

  

  

  

Praktek 30 menit 

  

  

  

Praktek 30 menit 

3 Web 

Browser 

dan 

Search  

• Mencari 

informasi 

tentang 

website search 

engine 

• Menjelaskan 

pengelolaan 

hasil 

pencarian/ 

download pada 

lokasi 

penyimpanan 

• Menjelaskan 

cara mencetak 

hasil browsing 

• Menjelaskan fungsi 

menu pencari (search 

engine) 

Penugasan 

individu  

60 menit Modul/ 

buku, 

internet 

 

Uraian  

    

• Mendemonstrasikan 

cara menyimpan 

informasi hasil 

browsing 

Praktek 15 menit 

 

 

 

  
  
  
 

15 menit 

4 Email • Membuat 

email 

• Mengirim 

• Membuat email, 

membaca, dan 

mengirim email 

Penugasan 

individu  

30 menit Modul/ 

buku, 

internet 

 

Uraian 15 menit 
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email    

 15 menit • Membaca 

email   

Praktek 30 menit • Menjelaskan 

fungsi 

attachment file 

dalam email 

 

 

3.4  Modul Materi Mata Kuliah TI 

Dari materi kuliah teknologi informasi yang diberikan, disini juga akan 

diberikan modul kuliah materi teknologi Informasi.  Adapun modul modul materi 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Modul Materi Microsoft Word 

 Pengenalan Microsof Word  

Microsoft Word merupakan salah satu  aplikasi milik Microsoft yang sering 

digunakan, disamping Microsoft Excel. Pada dasarnya aplikasi Microsfot Word 

berfungsi untuk membantu pengguna dalam mengetik dokumen.   

Pada Layar  Microsof Word terdiri dari 

1. Menu Bar  

Lajur ini memuat menu - menu yang berisi perintah - perintah Word, dimulai 

dari Menu File sampai dengan Help. Beberapa cara untuk mengaktifkan menu : 

1) Dengan menggunakan mouse, tempatkan pointer mouse pada nama menu 

yang anda inginkan lalu klik tombol mouse sebelah kiri 

2) Dengan mengunakan keyboard, tekan tombol Alt + huruf yang digaris 

bawahi pada menu. 

2. Toolbars 

Toolbar yaitu baris yang memuat sekumpulan icon-icon perintah Word. Apabila 

arahkan pointer mouse pada setiap icon, maka akan tampil perintah. Dan apabila 

inginkan menjalankan tinggal arahkan pointer mouse lalu klik. Apabila ingin 

mengaktifkan tampilan yang lain, klik Menu View, pilih Toolbars pilih salah 

satu (Default Standard dan Formating) 

3. Ruler Line 
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Ruler line adalah baris yang mengatur penghentian tabulasi dan batas kiri serta 

kanan dan batas lainnya. 

4. Status Bar 

Status Bar terletak dibawah layer word, Status bar berfungsi menampilkan 

informasi tentang keadaaan dokumen yang sedang aktif.  

5. Cursor 

Cursor adalah garis yang berkedip kedip 

6. Scroll Bar 

Scroll Bar adalah tanpa menggulung atau menggerakkan layer menggunakan 

mouse. Ada dua Scroll bar  :  

1) Terletak pada sebelah kanan dokumen yan berfungsi untuk menggerakkan 

layer dari atas ke bawah atau sebaliknya. 

2) Terletak pada bagian bawah layer dokumen yang berfungsi untuk 

menggerakkan layer dari kiri ke kanan atau sebaliknya. 

 
 Memulai Mengetik Dokumen  

Sebelum memulai pengetikan ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan.  

1) Pilih jenis dan ukuran huruf, klik menu Format, Klik Font: 

• Font (jenis huruf) 

• Size (ukuran huruf) 

• Font style (memberikan efek pencetakan) 

 Bold (cetak tebal) 

 Italyc (cetak miring) 

 Underline (garis bawah) 

2) Effects (Macam efek pencetakan ) 

• Superscript (pangkat diatas) 

• Subscrip (pangkat bawah) 

• Strikethroug (coretan di tengah huruf) 
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• Small Caps (semua huruf capital tapi huruf awal lebih besar ) 

• All Caps (semua berhuruf capital) 

 
3) Memberikan jarak spasi, klik menu Format, klik Paragraph  

• Line spacing  

 Single (1 spasi) 

 1.5 lines (1.5 spasi ) 

 Double (2 spasi ) 

• Menenukan perataan teks (aligment) 

 Align Left (rata kiri) 

 Center ( ditengah ) 

 Align Right ( rata kanan) 

 Justify (rata kiri dan kanan) 

4) Menentukan ukuran kertas, klik menu file, klik Page Setup 

• Paper Size (Ukuran Kertas ) 

 Letter 8 (Kuarto) 

 Legal 8 (HVS) 

 Folio  

 
     Fungsi Header dan Footer   

Header : Kepala surat yang terletak di atas sebelum baris pertama pada 

dokumen. 

Footer : Catatan kaki yang terleak di bawah sesudah baris akhir pada dokumen. 
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Langkah Pembuatan Header dan Footer : 

1. Klik Menu View, klik Header & Footer 

2. Ketik kata / kalimat yang anda inginkan pada header, pengaturan peletakan/ 

alignment bisa dilakukan melalui icon diatas. 

3. Untuk mengakhiri Header & Footer, klik icon close 

 Pembuatan Page Number (Penomoran Halaman) 

Membuat penomoran halaman berdasarkan petakannya. Peletakan penomor 

halaman bisa bervariasi antara lain : 

1. Berada di pojok kanan atas 

2. Berada di kanan bawah 

3. Berada di tengah halaman bawah 

4. Atau di tengah halaman atas 

   
 Pembuatan Border dan Shading 

Apabila ingin memberikan Border pada sebuah judul, langkah berikut: 

1. Blok teks yang akan di Border and Sading (Pilih Border) 

2. Klik menu format, pilih Border and Shaing hingga muncul menu berikut: 

    
Apabila ingin memberikan Shading pada teks, ikuti langkah berikut: 

1. Blok teks yang anda kehendaki 

2. Klik menu Format, pilih Border and Shading (Pilih Shading ) hingga muncul 

menu berikut: 
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 Mengganti Symbol Bullete  

Apabila ingin mengganti symbol bullete yang ada, ikuti langkah berikut: 

1. Blok dokumen yang akan diganti bulletnya 

2. Klik menu Format, pilih Bullete and Numbering, klik tombol Customize, pilih 

tombol Bullete, pilih pada jenis fontnya, pilih dan akhiri insert dan close untuk 

menutupnya.  

     
 Pembuatan tabel 

Pembuaan table / tabel pada Microsoft Word dapat dilakukan dengan cepat, dan 

mudah 

Ada 2 langkah pembuatan Tabel dari icon dan Menu sebagai berikut: 

Dari Icon : 

1. Klik icon Insert table 

2. Drag mouse untuk menentukan jumlah kolom dan barisnya 

Dari Menu : 

1. Klik Menu Table, pilih  Insert Table, tentukan berapa jumlah kolom dan 

barisnya. 

2. Klik tombol OK, untuk menutup menu Insert Table. 

3. Maka pada layer akan tampil 

 
 Menyisipkan Sel, Baris atau Kolom 

Langkah untuk menyisipkan Sel, Baris atau kolom adalah sebagai berikut  

1. Sebelum Sel, baris atau kolom yang pertama anda lakukan adalah blok sel, 

baris atau kolom yang anda inginkan. 
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2. Klik menu table, pilih Insert Row (baris), Insert Column (Kolom) 

 Menghapus Sel Baris atau Kolom 

Langkah untuk menghapus Sel, baris atau kolom adalah sebagai berikut : 

1. Blok Sel, baris atau kolom yang anda kehendaki, klik menu table, pilih 

Delete Cells 

2. Dari Tampilan menu diatas pilih salah satu, akhiri OK 

       
2. Modul Materi Microsoft Excel  

 Memulai Microsof Excell  

Untuk Mengaktifkan program ada beberapa cara yaitu dengan cara : 

1. Klik tombol Start lalu Program dan Microsoft Excell maka akan tampilan 

 
 Lembar Kerja 

Buku Kerja (Workbook) merupakan dokumen Excel, setiap satu buku kerja 

berisi tiga lembar kerja atau sheet dinamai dengan Sheet 1, Sheet 2 dan Sheet 3. 

Pada saat mengaktifkan Excel, sebuah buku kerja (Workbook) secara otomatis 

terbuka dan siap digunakan.  

 Baris Menu dan Toolbar 

Baris Menu terletak pada baris kedua dalam jendela Excel, merupakan sederetan 

menu dan perintah digunakan untuk olah data dengan Excel. Penggunaan menu 

dan perintah dilakukan dengan langkah: 

1.Pilih dan Klik menu nama menu yang terdapat pada baris menu 

2.Pilih dan klik menu yang anda inginkan 
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Sebagai contoh perintah untuk memformat sutau sel dilakukan dengan memilih 

dan mengklik menu format  Cells dan pilih perintah selanjutnya misalnya 

menekan tab Number. Tampilannya sesuai dengan gambar di bawah  

 
 

 Membuat Buku Kerja Baru 

Sebuah Buku kerja baru dapat dibuat dengan langkah sebagai berikut: 

1. Aktifkan dan Kilk Menu File → New  

2. Klik OK 

 Menyimpan Buku Kerja 

Sebuah buku kerja yang berisi sebuah lembar kerja atau sekumpulan lembar 

kerja dapat disimpan dengan langkah sebagai berikut: 

1. Pilih dan Menu File → Save  

2. Klik Pilih Save, pilih drive dan folder yang akan digunakan. 

3. Ketik Nama File yang akan diinginkan pada kotak Isian File Nama 

4. Klik Tombol Save 

 
 Memasukkan data 

Pada dasarnya bekerja dengan Excel adalah memasukkan data ke dalam lembar 

kerja, komputer akan memproses data masukan dan menampilkan data keluaran 

yang diinginkan oleh pemakai. Sebuah lembar kerja terdiri dari beberapa 

masukan data yang bertipe teks, angka, tanggal, waktu, rumus (Formula) dan 

fungsi 

1. Tipe Data Teks 

Teks merupakan kombinasi dari huruf, angka dan dan tanda  baca lain. 
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2. Tipe Data Angka 

Data tipe Angka meliputi karakter 0 sampai dengan 9 dan akarakter 

khusus meliputi + - dan % 

3. Tipe Data Tanggal dan Waktu 

Tipe Data tanggal dan waktu dapat diketikkan dengan tampilan format 

yang beragam.  

Memasukkan data tipe angka dilakukan dengan langkah : 

1. Klik mouse pada sel yang dinginkan 

2. Ketik tanggal dan waktu dalam format yang anda inginkan  

3. Tekan Enter 

4. Rumus (Formula) 

Rumus berupa instruksi matematika dalam suatu sel / range pada lembar 

kerja dengan operator matematika +, -, /, *  

5. Fungsi 

Fungsi merupakan rumus siap pakai yang digunakan sebagai alat bantu 

dalam proses penghitungan. Excel menyediakan ratusan fungsi siap pakai 

diantaranya Matematika (trigonemeri), statistik, financial, lookup dan referensi. 

 Format Tampilan  

Menentukan format tampilan data dilakukan dengan menggunakan perintah  

Format Cells dengan langkah : 

1. Sorot sel / range yang ingin di format 

2. Pilih dan Klik menu Format → Cells  

3. Klik salah satu Tab misalnya Number, Aligment, Font, Border, Patterns, dan 

Protection 

1. Number  

Fasilitas ini digunakan unuk memformat nilai number yang terdiri atas beberapa 

angka yang mewakili angka, nilai satuan mata uang, tanggal, waktu , persentase 

dan lain lain. 
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2. Aligment 

Berfungsi mengatur penjajaran data yang tersimpan pada suatu sel atau range 

dengan posisi rata kiri, rata kanan, ditengah sel atau kolom.tampilan Seperti 

Berikut : 

      
3. Font 

Digunakan untuk memilih jenis, ukuran, tampilan warna dan efek khusus huruf. 

Seperti gambar berikut : 

 
• Kotak pilihan Font berfungsi memilih jenis huruf 

• Font style digunakan untuk memilih gaya tampilan : Miring (Italic), 

Tebal (Bold), dan standar (Regular) 

• Kotak pilihan size untuk memilih ukuran huruf 

• Kotak pilihan underline untuk memilih berbagai macam variasi garis 

bawah 

• Kotak pilihan Color memilih warna 

4. Border 

Digunakan unuk membuat bingkai (garis tepi ) pada suatu sel atau range 
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• Preset pilih dan klik tombol 

- None digunakan unuk menghapus seluruh bingkai dan garis pembatas 

yang dibuat. 

- Outline digunakan unuk membuat bingkai disekililing sel / range 

- Inside digunakan untuk menempatkan garis pada bagian yang dapat 

dipilih 

• Border menampilkan berbagai pilihan garis pembatas yang dapat dipilih 

• Style menampilkan bentuk dan gaya tampilan garis 

• Color untuk menampilkan warna 

5. Patterns  

Digunakan untuk memberi warna dan corak / pola latar belakang suatu sel / 

range Tampilannya : 

 
6. Protection  

Mengamankan dengan mengunci atau menyembunyikan formula yang dibuat. 

 AutoFormat 

Excel menawarkan desain format tabel yang dapat anda terapkan dengan mudah 

dan cepat. Fasilitas Autoformat dapat diterapkan dengan langkah : 

1. Sorot Range dalam lembar kerja yang sel datanya akan diformat 

2. Pilih dan Klik menu format → AutoFormat  

3. Pilih Format yang anda inginkan dengan mengklik desain tampilan 

4. Klik tombol OK 

 Rumus dan Fungsi  

Rumus dan Fungsi dalam Excel memiliki pengertian yang  berbeda, rumus 

berupa instruksi matematika dalam suatu sel / range dalam lembar kerja dengan 

operator matematika, + , : , - , *  dan ^ , Kalau fungsi merupakan rumus siap 

pakai diantaranya fungsi tanggal, waktu, matematika, dan trigonometri, lookup 

dan sebagainya. 
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Fungsi siap pakai pada Excel dapat anda aktifkan dengan mengklik icon Paste 

Function yang terdapat dalam toolbar standard. 

Fungsi AND 

Mengembalikan nilai TRUE bila semua argument bernilai benar dan bernilai 

FALSE bila satu atau lebih argument bernilai salah.  

AND (kondisi 1, kondisi 2, …) 

Fungsi OR 

Mengembalikan nilai TRUE jika salah satu argument bernilai TRUE dan 

mengembalikan nilai salah jika semua argument bernilai FALSE  

OR (kondisi 1, kondisi 2) 

Fungsi Not 

Mengembalikan nilai berlawanan dengan nilai yang dicek dan cuma bernilai 

TRUE atau FALSE  

Not ( Kondisi Logika) 

 Membuat Grafik dengan Menggunakan Chart Wizard 

Grafik merupakan sebuah gambar yang menjelaskan data angka dalam lembar 

kerja. Dengan visualisasi grafish, grafik dapat memudahkan pembacaan data 

tanpa harus mengungkapkan dengan kata-kata, dan setiap perubahan angka pada 

sumber grafik secara otomatis akan tampilan grafik. 

Sebagai contoh : Jakara Electric mempunyai data penjualan pesawat TV pada 

triwulan I tahun 2000, Jakarta Electric mempunyai tiga tempat penjualan di kota 

Jakarta, Yogya, dan Surabaya. Data TV yang terjual selama periode tersebut 

adalah sebagai tampilan berikut:  

       
Berdasarkan data tersebut akan dibuat grafik dengan Chart Wizard, langkah 

untuk membuatnya : 

1. Sorot range data yang akan dibuat garfik, termasuk baris judul dan kolom. 

Dalam contoh range B6:E11 
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2. Kilik tombol Char Wizard yang terdapat dalam toolbar standart. Kotak 

dialog Chart Wizard.  

 
3. Klik tab Standart types, selanjutnya lakukan pemilihan berikut ini : 

a. Pada daftar pilihan Chart Type, pilih dan Klik jenis tampilan grafik 

yang diinginkan. 

b. Pada pilihan Chart sub type, pilih dan klik format tampilan grafik. 

c. Klik dan tahan tombol perintah Press and hold to view sample 

Penjelasan Jenis Grafik : 

• Diagram kolom ( Column Chart). Bentuknya hampir mirip dengan diagram 

batang, menggambarkan nilai masing masing deret data menggunakan 

batang pada posisi vertical. 

• Diagram batang ( Bar Chart), menggambarkan nilai masing masing deret 

data menggunakan batang horizontal. Tipe ini cocok untuk mambandingkan 

nilai antar dere data.. 

• Diagram Lingkaran (Pie Chart), menggambarkan sebuah deret daa tunggal 

dengan masing masing nilai dalam deret yang ditampilkan sebagai potongan 

lingkaran. 

• Diagram XY (Scatter Char). Tipe diagram ini menggunakan garis kisi kisi 

sumbu nilai yang menggambarkan pasangan titik data dalam garis.. 

4. Klik tombol Next, pilih series in dengan dua pilihan pada tab DataRange, 

atau menambah/ menghapus keterangan grafik pada tab series. Adapun 

tampilan sebagai berikut: 
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5. Klik tombol Next, Excel akan menampilkan kotak dialog Chart Wizard,  

• Tab title digunakan untuk membuat judul grafik  

Chart title, diisi dengan judul grafik 

Category (X) Axis, diisi dengan sumbu X (Horisontal) 

Series ( Y) Axis, diisi dengan keterangan sumbu Y (Vertikal) 

 
• Tab Axes digunakan untuk mengatur judul sumbu Category  X ) Axis , 

Series (Y), dan Value (Z) akan ditampilkan atau tidak 

• Tab Gridlines, digunakan untuk mengatur garis skala pembantu pada 

sumbu X, Y, dan Z 

• Tab Legend, digunakan untuk mengatur tampilan legenda graik 

• Tab data tables, digunakan menempatkan label data berupa teks atau 

nilai pada grafik 

6. Setelah melakukan pilihan diatas, Klik tombol Next, Excel akan 

menampilkan kotak dialog Chart Wizard. Klik salah satu tombol pilihan 

berikut ini : 

• As New Sheet, untuk menempatkan grafik yang terpisah dari Lembar kerja 

data yang masih dalam buku kerja yang sama.  

• As Object in, untuk menempatkan grafik bersamaan dengan lembar kerja 

 
7. Klik Tombol Finish 

3. Modul Materi Microsof Power Point 

Microsoft Power Point merupakan salah satu  aplikasi milik microsoft, 

disamping Microsoft Word dan Microsof Excel. Pada dasarnya aplikasi Microsoft 

Power Point berfungsi untuk membantu pengguna dalam menyajikan presentasi.  
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Setiap lembar tayangan berisi materi disebut slide. Agar Slide yang sedang dibangun 

dapat menarik, tujuan dalam menyampaikan suatu topik dapat tercapai, dan dimengerti 

oleh pendengar dengan efekif. 

 Pemahaman Toolbar 

Toolbar merupakan salah satu bagian penting dari Power Point. Fungsi utama 

Toolbar adalah mempercepat akses kesejumlah perintah yang sering dipakai. Untuk 

menggunakan Toolbar, Klik salah satu icon yang mewakili perintah yang dinginkan. 

 Memulai  Power Point 

Untuk memulai Power Point ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu : 

a. Buka Start Menu, dan pilih program Microsoft Power Point 

b. Selanjutnya akan muncul layer new slide dan tentukan layout yang 

diinginkan. 

c. Pilih OK 

  
 Menyimpan dan Menutup Power Point 

Untuk menyimpan presentasi, gunakan Menu File  → Save As. Kemudian ketik 

nama file pada file name, pada Menu Save OK. Setelah selesai  bekerja dengan sebuah 

presentasi dan menyimpannya. Guna menu File, close. 

 Membuka Presentasi 

Bila memakai file presenasi yang sudah disediakan oleh Power Point, pilih 

template. Klik icon template yang tersedia pada kotak dialog. Ada empat kelompok 

template yaitu: 

1. General berisi presentasi kosong 

2. Presentasi Design berisi lebih dari 20 design template professional 

3. Presentations berisi template yang siap diatur dan memilki tema khusus  

4. Web Pages berisi template presentasi untuk keperluan publikasi dalam internet 
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 Bekerja dengan Teks 

Mulai mengetik pada kotak yang dinginkan. Dapat memilih jenis huruf yang 

diinginkan dengan Klik format → Font. Contoh : 

Teknologi Informasi

Pemanfaatan Program 
Komputer

 
 Menyisipkan Gambar, Tabel, maupun Grafik 

Untuk membuat presentasi dengan tabel, atau grafik. Klik Format → Slide 

layout → pilih grafik atau tabel yang sudah disediakan → Apply Selected bila hanya 

pada slide tersebut. Klik pada tabel, grafik, gambar yang diinginkan. Contoh tampilan 

sebagai berikut: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

East
West
North

 
4. Modul Materi Internet 

 Mengenal internet 

Internet kepanjangan dari international Network. Internet merupakan jaringan 

komputer terluas di dunia ( World Wide Network ) dimana antara satu komputer dengan 

komputer lainnya saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Beberapa servis atau 

layanan yang tersedia di internet diantaranya adalah sebagai berikut : 
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1. World Wide Web (WWW) disingkat menjadi WEB adalah fasilitas yang berisi 

database terdistribusi. Dapat mengakses informasi – informasi melalui situs web, 

selain berupa teks juga berupa gambar, suara, film dan multimedia. 

2. Email (Electronic Mail) digunakan untuk berkomunikasi atau berhubungan 

langsung dengan orang lain melalui surat elektronik.  

3. Daftar Alamat (Mailing List) yaitu fasilitas yang memungkinkan mengirim 

email ke satu alamat, kemudian email tersebut diteruskan ke semua alamat yang 

ada dalam daftar. 

4. FTP (File Transfer Prookol) yaitu fasilitas yang berfungsi untuk pengambilan 

data atau arsip dan file secara elektronik. 

5. Chatting adalah salah satu fasilitas untuk berkomunikasi antar sesama pemakai 

internet yang sedang aktif (On Line) 

6. Kelompok Diskusi (Newsgroup) adalah fasilitas unuk berkomunikasi jarak jauh.  

Browsing atau sufing ialah suatu istilah yang digunakan para pengguna internet untuk 

kegiatan mengeksplore suatu halaman web.  

Untuk membrowse pada internet explorer, cukup tuliskan alamat web pada address bar. 

Misalkan www.yahoo.com , www.google.com dll 

Contoh tampilan 

           
 Menyimpan Web 

Langkah untuk menyimpan Web yang anda akses sebagai berikut: 

1. Masuk ke dalam alamat web yang diinginkan 

2. Klik Menu File 

3. Klik Save As 

4. Keluar kotak dialog, tentukan lokasi penyimpanan lalu klik Save 
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 Menyimpan Gambar  

Suatu halaman Web dengan berbagai gambar menarik dan ingin di simpan, Langkah-

langkah berikut: 

1. Masuklah ke web dengan gambar yang anda inginkan 

2. Klik kanan di atas gambar yang anda inginkan 

3. Akan keluar menu. Jika pilihan Open Link tidak ada, berarti ukuran gambar 

tersebut sudah maksimal. Jika ada, Klik Open Link 

4. Setelah gambar dengan ukuran sebenarnya selesai ditampilkan, Klik kanan pada 

gambar tersebut. 

5. Akan keluar sejumlah menu, Klik Save Picture As 

6. Keluar kotak dialog Save Picture, pilih lokasi penyimpanan, lalu Klik Save. 

 Email (Electronic Mail) 

Email artinya sura elektronik.Dengan email maka dapat mengirim surat, mengirim 

gambar, mengirim file, membaca surat, menyinpan dalam file dan mencetak file (surat). 

Contoh email dewistb@yahoo.com 

 Cara Membuat Email Gratis di Yahoo 

Bagi yang masih belum punya email, bisa mengikuti langkah-langkah berikut untuk 

mendapatkan account email secara gratis di Yahoo.com 

 

1. Buka browser dan ketik http://mail.yahoo.com  

2. Pada pojok kanan bawah ada kata “Sign Up”, klik link tersebut karena kita 

belum mempunyai Yahoo ID.  

3. Akan terbuka window yang harus kita isi mengenai data diri kita. Pada sebelah 

kanan ada tombol drop down “I prefer content from” untuk memilih bahasa 

yang akan digunakan. Untuk contoh akan digunakan Yahoo US in English.  

4. Adapun form yang harus diisi adalah misalnya seperti:  

a. Tell us about yourself: bagian ini kita diminta untuk mengisi nama, 

jenis kelamin, tanggal lahir, negara dan kode pos  
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b. Select an ID and password: isi nama yg ingin kita gunakan sebagai 

identitas, misalnya johgumi, hill_side, dll.  

c. In case you forget your ID or password: bagian ini kita diminta untuk 

mengisi security question ato alamat email lain (bisa dikosongkan jika 

belum mempunyai email lain) seandainya kita lupa password.  

d. Yang terakhir adalah mengisi kode verifikasi. Perhatikan huruf kapital 

jika memang diperlukan.  

e. Setelah itu klik tombol Create My Account. Jika ada data yang masih 

belum terisi benar biasanya akan diberikan warna merah.  

f. Jika semua sudah terisi dengan benar maka nanti akan terlihat window 

bahwa account mail Yahoo sudah dibuat. Simple kan! 

 Cara mengirim email 

Langkah – langkah Mengirim email  

1.  Buka Situs Yahoo.yaitu  www.yahoo.com 

2.  Masuk ke email anda, Sign in dan tulis email yang anda miliki 

3.  Klik menu mail pada yahoo, akan ada tampilan sebagai berikut : 

        

4. Klik pada tombol compose, lalu ketik alamat email yang dituju pada 

kotak To, dan ketik topic atau isi berita yang disampaikan pada kotak 

Subject 

5. Ketik isi berita pada area pengetikan 

6. Setelah selesai mengetik, lalu untuk mengirim, Klik tombol Send 
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 Mengecek Email (Surat Masuk) 

Langkah langkah untuk mengecek surat masuk adalah  

1. Buka Situs Yahoo.yaitu  www.yahoo.com 

2. Masuk ke email anda, Sign in dan tulis email yang anda miliki 

3. Klik Inbox 

4. Klik salah satu email yang akan dibuka 

 Menghapus Email  

Langkah untuk menghapus data adalah sebagai berikut : 

1. Tandai kotak di depan nama email yang akan dihapus 

2. Klik tombol Delete untuk mengapus email tersebut 

          

 Mengirim File atau Dokumen (Fasilias Attachment) 

Dengan Fasilias Attachment, dapat mengirim file atau dokumen yang diketik 

melalui Microsof Word, Microsoft Excel, Mengirim Gambar dan lain lain Langkah 

langkah untuk mengirim file atau dokumen adalah sebagai berikut : 

1. Buka Situs Yahoo.yaitu  www.yahoo.com 

2. Masuk ke email anda, Sign in dan tulis email yang anda miliki 

3. Klik menu mail pada yahoo 

4. Klik pada tombol compose, lalu ketik alamat email yang dituju pada 

kotak To, dan ketik topic atau isi berita yang disampaikan pada kotak 

Subject 
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5. Klik Attach Files  

6. Klik kotak File 1 : unuk mengirim file atau berkas pertama 

7. Klik pada tombol  Browse, untuk mencari tempat file atau folder 

disimpan,  

8. Pilih dan Klik nama file atau berkas yang akan dikirim 

9. Klik pada Open 

10. Klik tombol Attach Files 

11. Tunggu sampai proses selesai  

12.  Klik tombol Send 

      

      

3.5 Kondisi Riil Guru 

Untuk benar benar  melihat kondisi riel  di Lapangan, peneliti sudah melakukan 

survey di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya kepada Mahasiswa 

Transfer yaitu guru - guru yang melanjutkan kuliah S1 di FKIP Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, dari beberapa guru yang peneliti survey banyak yang belum 

bisa menggunakan Program Komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan 

Microsoft Powerpoint dan Internet, adapun hasil survey dapat dilihat pada Lampiran.  

Dari sedikit survei yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa banyak guru guru 

yang belum menguasai teknologi informasi utamanya guru yang berusia tua.  
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Padahal sekarang ini sudah jaman globalisasi dimana guru di tuntut untuk 

mengerti tentang teknologi modern agar dapat menghasilkan anak didik yang cerdas, 

bertakwa dan modern, bagaimana mungkin pemanfaatan TI bisa di maksimalkan dalam 

proses pembelajaran jika gurunya saja sama sekali tidak mengerti tentang internet, 

multimedia, teknologi komunikasi dll. 

Program komputer (Microsof Office) dan internet merupakan salah satu ilmu 

penting bagi guru, guna meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Setidaknya 

dengan guru bisa mengetik, membuat makalah, mengakses internet maka guru memiliki 

kemampuan untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran.  

Oleh karena itu dalam makalah ini peneliti memberikan salah satu solusi untuk 

meningkatkan kemampuan para guru tentang komputer dan internet dengan 

memberikan mata kuliah wajib tentang teknologi informasi di perguruan tinggi 

khususnya perguruan tinggi yang mencetak calon pendidik. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa guru merupakan jembatan penyeberangan ilmu kepada siswa, ibarat “mata rantai 

“ bila salah satu komponen rusak maka akan berdampak pada yang lain. Dengan kata 

lain apabila guru tidak menguasai teknologi informasi maka akan berdampak pada 

siswanya.   

3.6 Manfaat Teknologi Informasi bagi Guru dan Siswa 

Teknologi Informasi memberikan manfaat bagi guru dan siswa, adapun manfaat 

penguasaan teknologi informasi bagi guru antara lain : 

1. Meningkatkan pengetahuan 

2. Berbagi sumber di antara rekan seprofesi dan bekerja sama  dengan guru di luar 

negeri 

3. Berpatisipasi dalam forum pendidikan baik regional maupun internasional 

4. Mencari sumber bahan ajar dan mencari metode menjagar baru 

Sedangkan bagi siswa manfaat teknologi informasi adalah : 

1. Meningkatkan pengetauan 

2. Meningkatkan komunikasi dengan siswa lain baik dalam maupun luar negeri 
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3. Mengembangkan pengetahuan di bidang penelitian 

4. Meningkatkan kepekaan akan permasalahan di seluruh dunia 

3.7  Alamat Situs Silabus dan Buku Penunjangnya SD, SMP, dan SMA 

Dalam makalah ini peneliti juga memberikan beberapa alamat situs yang dapat 

diakses untuk membuat atau mengetahui silabus khususnya bagi guru – guru  SD, SMP, 

SMA pada  mata pelajaran teknologi informasi, agar dapat membantu guru untuk 

mengetahui materi materi teknologi informasi yang telah diberikan pada Sekolah SD, 

SMP, dan SMA dan sebagai sumber informasi tentang perkembangan teknologi 

informasi di Sekolah. Selain itu juga buku penunjang mata pelajaran teknologi 

informasi yang telah diberikan di SD, SMP, dan SMA.  

NO JENJANG 

SEKOLAH 

JUDUL BUKU 

PENUNJANG 

PENGARANG  PENERBIT SITUS AKSES 

SILABUS 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi SD & MI 

Agus Buono Widya 

Utama 

1 Sekolah Dasar / 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

(SD/MI) 

www.puskur.net

www.lkp2i.org

Erlangga Teknologi Informasi dan 

Komunikasi SD 

Hendraswani 

Enggar D 
www.enggar.net

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

Supriyanto Yudistira 2 Sekolah 

Lanjutan 

Tingkat 

Pertama (SLTP/ 

MTS) 

www.puskur.net

www.geocities.c
Grasindo Mahir Berkomputer 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

Lia Kuswayatno 
om

 
Teknologi Informasi 

Komunikasi  

Sunarto Grasindo 3 Sekolah 

Menengah 

Umum (SMU / 

MAN 

www.puskur.net

www.enggar.net
Erlangga Teknologi Informasi dan 

Komunikasi  

Rudi Hidayat 

4.   Kesimpulan dan Saran4.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam makalah ini antara lain : 

1. Banyak guru-guru di Indonesia yang masih “Gaptek”, maka salah satu jalan 

keluar adalah memberikan mata kuliah wajib berupa mata kuliah teknologi 
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informasi sebanyak 2 sks di perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi 

yang mencetak calon pendidik. 

2. Mata kuliah Wajib teknologi informasi berisi materi tentang pengenalan 

program komputer dalam hal ini Microsoft Word, Microsoft Excel, dan 

Microsoft Powerpoint 

3. Mata kuliah Wajib teknologi informasi berisi materi tentang internet 

4. Setiap materi teknologi informasi disertai modul modul. 

5. Pembuatan silabus tentang materi teknologi informasi disertai dengan materi 

yang diajarkan, kegiatan perkuliahan, indicator pencapaian, waktu yang 

diperlukan dari setiap materi yang diberikan. 

6. Materi teknologi informasi yang diberikan dapat meningkatkan peran guru 

sebagai pendidik untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak 

didik. 

7. Dengan adanya materi teknologi informasi diperguruan tinggi, maka dapat 

membantu pemerintah guna mengurangi guru-guru yang gaptek tanpa 

memberikan pelatihan. 

8. Dapat mengurangi anggaran pemerintah dalam pemberian pelatihan bagi 

guru – guru di Indonesia yang belum mengenal teknologi informasi agar 

memiliki kemampuan yang sangat memadai di bidang teknologi informasi 

9. Dapat memajukan dunia pendidikan di Indonesia, dan dapat bersaing dengan 

dunia internasional. 

10. Dapat memulai dan memajukan pendidikan dengan penguasaan di bidang 

teknologi informasi. 

4.2 Saran  

1. Materi materi yang diberikan pada mata kuliah teknologi informasi dapat 

diperbaharui sesuai dengan perkembangan jaman. 

2. Dengan pengenalan tentang pogram komputer dan internet diharapkan guru 

dapat memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran.  
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