SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) I
Mata Kuliah Seminar Problematika Teknologi Pendidikan

Waktu

: Minggu I

Nama Dosen

: Luh Putu Putrini Mahadewi

Kelas

: A

Topik Perkuliahan

: Jenis-Jenis Karya Ilmiah

Deskripsi/Abstrak Perkuliahan

: Melalui perkuliahan ini mahasiswa diharapkan
memahami jenis-jenis kegiatan ilmiah. Di akhir
perkuliahan, mahasiswa dapat mengidentifikasi
karakteristik setiap jenis kegiatan ilmiah dan dapat
menjelaskan perbedaan masing-masing kegiatan
ilmiah.

1. Standar Kompetensi
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan kegiatan seminar di bidang Teknologi
Pendidikan.
2. Kompetensi Dasar
2.1 Mahasiswa memahami bentuk-bentuk kegiatan ilmiah.
3. Indikator Pencapaian
Indikator-indikator berikut digunakan untuk menentukan pencapaian mahasiswa dalam
pembelajaran ini.
3.1 Mahasiswa dapat menjelaskan hakikat kegiatan seminar.
3.2 Mahasiswa dapat menjelaskan hakikat kegiatan diskusi.
3.3 Mahasiswa dapat menjelaskan hakikat kegiatan diskusi panel.
3.4 Mahasiswa dapat menjelaskan hakikat kegiatan simposium.
3.5 Mahasiswa dapat menjelaskan hakikat kegiatan lokakarya.
3.6 Mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan masing-masing bentuk kegiatan ilmiah.
4. Tujuan Pembelajaran

4.1 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan dan video secara online, mahasiswa dapat
menjelaskan hakikat kegiatan seminar.
4.2 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan secara online, mahasiswa dapat
menjelaskan hakikat kegiatan panel.
4.3 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan secara online, mahasiswa dapat
menjelaskan hakikat diskusi panel.
4.4 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan secara online, mahasiswa dapat
menjelaskan hakikat kegiatan simposium.
4.5 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan dan video secara online, mahasiswa dapat
menjelaskan hakikat kegiatan lokakarya.
4.6 Melalui kegiatan diskusi pada forum diskusi online, mahasiswa dapat
mengidentifikasi perbedaan masing-masing bentuk kegiatan ilmiah.
5. Pengetahuan Prasyarat
Bagi dosen:
1. Telah menguasai isi perkuliahan jenis-jenis kegiatan ilmiah dan juga strategi
pembelajaran online.
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar online.
Bagi mahasiswa:
1. Telah mengambil mata kuliah Pengenalan Komputer dan Pengantar Teknologi
Pendidikan.
2. Memiliki keterampilan mengakses perkuliahan online.
6. Materi Pokok Pembelajaran
(1) Seminar
(2) Diskusi
(3) Diskusi panel
(4) Simposium
(5) Lokakarya

7. Stategi Pembelajaran dan Manajemen Kelas Online
(1) Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah online
dan kolaborasi online. Ceramah online digunakan dengan memposting isi pembelajaran
sehingga mahasiswa bisa mengakses kembali dan membaca materi pembelajaran kapan pun
mereka perlukan. Kemudian, mahasiswa berkolaborasi melalui forum diskusi dengan berbagi
dan memberikan umpan balik satu sama lain. Pada akhirnya, mahasiswa akan mengerjakan
tugasnya secara individu berdasarkan informasi yang mereka bagi dan terima dari forum
diskusi.

Lingkungan yang ada mendukung aktivitas belajar ini karena mahasiswa dilengkapi dengan
lab komputer kampus lengkap dengan fasilitas internet. Disamping itu, mahasiswa memiliki
fasilitas sendiri untuk mengakses pembelajaran secara online. Terlebih lagi mahasiswa bisa
mengakses pembelajaran ini dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Dosen memiliki peranan sebagai pengajar online dan juga sekaligus fasilitator. Sebagai
pengajar online, dosen memposting materi perkuliahan dan menyediakan jam untuk tatap
muka jika diperlukan. Sebagai fasilitator, dosen memfasilitasi mahasiswa saat mereka
berbagi informasi dan juga saat member umpan balik.
(2) Manajemen Kelas Online
Para mahasiswa akan bekerja secara online dan saling berbagi ide dengan teman mereka.
Mereka akan mengakses ceramah online dan secara berkolaborasi melengkapi kedua
kegiatan pembelajaran mereka, dengan teman dan juga secara individu. Mereka bisa
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus atau menggunakan fasilitas yang
mereka miliki.
8. Kegiatan Pembelajaran
Rencana pembelajaran ini akan diimplementasikan pada Minggu I. Selama periode waktu ini,
mahasiswa akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
(1) Mengakses perkuliahan online di www.undiksha.ac.id/moodle
(2) Membaca aktivitas pada modul 1.
(3) Membaca, menonton, dan mendengarkan isi modul 1.
(4) Membaca instruksi pada forum diskusi 1.
(5) Memposting jawaban pada forum diskusi.
(6) Menanggapi dua buah posting teman.
(7) Mengerjakan tugas 1 lalu dikumpulkan secara online.
9. Asesmen Pembelajaran
Berdasarkan bacaan yang telah disediakan secara online, mahasiswa harus memposting
jawaban mereka tentang perbedaan masing-masing kegiatan ilmiah dan menanggapi paling
tidak dua postingan teman mereka. Mereka juga harus menulis kedalam sebuah halaman
mengapa isu/permasalahan di bidang teknologi pendidikan disajikan dalam bentuk seminar.
Diskusi akan dinilai berdasarkan kriteria berikut.
Variabel

Bobot

Posting

60

Respon terhadap posting teman

40

Total point

100

Skor (1-5)

Kriteria penilaian tugas adalah sebagai berikut.
Variabel

Bobot

Ketepatan Isi

80

Sistematika penyajian

20

Total point

Skor (1-5)

100

10. Sumber Belajar dan Teknologi
Berikut adalah sumber belajar dan teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran ini.
(1) Buku-buku:
Suharjono. 2003. Mengingkatkan Mutu Pembelajaran (Merancang dan Mengevaluasi
Pembelajaran). Malang: Program Pascasarjana.
Seels, B. & Richey, R. 1994. Definitions of Instructional Technology and Domains.
Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: UNJ.
(2) Sumber bacaan online:
http://ferdy-pharm.blogspot.com/2010/01/perbedaan-seminar-simposium-diskusi.html
www.ialf.edu/kipbipa/papers/AMSlametSoewandi.doc
http://id.wikipedia.org/wiki/Seminar
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=8336
http://www.unisa.edu.au/enrolonline/terminology.asp
(3) Links:
http://belajarpsikologi.com/pengertian-diskusi-kelompok/
http://my.opera.com/sebayu/blog/diskusi-panel
(4) Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=xFsPo2LoBNI
http://www.youtube.com/watch?v=MO6OBEjhQ74
http://www.youtube.com/watch?v=eWUZDZOwarQ
(5) Teknologi Perangkat Keras: komputer, akses internet, dan headset.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) II
Mata Kuliah Seminar Problematika Teknologi Pendidikan

Waktu

: Minggu II

Nama Dosen

: Luh Putu Putrini Mahadewi

Kelas

: A

Topik Perkuliahan

: Problematika dalam Kawasan TP

Deskripsi/Abstrak Perkuliahan

: Melalui perkuliahan ini mahasiswa diharapkan
mampu menganalisis isu-isu dan permasalahan di
bidang Teknologi
Pendidikan.
Pada
akhir
pembelajaran, mahasiswa dapat menjelaskan isu-isu
dan permasalahan kurikulum, media dan proses
pembelajaran termasuk perancangan, pengembangan, implementasi, pengelolaan, pengevaluasian
dan penelitian.

1. Standar Kompetensi
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan kegiatan seminar di bidang Teknologi
Pendidikan.
2. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menganalisis isu-isu dan masalah di bidang Teknologi Pendidikan.
3. Indikator Pencapaian
Indikator-indikator berikut digunakan untuk menentukan pencapaian mahasiswa dalam
pembelajaran ini.
(1) Mahasiswa dapat menjelaskan isu-isu dan masalah di bidang Teknologi Pendidikan dari
segi perancangan kurikulum, media dan proses pembelajaran.

(2) Mahasiswa dapat menjelaskan isu-isu dan masalah di bidang Teknologi Pendidikan
segi pengembangan kurikulum, media dan proses pembelajaran.
(3) Mahasiswa dapat menjelaskan isu-isu dan masalah di bidang Teknologi Pendidikan
segi implementasi kurikulum, media dan proses pembelajaran.
(4) Mahasiswa dapat menjelaskan isu-isu dan masalah di bidang Teknologi Pendidikan
segi pengelolaan kurikulum, media dan proses pembelajaran.
(5) Mahasiswa dapat menjelaskan isu-isu dan masalah di bidang Teknologi Pendidikan
segi evaluasi dan penelitian kurikulum, media dan proses pembelajaran.

dari
dari
dari
dari

4. Tujuan Pembelajaran
4.1 Melalui kegiatan menyimak materi dan diskusi secara online, mahasiswa dapat
menjelaskan isu-isu dan masalah di bidang Teknologi Pendidikan dari segi perancangan
kurikulum, media dan proses pembelajaran.
4.2 Melalui kegiatan menyimak materi dan diskusi secara online, mahasiswa dapat
menjelaskan isu-isu dan masalah di bidang Teknologi Pendidikan dari segi
pengembangan kurikulum, media dan proses pembelajaran.
4.3 Melalui kegiatan menyimak materi dan diskusi secara online, mahasiswa dapat
menjelaskan isu-isu dan masalah di bidang Teknologi Pendidikan dari segi implementasi
kurikulum, media dan proses pembelajaran.
4.4 Melalui kegiatan menyimak materi dan diskusi secara online, mahasiswa dapat
menjelaskan isu-isu dan masalah di bidang Teknologi Pendidikan dari segi pengelolaan
kurikulum, media dan proses pembelajaran.
4.5 Melalui kegiatan menyimak materi dan diskusi secara online, mahasiswa dapat
menjelaskan isu-isu dan masalah di bidang Teknologi Pendidikan dari segi evaluasi dan
penelitian kurikulum, media dan proses pembelajaran.
5. Pengetahuan Prasyarat
Bagi dosen:
1. Telah menguasai isi perkuliahan isu-isu dan permasalahan di bidang
Teknologi Pendidikan dan juga strategi pembelajaran online.
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar online.
Bagi mahasiswa:
1. Telah mengambil mata kuliah Pengenalan Komputer dan Pengantar Teknologi
Pendidikan.
2. Memiliki keterampilan mengakses perkuliahan online.
3. Telah mengambil modul 1.

6. Materi Pokok Pembelajaran
(1) Problematika TP dari sisi rancangan (kurikulum, media, dan proses pembelajaran).
(2) Problematika TP dari sisi pengembangan (kurikulum, media, dan proses pembelajaran).
(3) Problematika TP dari sisi pemanfaatan (kurikulum, media, dan proses pembelajaran).
(4) Problematika TP dari sisi pengelolaan (kurikulum, media, dan proses pembelajaran).
(5) Problematika TP dari sisi evaluasi dan penelitian (kurikulum, media, dan proses
pembelajaran).

7. Stategi Pembelajaran dan Manajemen Kelas Online
(1) Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah online
dan kolaborasi online. Ceramah online digunakan dengan memposting isi pembelajaran
sehingga mahasiswa bisa mengakses kembali dan membaca materi pembelajaran kapan pun
mereka perlukan. Kemudian, mahasiswa berkolaborasi melalui forum diskusi dengan berbagi
dan memberikan umpan balik satu sama lain. Selanjutnya secara kolaboratif pula, mahasiswa
akan mengerjakan tugas tentang isu-isu dan permasalahan di bidang Teknologi Pendidikan.
Pada akhirnya, berdasarkan informasi yang mereka bagi dan terima dari pengerjaan tugas
secara kolaboratif tersebut, mahasiswa mengumpulkan tugas online secara individu.
Lingkungan yang ada mendukung aktivitas belajar ini karena mahasiswa dilengkapi dengan
lab komputer kampus lengkap dengan fasilitas internet. Disamping itu, mahasiswa memiliki
fasilitas sendiri untuk mengakses pembelajaran secara online. Terlebih lagi mahasiswa bisa
mengakses pembelajaran ini dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Dosen memiliki peranan sebagai pengajar online dan juga sekaligus fasilitator. Sebagai
pengajar online, dosen memposting materi perkuliahan dan menyediakan jam untuk tatap
muka jika diperlukan. Sebagai fasilitator, dosen memfasilitasi mahasiswa saat mereka
berbagi informasi dan juga saat member umpan balik.
(2) Manajemen Kelas Online
Para mahasiswa akan bekerja secara online dan saling berbagi ide dengan teman mereka.
Mereka akan mengakses ceramah online dan secara berkolaborasi melengkapi kedua
kegiatan pembelajaran mereka, dengan teman dan juga secara individu. Mereka bisa
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus atau menggunakan fasilitas yang
mereka miliki.

8. Kegiatan Pembelajaran
Rencana pembelajaran ini akan diimplementasikan pada Minggu II. Selama periode waktu
ini, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
(1) Mengakses perkuliahan online di www.undiksha.ac.id/moodle
(2) Membaca aktivitas pada modul 2.
(3) Membaca isi modul 2.
(4) Membaca instruksi pada forum diskusi 2.
(5) Memposting respon pada forum diskusi.
(6) Menanggapi satu buah posting teman.
(7) Mengerjakan tugas 2 secara kolaboartif lalu dikumpulkan online secara individu.
9. Asesmen Pembelajaran
Berdasarkan bacaan yang telah disediakan secara online, mahasiswa harus memposting
respon mereka terhadap artikel isu dan permasalahan di bidang Teknologi Pendidikan pada
forum diskusi dan menanggapi paling tidak satu jawaban teman mereka. Secara individu
mahasiswa mengumpulkan secara online hasil kolaborasi pekerjaan mereka tentang isu dan
permasalahan di bidang Teknologi Pendidikan dari segi perancangan, pengembangan,
pengimplementasian, pengelolaan, pengevaluasian dan penelitian aspek kurikulum, media
dan proses pembelajaran.
Kriteria penilaian diskusi:
Variabel

Bobot

Kejelasan posting Saudara

60

Respon terhadap posting teman

40

Total skor

Skor (1-5)

100

Tugas dinilai dengan menggunakan format berikut.
Variabel

Bobot

Ketepatan Isi

75

Sistematika penyajian

25

Total point

100

Skor (1-5)

10. Sumber Belajar dan Teknologi
Berikut adalah sumber belajar dan teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran ini.
(1) Buku-buku:
Suharjono. 2003. Mengingkatkan Mutu Pembelajaran (Merancang dan Mengevaluasi
Pembelajaran). Malang: Program Pascasarjana.
Seels, B. & Richey, R. 1994. Definitions of Instructional Technology and Domains.
Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: UNJ.
(2) Sumber bacaan online:
http://file.upi.edu/Direktori/C%20%20FPBS/JUR.%20PEND.%20BAHASA%20JEPANG/195201281982031%20%20WAWAN%20DANASASMITA/TUGAS%20MAHASISWA/BAB%20II%20%20PRINSIP%20DAN%20ISU.pdf
http://www.freewebs.com/santyasa/pdf2/MEDIA_PEMBELAJARAN.pdf
http://www.tkplb.org/documents/etrainingmedia%20pembelajaran/3.Konsep_Dasar_Desain_Pembelajaran.pdf
http://www.scribd.com/doc/17528570/Bagaimanakah-Prosedur-Penyusunan-RPP-sesuaiStandar-Proseshttp://gemapendidikan.com/2010/05/ktsp-masalah-peluang-dan-aktualisasi-diri/
http://teknologipendidikan.wordpress.com/2006/03/21/prinsip-pengembangan-mediapendidikan-sebuah-pengantar/
http://gurupembaharu.com/home/?p=9352
http://file.upi.edu/Direktori/C%20%20FPBS/JUR.%20PEND.%20BAHASA%20JERMAN/198002102005011%20%20PEPEN%20PERMANA/PEPENPERMANA-Makalah-Mediadansumberbelajar.pdf
http://www.puskur.net/download/kbk/Layanan_Profesional/Pengel_Kurikulum.pdf
http://www.jejakguru.co.cc/2010/06/evaluasi-kurikulum.html
http://unesa.info/tep/media/isi.php?autor=midun
http://www.dinaspendidikanparepare.info/index.php?option=com_content&view=article&id=214:evaluasi-prosespembelajaran&catid=44:kurikulum
http://teknologipendidikan.com/dikotomi.html
(3) Teknologi Perangkat Keras: komputer, akses internet, dan headset.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) III
Mata Kuliah Seminar Problematika Teknologi Pendidikan

Waktu

: Minggu III

Nama Dosen

: Luh Putu Putrini Mahadewi

Kelas

: A

Topik Perkuliahan

: Tahapan Proses Pengkajian Permasalahan TP

Deskripsi/Abstrak Perkuliahan

: Melalui perkuliahan ini mahasiswa diharapkan
memahami tahapan proses pengkajian permasalahan
TP. Di akhir pembelajaran, mahasiswa dapat
menganalisis problematika TP dari sisi analisis
kebutuhan, identifikasi kebutuhan, sisi identifikasi
permasalahan, dan memaparkan solusi yang
ditawarkan dalam pemecahan masalah TP.

1. Standar Kompetensi
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan kegiatan seminar di bidang Teknologi
Pendidikan.
2. Kompetensi Dasar
Mahasiswa memahami tahapan proses dalam mengkaji permasalahan/problematika TP
sekaligus pemecahan masalahnya
3. Indikator Pencapaian
Indikator-indikator berikut digunakan untuk menentukan pencapaian mahasiswa dalam
pembelajaran ini.
(1) Mahasiswa dapat menganalisis problematika TP dari sisi analisis kebutuhan.
(2) Mahasiswa dapat menganalisis prolematika TP dari sisi identifikasi kebutuhan.
(3) Mahasiswa dapat menganalisis problematika TP dari sisi identifikasi permasalahan.
(4) Mahasiswa dapat mengidentifikasi solusi yang ditawarkan dalam pemecahan masalah TP.

4. Tujuan Pembelajaran
4.1 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan secara online, mahasiswa dapat menganalisis
problematika TP dari sisi analisis kebutuhan.
4.2 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan secara online, mahasiswa dapat menganalisis
prolematika TP dari sisi identifikasi kebutuhan.
4.3 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan secara online, mahasiswa dapat menganalisis
problematika TP dari sisi identifikasi permasalahan.
4.4 Melalui kegiatan diskusi pada forum diskusi secara online, mahasiswa dapat
mengidentifikasi solusi yang ditawarkan dalam pemecahan masalah TP.
5. Pengetahuan Prasyarat
Bagi dosen:
1. Telah menguasai isi perkuliahan tahapan pengkajian permasalahan di bidang
Teknologi Pendidikan dan juga strategi pembelajaran online.
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar online.
Bagi mahasiswa:
1. Telah mengambil mata kuliah Pengenalan Komputer dan Pengantar Teknologi
Pendidikan.
2. Memiliki keterampilan mengakses perkuliahan online.
3. Telah mengambil modul 2.
6. Materi Pembelajaran
(1) Analisis Kebutuhan
(2) Identifikasi Kebutuhan
(3) Identifikasi Permasalahan
(4) Solusi yang Ditawarkan dalam Pemecahan Masalah TP

7. Stategi Pembelajaran, Manajemen dan Manajemen Kelas Online
(1) Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah online
dan kolaborasi online. Ceramah online digunakan dengan memposting isi pembelajaran
sehingga mahasiswa bisa mengakses kembali dan membaca materi pembelajaran kapan pun
mereka perlukan. Kemudian, mahasiswa berkolaborasi melalui forum diskusi dengan berbagi
dan memberikan umpan balik satu sama lain. Selanjutnya secara kolaboratif pula, mahasiswa
akan mengerjakan tugas tentang proses pengkajian permasalahan di bidang Teknologi
Pendidikan. Pada akhirnya, berdasarkan informasi yang mereka bagi dan terima dari
pengerjaan tugas secara kolaboratif tersebut, mahasiswa mengumpulkan tugas online secara
individu.

Lingkungan yang ada mendukung aktivitas belajar ini karena mahasiswa dilengkapi dengan
lab komputer kampus lengkap dengan fasilitas internet. Disamping itu, mahasiswa memiliki
fasilitas sendiri untuk mengakses pembelajaran secara online. Terlebih lagi mahasiswa bisa
mengakses pembelajaran ini dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Dosen memiliki peranan sebagai pengajar online dan juga sekaligus fasilitator. Sebagai
pengajar online, dosen memposting materi perkuliahan dan menyediakan jam untuk tatap
muka jika diperlukan. Sebagai fasilitator, dosen memfasilitasi mahasiswa saat mereka
berbagi informasi dan juga saat member umpan balik.
(2) Manajemen Kelas Online
Para mahasiswa akan bekerja secara online dan saling berbagi ide dengan teman mereka.
Mereka akan mengakses ceramah online dan secara berkolaborasi melengkapi kedua
kegiatan pembelajaran mereka, dengan teman dan juga secara individu. Mereka bisa
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus atau menggunakan fasilitas yang
mereka miliki.
8. Kegiatan Pembelajaran
Rencana pembelajaran ini akan diimplementasikan pada Minggu III. Selama periode waktu
ini, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
(1) Mengakses perkuliahan online di www.undiksha.ac.id/moodle
(2) Membaca aktivitas pada modul 3.
(3) Membaca isi modul 3.
(4) Membaca instruksi pada forum diskusi 3.
(5) Memposting respon pada forum diskusi.
(6) Menanggapi satu buah posting teman.
(7) Mengerjakan tugas 3 secara kolaboartif lalu dikumpulkan online secara individu.
9. Asesmen Pembelajaran
Berdasarkan bacaan yang telah disediakan secara online, mahasiswa berdiskusi dalam
kelompok tentang solusi alternatif berbagai isu/masalah di bidang teknologi pendidikan.
Kemudian, secara individu mahasiswa mengumpulkan secara online hasil kerja kolaborasi
mereka tentang solusi terbaik bagi isu-isu/permasalahan di bidang teknologi pendidikan dari
segi rancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan dan evaluasi.

Kriteria penilaian diskusi:
Variabel

Bobot

Kejelasan posting Saudara

60

Respon terhadap posting teman

40

Total skor

Skor (1-5)

100

Tugas dinilai dengan menggunakan format berikut.
Variabel

Bobot

Ketepatan Isi

80

Sistematika penyajian

20

Total point

Skor (1-5)

100

10. Sumber Belajar dan Teknologi
Berikut adalah sumber belajar dan teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran ini.
(1) Buku-buku:
Suharjono. 2003. Mengingkatkan Mutu Pembelajaran (Merancang dan Mengevaluasi
Pembelajaran). Malang: Program Pascasarjana.
Seels, B. & Richey, R. 1994. Definitions of Instructional Technology and Domains.
Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: UNJ.
(2) Link:
http://re-searchengines.com/ishak1108.html
(3) Teknologi Perangkat Keras: komputer, akses internet, dan headset.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) IV
Mata Kuliah Seminar Problematika Teknologi Pendidikan
Waktu

: Minggu IV

Nama Dosen

: Luh Putu Putrini Mahadewi

Kelas

: A

Topik Perkuliahan

: Komponen-Komponen Kegiatan Ilmiah

Deskripsi/Abstrak Perkuliahan

: Melalui perkuliahan ini mahasiswa diharapkan
memahami komponen-komponen yang terlibat
dalam kegiatan ilmiah. Di akhir perkuliahan,
mahasiswa dapat mengidentifikasi komponenkomponen kegiatan ilmiah dan dapat menjelaskan
peranan masing-masing komponen.

1. Standar Kompetensi
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan kegiatan seminar di bidang Teknologi
Pendidikan.
2. Kompetensi Dasar
Mahasiswa memahami komponen-komponen yang terlibat dalam kegiatan ilmiah.
3. Indikator Pencapaian
Indikator-indikator berikut digunakan untuk menentukan pencapaian mahasiswa dalam
pembelajaran ini.
(1) Mahasiswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen yang terlibat dalam kegiatan
ilmiah.
(2) Mahasiswa dapat menjelaskan peranan moderator.
(3) Mahasiswa dapat menjelaskan peranan narasumber.
(4) Mahasiswa dapat menjelaskan peranan notulis.
(5) Mahasiswa dapat menjelaskan peranan peserta.

4. Tujuan Pembelajaran
4.1 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan secara online, mahasiswa
mengidentifikasi komponen-komponen yang terlibat dalam kegiatan ilmiah.
4.2 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan dan diskusi pada forum diskusi secara
mahasiswa dapat menjelaskan peranan moderator.
4.3 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan dan diskusi pada forum diskusi secara
mahasiswa dapat menjelaskan peranan narasumber.
4.4 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan dan diskusi pada forum diskusi secara
mahasiswa dapat menjelaskan peranan notulis.
4.5 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan dan diskusi pada forum diskusi secara
mahasiswa dapat menjelaskan peranan peserta.

dapat
online,
online,
online,
online,

5. Pengetahuan Prasyarat
Bagi dosen:
1. Telah menguasai isi perkuliahan komponen-komponen kegiatan ilmiah dan
juga strategi pembelajaran online.
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar online.
Bagi mahasiswa:
1. Telah mengambil mata kuliah Pengenalan Komputer dan Pengantar Teknologi
Pendidikan.
2. Memiliki keterampilan mengakses perkuliahan online.
3. Telah selesai mengambil modul 1, 2, 3.
6. Materi Pokok Pembelajaran
Sehubungan dengan komponen-komponen yang terlibat dalam kegiatan ilmiah, dalam
pelaksanaan kegiatan seminar, melibatkan komponen-komponen sebagai berikut.
a. Moderator adalah pemandu jalannya seminar.
b. Narasumber adalah penyaji materi seminar.
c. Notulis adalah pencatat jalannya seminar.
d. Peserta adalah orang-orang yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan seminar (pendengar,
penanya, pemberi masukan).

7. Stategi Pembelajaran dan Manajemen Kelas Online
(1) Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah online
dan kolaborasi online. Ceramah online digunakan dengan memposting isi pembelajaran
sehingga mahasiswa bisa mengakses kembali dan membaca materi pembelajaran kapan pun
mereka perlukan. Kemudian, mahasiswa berkolaborasi melalui forum diskusi dengan berbagi
dan memberikan umpan balik satu sama lain. Pada akhirnya, mahasiswa akan mengerjakan
tugasnya secara kelompok dan mengumpulkannya secara individual.
Lingkungan yang ada mendukung aktivitas belajar ini karena mahasiswa dilengkapi dengan
lab komputer kampus lengkap dengan fasilitas internet. Disamping itu, mahasiswa memiliki
fasilitas sendiri untuk mengakses pembelajaran secara online. Terlebih lagi mahasiswa bisa
mengakses pembelajaran ini dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Dosen memiliki peranan sebagai pengajar online dan juga sekaligus fasilitator. Sebagai
pengajar online, dosen memposting materi pembelajaran dan menyediakan jam untuk tatap
muka jika diperlukan. Sebagai fasilitator, dosen memfasilitasi mahasiswa saat mereka
berbagi informasi dan juga saat member umpan balik.
(2) Manajemen Kelas Online
Para mahasiswa akan bekerja secara online dan saling berbagi ide dengan teman mereka.
Mereka akan mengakses ceramah online dan secara berkolaborasi melengkapi kedua
kegiatan pembelajaran mereka, dengan teman dan juga secara individu. Mereka bisa
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus atau menggunakan fasilitas yang
mereka miliki.
8. Kegiatan Pembelajaran
Rencana pembelajaran ini akan diimplementasikan pada Minggu IV. Selama periode waktu
ini, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
(1) Mengakses perkuliahan online di www.undiksha.ac.id/moodle
(2) Membaca aktivitas pada modul 2.
(3) Membaca isi modul 2.
(4) Membaca instruksi pada forum diskusi 2.
(5) Memposting komponen yang terlibat dalam kegiatan seminar pada forum diskusi.
(6) Dalam kelompok, kerjakan tugas mendeskripsikan tugas masing-masing komponen.
(7) Menulis hasil diskusi kelompok sebagau tugas 2 lalu dikumpul online secara perorangan.
9. Asesmen Pembelajaran
Berdasarkan bacaan yang telah disediakan secara online, mahasiswa menentukan siapa yang
menjadi moderator, narasumber, notulis, dan peserta dari seminar yang kelompok mereka
akan selenggarakan. Mahasiswa menjabarkan deskripsi tugas masing-masing komponen yang
akan terlibat dalam kegiatan seminar mereka.

10. Sumber Belajar dan Teknologi
Berikut adalah sumber belajar dan teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran ini.
(1) Buku-buku:
Suharjono. 2003. Mengingkatkan Mutu Pembelajaran (Merancang dan Mengevaluasi
Pembelajaran). Malang: Program Pascasarjana.
Seels, B. & Richey, R. 1994. Definitions of Instructional Technology and Domains.
Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: UNJ.
(2) Links: http://www.elluminate.com/Services/Training/Elluminate_Live!/?id=418
(3) Teknologi Perangkat Keras: komputer, akses internet, dan headset.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) V
Mata Kuliah Seminar Problematika Teknologi Pendidikan

Waktu

: Minggu V

Nama Dosen

: Luh Putu Putrini Mahadewi

Kelas

: A

Topik Perkuliahan

: Kegiatan pra-Seminar

Deskripsi/Abstrak Perkuliahan

: Melalui perkuliahan ini mahasiswa diharapkan
memahami mekanisme kegiatan pra-seminar. Pada
akhir perkuliahan mahasiswa dapat menjelaskan
mekanisme kegiatan pra-seminar, menyusun
proposal seminar, membuat susunan kepanitiaan
dan dapat membuat brosur seminar.

1. Standar Kompetensi
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan kegiatan seminar di bidang Teknologi
Pendidikan.
2. Kompetensi Dasar
Mahasiswa memahami mekanisme kegiatan pra-seminar.
3. Indikator Pencapaian
Indikator-indikator berikut digunakan untuk menentukan pencapaian mahasiswa dalam
pembelajaran ini.
(1) Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme kegiatan pra-seminar.
(2) Mahasiswa dapat menyusun proposal seminar.
(3) Mahasiswa dapat menyusun kepanitiaan seminar.
(4) Mahasiswa dapat menjelaskan deskripsi tugas masing-masing panitia.
(5) Mahasiswa dapat membuat brosur seminar.

4. Tujuan Pembelajaran
4.1 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan secara online, mahasiswa dapat menjelaskan
mekanisme kegiatan pra-seminar.
4.2 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan dan diskusi pada forum diskusi secara online,
mahasiswa dapat menyusun proposal seminar.
4.3 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan dan diskusi pada forum diskusi secara online,
mahasiswa dapat menyusun kepanitiaan seminar.
4.4 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan secara online, mahasiswa dapat menjelaskan
deskripsi tugas masing-masing panitia.
4.5 Melalui kegiatan menyimak contoh brosur secara online, mahasiswa dapat membuat
brosur seminar.
5. Pengetahuan Prasyarat
Bagi dosen:
1. Telah menguasai kegiatan pra-seminar dan juga strategi pembelajaran online.
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar online.
Bagi mahasiswa:
1. Telah mengambil mata kuliah Pengenalan Komputer dan Pengantar Teknologi
Pendidikan.
2. Memiliki keterampilan mengakses perkuliahan online.
3. Telah selesai mengambil modul 1, 2, 3, dan 4.
6. Materi Pokok
Proposal Kegiatan Seminar
Sebuah proposal seminar yang baik, hendaknya mencantumkan hal-hal mendasar berikut.
(1)

Topik seminar.

(2)

Latar belakang seminar.

(3)

Tujuan kegiatan seminar.

(4)

Metode kegiatan seminar.

(5)

Jadwal kegiatan seminar.

(6)

Anggaran biaya

(7)

Kepanitiaan.

(8)

Informasi peserta seminar.

Panitia Pelaksana Kegiatan Seminar
Dalam sebuah seminar, kepanitiaan paling tidak terdiri dari:
(1)

Ketua Panitia.

(2)

Sektretaris.

(3)

Bendahara.

(4)

Kemudian beberapa seksi-seksi, seperti: seksi acara, seksi publikasi/dokumentasi,
seksi tempat dan perlengkapan, seksi, konsumsi.

Tugas-tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Seminar
Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan seminar memiliki tugas masing-masing. Secara umum
tugas-tugas panitia pelaksana kegiatan seminar adalah mensukseskan jalannya seminar sesuai
dengan deskripsi tugas (job description) masing-masing.

Brosur Seminar Pendidikan
Mempublikasikan kegiatan seminar kepada khalayak sangatlah penting dalam menarik perhatian
khalayak untuk menghadiri seminar. Salah satu media untuk mempublikasikan kegiatan seminar
adalah dengan menggunakan brosur. Brosur yang mengandung informasi yang jelas serta
disajikan dengan menarik sangatlah menentukan publikasi seminar itu sendiri.
7. Kegiatan Pembelajaran
Rencana pembelajaran ini akan diimplementasikan pada Minggu V. Selama periode waktu
ini, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
(1) Mengakses perkuliahan online pada www.undiksha.ac.id/moodle
(2) Membaca aktivitas pada modul 5.
(3) Membaca modul 5 perkuliahan.
(4) Memposting respon pada forum diskusi.
(5) Menanggapi paling tidak satu postingan teman.
(6) Bekerja dalam kelompok untuk menyusun proposal seminar.
(7) Mengumpul hasil kerja kelompok secara individual online.

8. Strategi Pembelajaran dan Manajemen Kelas Online
(1) Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah online
dan kolaborasi online. Ceramah online digunakan dengan memposting isi pembelajaran
sehingga mahasiswa bisa mengakses kembali dan membaca materi pembelajaran kapan pun
mereka perlukan. Kemudian, mahasiswa berkolaborasi melalui forum diskusi dengan berbagi
dan memberikan umpan balik satu sama lain. Pada akhirnya, mahasiswa akan mengerjakan
tugasnya secara kelompok untuk menyusun proposal seminar akan tetapi hasil diskusi
kelompok akan mereka kumpulkan online secara individual.
Lingkungan yang ada mendukung aktivitas belajar ini karena mahasiswa dilengkapi dengan
lab komputer kampus lengkap dengan fasilitas internet. Disamping itu, mahasiswa memiliki
fasilitas sendiri untuk mengakses pembelajaran secara online. Terlebih lagi mahasiswa bisa
mengakses pembelajaran ini dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Dosen memiliki peranan sebagai pengajar online dan juga sekaligus fasilitator. Sebagai
pengajar online, dosen memposting materi perkuliahan dan menyediakan jam untuk tatap
muka jika diperlukan. Sebagai fasilitator, dosen memfasilitasi mahasiswa saat mereka
berbagi informasi dan juga saat member umpan balik.
(2) Manajemen Kelas Online
Para mahasiswa akan bekerja secara online dan saling berbagi ide dengan teman mereka.
Mereka akan mengakses ceramah online dan secara berkolaborasi melengkapi kedua
kegiatan pembelajaran mereka, dengan teman dan juga secara individu. Mereka bisa
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus atau menggunakan fasilitas yang
mereka miliki.
9. Asesmen
Berdasarkan materi pembelajaran yang disediakan, mahasiswa memposting respon mereka
pada forum diskusi tentang topik seminar mereka masing-masing dan menanggapi paling
tidak satu topik yang diposting oleh teman mereka. Aspek assessment yang lain adalah
pekerjaan mahasiswa dalam kelompok untuk menyusun proposal seminar yang meliputi
topik seminar, latar belakang, metode seminar yang digunakan, jadwal seminar, pembiayaan,
kepanitiaan, calon peserta seminar dan juga peran masing-masing anggota kelompok dalam
penyusunan proposal.
Topik yang diposting dan respon terhadap posting teman akan dinilai berdasarkan kriteria
berikut.
Variabel
Kejelasan topik

Skor
3

Keterkaitan topik Saudara dengan pendidikan atau ke-TP-an

2

Respon terhadap posting teman

2

Total Skor

7

Tugas akan dinilai berdasarkan kriteria berikut.
Variabel

Nilai

Isi Laporan

6

Sistematika Penyajian

2
Total Skor

8

10. Sumber Belajar dan Teknologi
Berikut adalah sumber belajar dan teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran ini.
(1) Buku-buku:
Suharjono. 2003. Mengingkatkan Mutu Pembelajaran (Merancang dan Mengevaluasi
Pembelajaran). Malang: Program Pascasarjana.
Seels, B. & Richey, R. 1994. Definitions of Instructional Technology and Domains.
Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: UNJ.
(2) Links:
http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/10/25a38e33e71e32ac3710ccbaa10885c704e12
c6a.pdf
http://spiritia.or.id/gk/mran01dana.pdf
http://malangjointcampus.files.wordpress.com/2010/08/1halaman.pdf
(3) Teknologi Perangkat Keras: komputer, akses internet, dan headset.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) VI
Mata Kuliah Seminar Problematika Teknologi Pendidikan

Waktu

: Minggu VI

Nama Dosen

: Luh Putu Putrini Mahadewi

Kelas

: A

Topik Perkuliahan

: Kegiatan Seminar

Deskripsi/Abstrak Perkuliahan

: Melalui perkuliahan ini mahasiswa diharapkan
memahami mekanisme kegiatan seminar. Pada
akhir pembelajaran mahasiswa dapat menjelaskan
mekanisme kegiatan seminar, menyusun susunan
acara seminar.

1. Standar Kompetensi
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan kegiatan seminar di bidang Teknologi
Pendidikan.
2. Kompetensi Dasar
Mahasiswa memahami mekanisme kegiatan seminar.
3. Indikator Pencapaian
Indikator-indikator berikut digunakan untuk menentukan pencapaian mahasiswa dalam
pembelajaran ini.
(1) Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme kegiatan seminar.
(2) Mahasiswa dapat menyusun susunan acara seminar.

4. Tujuan Pembelajaran
4.1 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan secara online, mahasiswa dapat menjelaskan
mekanisme kegiatan seminar.
4.2 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan dan diskusi pada forum diskusi secara online,
mahasiswa dapat menyusun susunan acara seminar
5. Pengetahuan Prasyarat
Dosen:
1. Telah menguasai kegiatan seminar dan juga strategi pembelajaran online.
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar online.
Mahasiswa:
1. Telah mengambil mata kuliah Pengenalan Komputer dan Pengantar Teknologi
Pendidikan.
2. Memiliki keterampilan mengakses perkuliahan online.
3. Telah selesai mengambil modul 1, 2, 3, 4, dan 5.
6. Materi Pokok
Kegiatan seminar dilaksanakan berdasarkan jadwal/susunan acara yang telah dibuat.
Biasanya kegiatan seminar memiliki susunan acara sebagai berikut.
(1) Registrasi atau pendaftaran peserta.
(2) Pembukaan
(3) Acara Inti
(4) Penutupan

7. Strategi Pembelajaran dan Manajemen Kelas Online
(1) Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah online
dan kolaborasi online. Ceramah online digunakan dengan memposting isi pembelajaran
sehingga mahasiswa bisa mengakses kembali dan membaca materi pembelajaran kapan pun
mereka perlukan. Kemudian, mahasiswa berkolaborasi melalui forum diskusi dengan berbagi
dan memberikan umpan balik satu sama lain tentang susunan acara seminar yang mereka
telah susun secara individual. Pada akhirnya, mahasiswa akan mengerjakan tugasnya secara
individu mewanwancarai salah seorang ketua panitia pelaksana seminar sebelumnya dan
melaporkan hasil wawancaranya dalam bentuk laporan hasil wawancara dan
mengumpulkannya secara online.

Lingkungan yang ada mendukung aktivitas belajar ini karena mahasiswa dilengkapi dengan
lab komputer kampus lengkap dengan fasilitas internet. Disamping itu, mahasiswa memiliki
fasilitas sendiri untuk mengakses pembelajaran secara online. Terlebih lagi mahasiswa bisa
mengakses pembelajaran ini dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Dosen memiliki peranan sebagai pengajar online dan juga sekaligus fasilitator. Sebagai
pengajar online, dosen memposting materi perkuliahan dan menyediakan jam untuk tatap
muka jika diperlukan. Sebagai fasilitator, dosen memfasilitasi mahasiswa saat mereka
berbagi informasi dan juga saat member umpan balik.
(2) Manajemen Kelas Online
Para mahasiswa akan bekerja secara online dan saling berbagi ide dengan teman mereka.
Mereka akan mengakses ceramah online dan secara berkolaborasi melengkapi kedua
kegiatan pembelajaran mereka, dengan teman dan juga secara individu. Mereka bisa
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus atau menggunakan fasilitas yang
mereka miliki.

8. Kegiatan Pembelajaran
Rencana pembelajaran ini akan diimplementasikan pada tanggal Minggu VI. Selama periode
waktu ini, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
(1) Mengakses perkuliahan online pada www.undiksha.ac.id/moodle
(2) Membaca aktivitas pada modul 6.
(3) Membaca modul 6 perkuliahan.
(4) Memposting susunan acara seminar pada forum diskusi.
(5) Menanggapi paling tidak satu posting teman.
(6) Bekerja secara individual mewawancarai salah seorang ketua panitia pelaksana seminar
yang pernah melaksanakan seminar sebelumnya.
(7) Secara indivual, mengumpul hasil wawancara dalam bentuk laporan online.
9. Assessment
Berdasarkan materi pembelajaran yang disediakan, mahasiswa mendiskusikan susunan acara
seminar mereka pada forum diskusi dan menanggapi paling tidak satu topik yang diposting
oleh teman mereka. Aspek assessment yang lain adalah mahasiswa bekerja secara kolaboratif
dengan narasumber relevan, seperti ketua pelaksana seminar yang telah melaksanakan
seminar sebelumnya dalam bentuk wawancara dan melaporkan hasil wawancaranya.
Topik yang diposting dan respon terhadap posting teman akan dinilai berdasarkan kriteria
berikut.

Variabel

Skor

Sistematika susunan acara

3

Kejelasan acara (waktu, tempat dan pelaksana)

5

Respon terhadap posting teman

2

Total Skor

10

Tugas akan dinilai berdasarkan kriteria berikut.
Variabel

Nilai

Isi Laporan

7,5

Sistematika Penyajian

2,5
Total Skor

10

10. Sumber Belajar dan Teknologi
Berikut adalah sumber belajar dan teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran ini.
(1) Buku-buku:
Suharjono. 2003. Mengingkatkan Mutu Pembelajaran (Merancang dan Mengevaluasi
Pembelajaran). Malang: Program Pascasarjana.
Seels, B. & Richey, R. 1994. Definitions of Instructional Technology and Domains.
Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: UNJ.
(2) Links:
http://wijayalabs.wordpress.com/2008/02/10/susunan-acara-seminar-ict-15-april-2008-diunj/

(3) Teknologi Perangkat Keras: komputer, akses internet, dan headset.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) VII
Mata Kuliah Seminar Problematika Teknologi Pendidikan

Waktu

: Minggu VII

Nama Dosen

: Luh Putu Putrini Mahadewi

Kelas

: A

Topik Perkuliahan

: Kegiatan pasca-Seminar

Deskripsi/Abstrak Perkuliahan

: Melalui perkuliahan ini mahasiswa diharapkan
memahami mekanisme kegiatan pasca-seminar.
Pada akhir pembelajaran mahasiswa dapat
menjelaskan mekanisme kegiatan pasca-seminar
dan dapat menyusun sistematika laporan seminar.

1. Standar Kompetensi
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan kegiatan seminar di bidang Teknologi
Pendidikan.
2. Kompetensi Dasar
Mahasiswa memahami mekanisme kegiatan pasca-seminar.
3. Indikator Pencapaian
Indikator-indikator berikut digunakan untuk menentukan pencapaian mahasiswa dalam
pembelajaran ini.
(1) Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme kegiatan pasca-seminar.
(2) Mahasiswa dapat menyusun sistematika laporan.

4. Tujuan Pembelajaran
4.1 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan secara online, mahasiswa dapat
menjelaskan mekanisme kegiatan pasca-seminar.
4.2 Melalui kegiatan menyimak bahan bacaan dan diskusi pada forum diskusi secara
online, mahasiswa dapat menyusun sistematika laporan seminar
(5) Pengetahuan Prasyarat
Dosen:
1. Telah menguasai kegiatan pasca-seminar dan juga strategi pembelajaran
online.
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar online.
Mahasiswa:
1. Telah mengambil mata kuliah Pengenalan Komputer dan Pengantar Teknologi
Pendidikan.
2. Memiliki keterampilan mengakses perkuliahan online.
3. Telah selesai mengambil modul 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
(6) Materi Pokok
Pasca-seminar ditandai dengan disusunnya laporan seminar. Untuk seminar online pada
mata kuliah ini, laporan yang disusun harus sistematis.
(7) Strategi Pembelajaran dan Manajemen Kelas Online
(1) Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah online
dan kolaborasi online. Ceramah online digunakan dengan memposting isi pembelajaran
sehingga mahasiswa bisa mengakses kembali dan membaca materi pembelajaran kapan pun
mereka perlukan. Kemudian, mahasiswa berkolaborasi melalui forum diskusi dengan berbagi
dan memberikan umpan balik satu sama lain tentang rancangan kegiatan pasca-seminar yang
mereka telah susun secara individual. Selanjutnya, mahasiswa akan mengerjakan tugasnya
secara kelompok menyusun sistematika pelaporan kegiatan pasca-seminar. Pada akhirnya,
masing-masing mahasiswa melaporkan hasil kerja kelompok secara online disertai
penjelasan peranan dirinya masing-masing dalam penyusunan sistematika pelaporan kegiatan
seminar.
Lingkungan yang ada mendukung aktivitas belajar ini karena mahasiswa dilengkapi dengan
lab komputer kampus lengkap dengan fasilitas internet. Disamping itu, mahasiswa memiliki
fasilitas sendiri untuk mengakses pembelajaran secara online. Terlebih lagi mahasiswa bisa
mengakses pembelajaran ini dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Dosen memiliki peranan sebagai pengajar online dan juga sekaligus fasilitator. Sebagai
pengajar online, dosen memposting materi perkuliahan dan menyediakan jam untuk tatap

muka jika diperlukan. Sebagai fasilitator, dosen memfasilitasi mahasiswa saat mereka
berbagi informasi dan juga saat member umpan balik.
(2) Manajemen Kelas Online
Para mahasiswa akan bekerja secara online dan saling berbagi ide dengan teman mereka.
Mereka akan mengakses ceramah online dan secara berkolaborasi melengkapi kedua
kegiatan pembelajaran mereka, dengan teman dan juga secara individu. Mereka bisa
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus atau menggunakan fasilitas yang
mereka miliki.
(8) Kegiatan Pembelajaran
Rencana pembelajaran ini akan diimplementasikan pada Minggu VII. Selama periode waktu
ini, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
(1) Mengakses perkuliahan online pada www.undiksha.ac.id/moodle
(2) Membaca aktivitas pada modul 7.
(3) Membaca modul 6 perkuliahan.
(4) Memposting rancangan kegiatan pasca-seminar pada forum diskusi.
(5) Menanggapi paling tidak satu posting teman.
(6) Bekerja secara kelompok menyusun sistematika pelaporan kegiatan seminar.
Secara indivual, mengumpul sistematika dalam bentuk laporan online disertai peranan siri
dalam penyusunan sistematika secara berkelompok tersebut.
(9) Assessment
Berdasarkan materi pembelajaran yang disediakan, mahasiswa mendiskusikan rancangan
kegiatan pasca-seminar mereka pada forum diskusi dan menanggapi paling tidak satu topik
yang diposting oleh teman mereka. Aspek assessment yang lain adalah pekerjaan mahasiswa
bekerja secara kolaboratif dengan teman sekelas menyusun sistematika laporan seminar dan
mengumpulkannya secara individual di label “Tugas 7”.
Topik yang diposting dan respon terhadap posting teman akan dinilai berdasarkan kriteria
berikut.
Variabel

Skor

Komponen kegiatan pasca-seminar.

3

Sistematika kegiatan pasca-seminar.

2

Deskripsi kerja panitia seminar untuk kegiatan pasca-seminar

3

Respon terhadap posting teman

2

Total Skor

10

Tugas akan dinilai berdasarkan kriteria berikut.
Variabel

Nilai

Rancangan komponen pelaporan kegiatan seminar.

10

Rancangan sistematika pelaporan kegiatan seminar.

10

Total Skor

(10)

20

Sumber Belajar dan Teknologi

Sumber Belajar dan Teknologi
Berikut adalah sumber belajar dan teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran ini.
(1) Buku-buku:
Suharjono. 2003. Mengingkatkan Mutu Pembelajaran (Merancang dan Mengevaluasi
Pembelajaran). Malang: Program Pascasarjana.
Seels, B. & Richey, R. 1994. Definitions of Instructional Technology and Domains.
Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: UNJ.
(2) Teknologi Perangkat Keras: komputer, akses internet, dan headset.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) VIII
Mata Kuliah Seminar Problematika Teknologi Pendidikan

Waktu

: Minggu VIII-XIV

Nama Dosen

: Luh Putu Putrini Mahadewi

Kelas

: A

Topik Perkuliahan

: Praktek Seminar

Deskripsi/Abstrak Perkuliahan

: Melalui perkuliahan ini mahasiswa diharapkan
memiliki keterampilan menyelenggarakan seminar
online. Pada akhir pembelajaran mahasiswa
memperoleh pengalaman melaksanakan seminar
online dan melaporkan hasil kegiatan seminarnya.

1. Standar Kompetensi
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan kegiatan seminar di bidang Teknologi
Pendidikan.
2. Kompetensi Dasar
Mahasiswa memiliki keterampilan menyelenggarakan seminar online.
3. Indikator Pencapaian
Indikator-indikator berikut digunakan untuk menentukan pencapaian mahasiswa dalam
pembelajaran ini.
(1) Mahasiswa memperoleh pengalaman menyelenggarakan seminar online.
(2) Mahasiswa dapat melaporkan hasil seminar online-nya dalam bentuk laporan.

4. Tujuan Pembelajaran
4.1 Melalui kegiatan praktek seminar secara online, mahasiswa dapat menyelenggarakan
seminar online.
4.2 Melalui kegiatan praktek seminar secara online, mahasiswa dapat melaporkan seminar
online-nya dalam bentuk laporan.
5. Pengetahuan Prasyarat
Dosen:
1. Telah menguasai kegiatan seminar online dan juga strategi pembelajaran
online.
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar online.
Mahasiswa:
1. Telah mengambil mata kuliah Pengenalan Komputer dan Pengantar Teknologi
Pendidikan.
2. Memiliki keterampilan melaksanakan seminar secara online.
3. Telah selesai mengambil modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
6. Materi Pokok
Materi untuk minggu ini adalah semua materi yang telah dikaji di minggu I-VII.
7. Strategi Pembelajaran dan Manajemen Kelas Online
(1) Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah praktek online
online. Praktek online digunakan untuk memberikan penglaman nyata bagi mahasiswa
melaksanakan seminar. Pada akhirnya, masing-masing mahasiswa melaporkan kegiatan
seminarnya secara online disertai komentar tentang pengalamannya dalam melakukan
seminar online.
Lingkungan yang ada mendukung aktivitas belajar ini karena mahasiswa dilengkapi dengan
lab komputer kampus lengkap dengan fasilitas internet. Disamping itu, mahasiswa memiliki
fasilitas sendiri untuk mengakses pembelajaran secara online. Terlebih lagi mahasiswa bisa
mengakses pembelajaran ini dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Dosen memiliki peranan sebagai pengajar online dan juga sekaligus fasilitator. Sebagai
pengajar online, dosen memposting materi perkuliahan dan menyediakan jam untuk tatap
muka jika diperlukan. Sebagai fasilitator, dosen memfasilitasi mahasiswa saat mereka
berbagi informasi dan juga saat member umpan balik.
(2) Manajemen Kelas Online
Para mahasiswa akan bekerja secara online dan saling berbagi ide dengan teman mereka.
Mereka akan mengakses ceramah online dan secara berkolaborasi melengkapi kedua
kegiatan pembelajaran mereka, dengan teman dan juga secara individu. Mereka bisa
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus atau menggunakan fasilitas yang
mereka miliki.

8. Kegiatan Pembelajaran
Rencana pembelajaran ini akan diimplementasikan pada Minggu VIII sampai Minggu XIV.
Selama periode waktu ini, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
(1) Mengakses perkuliahan online pada www.undiksha.ac.id/moodle
(2) Membaca aktivitas pada topik 8.
(3) Melaksanakan seminar online dengan membuka situs Elluminate yang disediakan.
(4) Bekerja secara individu menyusun laporan kegiatan seminar.
(5) Secara indivual, mengumpul laporan online disertai komentar tentang pengalaman
melakukan seminar online.
9. Assessment
Berdasarkan materi dan pengalaman pembelajaran yang diperoleh dari topik 1 sampai
dengan topik 7 pembelajaran, mahasiswa dinilai kemampuannya melaksanakan praktek
seminar secara online. Selanjutnya masing-masing mahasiswa melaporkan pelaksanaan
seminarnya dalam bentuk laporan dan dinilai dengan rubrik sebagaimana tersaji pada materi
minggu VII.
10. Sumber Belajar dan Teknologi
Berikut adalah sumber belajar dan teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran ini.
(1) Buku-buku:
Suharjono. 2003. Mengingkatkan Mutu Pembelajaran (Merancang dan Mengevaluasi
Pembelajaran). Malang: Program Pascasarjana.
Seels, B. & Richey, R. 1994. Definitions of Instructional Technology and Domains.
Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: UNJ.
(2) Links Elluminate: http://www.elluminate.com/
(3) Teknologi Perangkat Keras: komputer, akses internet, dan headset.

