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Kata Pengantar
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat menyelenggarakan Program
Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK). Program ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan
teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru dalam penguasaan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung terciptanya model pembelajaran yang
inovatif sesuai dengan tuntutan abad 21 dan revolusi industri 4.0.
Bimbingan Teknis (Bimtek) PembaTIK diselenggarakan berjenjang 4 (empat) level, yaitu level
1-Literasi TIK, level 2-Implementasi TIK, level 3-Kreasi TIK, dan level 4-Berbagi dan
Berkolaborasi. Peserta PembaTIK berkolaborasi dan juga berkompetisi pada pembelajaran ini.
Kompetisi ini untuk memacu peserta menghasilkan karya-karya terbaiknya. Pada akhir
PembaTIK level 4 akan terpilih guru-guru terbaik (Sahabat Rumah Belajar) yang berpeluang
mengikuti seleksi calon Duta Rumah Belajar. Sahabat Rumah Belajar dan Duta Rumah Belajar
terpilih inilah sebagai mitra terdepan Pusdatin Kemendikbud untuk menyosialisasikan dan
mendiseminasikan pemanfaatan TIK dan portal Rumah Belajar untuk pembelajaran. Guru-guru
ini akan menjadi inspirasi guru-guru di wilayah representatif mereka dalam mengoptimalkan
TIK untuk inovasi pembelajaran di kelasnya.
Pusdatin Kemendikbud terus berupaya mengakselerasi inovasi teknologi pembelajaran yang
lebih efektif untuk diestafetkan kepada guru-guru agar kualitasnya semakin baik yang
berdampak pada peningkatan mutu dan daya saing peserta didik.
Penyelenggaraan PembaTIK tahun 2021 mengusung tema “Berbagi dan Berkolaborasi Belajar
Bersama di Portal Rumah Belajar”. Tema ini diharapkan menjadi kekuatan dan penghela
antarmodul yang telah disiapkan. Adapun modul PembaTIK level 1 terdiri atas 4 (empat)
modul yang disusun untuk memberikan wawasan Literasi TIK meliputi: (1) Merdeka Belajar
Bersama Rumah Belajar; (2) Internet Sehat, Bijak, dan Aman; (3) Tools Untuk Pembelajaran
Kolaborasi; dan (4) Pemanfaatan Media Sosial Untuk Pembelajaran.
Pada akhir pembelajaran, peserta diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan menjadi key
person untuk berbagi wawasan Literasi TIK dengan bekal kemampuan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

memahami pengetahuan konseptual terkait TIK sebagai sumber belajar;
menjelaskan pemanfaatan perangkat TIK sebagai tools untuk belajar, etika dan risiko
penggunaan;
mendayagunakan TIK untuk peningkatan kualitas pembelajaran (learning how to learn);
memahami karakteristik dan memanfaatkan media sosial untuk mengelola pembelajaran
memahami berbagai software dan aplikasi pembelajaran;
menjelaskan pemanfaatan perangkat keras, internet, mesin pencari (search engine) secara bijak,
efektif, efisien, dan aman; dan
mengoperasikan pemanfaatan TIK secara produktif.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya
program PembaTIK ini.
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Selamat mengikuti program PembaTIK. Semoga ikhtiar kita untuk menjaga nyala api belajar
peserta didik dapat terwujud dengan hadirnya berbagai inovasi pembelajaran yang
menyenangkan oleh guru-guru Indonesia yang telah menunjukkan kemampuannya beradaptasi
menghadapi dinamika perubahan lingkungan pendidikan di era digital ini.
Jakarta, Februari 2021
plt. Kepala

M. Hasan Chabibie
NIP.
198009132006041001
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Pendahuluan
A. Latar Belakang
Merdeka Belajar merupakan sebuah paket kebijakan dari Kemendikbud untuk meningkatkan
kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan Merdeka belajar ini bisa berjalan dengan maksimal
tentunya jika didukung oleh inovasi dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Apalagi dalam
kondisi pandemi seperti saat ini sudah tentu pemanfaatan TIK ini menjadi hal yang wajib
dilakukan guna terlaksananya pembelajaran yang berkualitas.
Dengan adanya pandemi COVID-19 telah memaksa seluruh pihak stakeholder pendidikan mau
tidak mau harus bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung program
Belajar Dari Rumah.
Guru dituntut untuk tetap mampu memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa yang
sedang belajar di rumah. Oleh karena itu sangat penting bagi para pendidik khususnya guru
untuk mampu menguasai teknologi dan aplikasi yang dapat membantu siswa belajar secara
maksimal.
Untuk mendukung pembelajaran dari rumah, Pusdatin Kemendikbud melalui platform Rumah
Belajar menghadirkan pembelajaran daring yang dapat diakses secara online maupun offline.
Rumah Belajar hadir untuk membantu para stakeholder Pendidikan untuk tetap dapat
memberikan layanan pembelajaran dari Rumah.
Belajar di rumah yang dilakukan oleh peserta didik dan mengajar dari rumah yang dilakukan
oleh guru tetap harus menjaga kualitas pembelajaran. Pembelajaran juga harus menyenangkan
bagi semuanya sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar. Dengan portal Rumah Belajar dan
aplikasi pembelajaran lainnya diharapkan bisa memberikan kemerdekaan bagi semuanya
sehingga terwujudlah sebuah keadaan “Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar”.
Portal Rumah Belajar merupakan salah satu laman pembelajaran yang di dalamnya terdapat
beragam konten dan aktivitas pembelajaran. Rumah Belajar dapat diakses melalui alamat
http://belajar.kemdikbud.go.id. Terdapat 4 (empat) fitur utama di Rumah Belajar, yaitu:
Sumber Belajar, Kelas Maya, Laboratorium Maya, dan Bank Soal. Serta terdapat 7 fitur
pendukung, yaitu: Peta Budaya, Buku Sekolah Elektronik, Wahana Jelajah Angkasa, Karya
Bahasa dan Sastra, dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Edugame, dan Blog Pena.
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Platform Rumah Belajar telah menjadi wadah layanan pendidikan sebagaimana diungkapkan
dalam Surat Edaran Kemendikbud nomor 9 dan 10 tahun 2018, dalam surat edaran tsb
dinyatakan perlunya mendayagunakan pola belajar yang memanfaatkan Portal Rumah Belajar.
Platform Rumah Belajar merupakan sebuah inovasi dalam pendidikan yang perlu
disebarluaskan, sebuah inovasi yang sangat baik diperlukan strategi agar calon pengguna dapat
memahami inovasi ini dengan lebih mudah dan dapat menerimanya dengan baik.

B. Tujuan
Pada modul ini akan diuraikan tentang program Merdeka Belajar, Sumber Belajar Digital,
Portal Rumah Belajar dan fitur-fiturnya, serta Akun Pembelajaran. Materi-materi yang
disajikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat literasi TIK dari para guru.
Adapun secara khusus setelah mempelajari modul ini para guru diharapkan mampu:
1. Memahami TIK sebagai Syarat Merdeka Belajar;
2. Mengenal Pembelajaran Elektronik (E-Learning);

C. Peta Kompetensi
Modul ini merupakan series modul program PembaTIK yang dikembangkan untuk penguatan
pembelajaran berbasis literasi digital.

D. Ruang Lingkup Penggunaan Modul
Modul ini berisi 2 (dua) kegiatan belajar dengan ruang lingkup materi antara lain: 1).
Pemahaman TIK sebagai Syarat Merdeka Belajar 2). Mengenal Pembelajaran Elektronik (ELearning)

E. Saran dan Cara Penggunaan Modul
Modul Merdeka Belajar Bersama Rumah Belajar ini terdiri dari dua kegiatan belajar, yang
secara konsep urutan kegiatan belajar menunjukkan urutan pemahaman yang harus dimiliki
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untuk mengembangkan bahan belajar. Dalam mempelajari modul ini, setiap kegiatan belajar
yang harus dilakukan oleh guru adalah:
1) Membaca tujuan pembelajaran sehingga memahami target dari kegiatan belajar tersebut.
2) Membaca indikator pencapaian kompetensi sehingga memahami objek yang akan
dijadikan kriteria pengukuran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
3) Membaca uraian materi pembelajaran sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan dan
sikap terhadap kompetensi yang akan dicapai.
4) Melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan petunjuk.
5) Mengerjakan latihan/ tugas pada saat pelatihan.
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Kegiatan Belajar 1
Pemahaman TIK Sebagai Syarat Merdeka Belajar
A. Tujuan
Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kegiatan belajar 1 ini adalah:
1. Memahami Konsep Merdeka Belajar
2. Memahami Sumber Belajar Digital

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 1 ini adalah:
1. Peserta dapat Memahami Konsep Merdeka Belajar
2. Peserta dapat Memahami Sumber Belajar Digital

C. Uraian Materi
1. Merdeka Belajar
Kebijakan Merdeka Belajar bercita-cita menghadirkan Pendidikan bermutu tinggi bagi semua
rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang
pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu Pendidikan yang merata baik secara
geografis maupun status sosial ekonomi.
Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai
informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dalam hal pedagogi,
Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standarisasi menuju pendekatan
heterogen yang lebih paripurna memampukan guru dan murid menjelajahi khasanah
pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pembelajaran dalam arti
merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan
disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang
memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan
pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial
dan keterampilan lunak (soft skills).
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Gambar 1.1
Ilustrasi Program Merdeka Belajar

Sistem pengajaran akan mengalami perubahan dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas
menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi
lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan
guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam
bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang
menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap
anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan
terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan
masyarakat.

Kebijakan Merdeka Belajar sendiri terbagi menjadi beberapa Episode. Berikut ini adalah
pemaparan dari setiap episodenya.
a. Episode I
Pada Episode 1 Kemendikbud menetapkan 4 pokok kebijakan, yaitu :
1) Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei
Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang
didasarkan pada praktik terbaik tes PISA.
2) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah.
3) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
4) Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk
daerah 3T).
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Video 1.1
Merdeka Belajar Episode I
Sumber : https://youtu.be/vh-rdXvt0Dw

b. Episode II
Episode II ini dikenal dengan nama Kampus Merdeka. Kemendikbud melakukan
penyesuaian di lingkup pendidikan tinggi diantaranya pembukaan program studi baru,
sistem akreditasi perguruan tinggi, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan hak
belajar tiga semester di luar program studi.

Video 1.2
Merdeka Belajar Episode II
Sumber : https://youtu.be/xoQSlZSUUhI

c. Episode III
Pada Merdeka Belajar Episode III, Kemendikbud mengubah mekanisme bantuan dan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020. Salah satu prinsip
penggunaan dana BOS pada tahun 2020 adalah fleksibilitas. Peningkatan fleksibilitas dan
otonomi penggunaan dana BOS bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah,
terutama untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
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Video 1.3
Merdeka Belajar Episode III
Sumber : https://youtu.be/P-A8Lo_OrlQ

d. Episode IV
Selanjutnya pada Merdeka Belajar episode IV, yaitu terkait Program Organisasi Penggerak
(POP). Paket kebijakan itu bertujuan untuk semakin memberdayakan organisasi
masyarakat dalam membangun Sekolah Penggerak.

Video 1.4
Merdeka Belajar Episode IV
Sumber : https://youtu.be/NghoOEtymYk

e. Episode V
Selanjutnya pada 3 Juli 2020, Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar Episode V:
Guru Penggerak. Arah program Guru Penggerak berfokus pada pedagogi, serta berpusat
pada murid dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan
instruksional

melalui

on-the-job

coaching, pendekatan

formatif

pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah menyeluruh.
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Video 1.5
Merdeka Belajar Episode V
Sumber : https://youtu.be/X6vP4AkEsLM

f. Episode VI
Pada 3 November 2020 Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar Episode VI, yaitu
“Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi” yang diresmikan Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo. Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mendukung
visi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul, salah
satunya melalui transformasi pendidikan tinggi agar mampu mencetak lebih banyak lagi
talenta-talenta yang mampu bersaing di tingkat dunia.

Video 1.6
Merdeka Belajar Episode VI
Sumber : https://youtu.be/50Y1b6s5fHY

g. Episode VII
Pada tanggal 1 Februari 2021 Kemendikbud secara resmi merilis Merdeka Belajar episode
ke VII : Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak merupakan katalis
PUSDATIN KEMENDIKBUD
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untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada
pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila.

Video 1.7
Merdeka Belajar Episode VII
Sumber : https://youtu.be/kJ5oW44DTzg

h. Episode VIII
Pada tanggal 17 Maret 2021 Kemendikbud meluncurkan program Merdeka Belajar
episode ke VIII : SMK Pusat Keunggulan. Melalui SMK Pusat Keunggulan, tantangan
SMK dalam menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja
diharapkan dapat terwujud.

Video 1.8
Merdeka Belajar Episode VIII
Sumber : https://youtu.be/8EoLVdaaMrQ

Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan murid untuk berinovasi
dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Inovasi yang dilakukan tak lepas dari
dukungan teknologi yang dapat digunakan sebagai alat bantu guru dalam meningkatkan
potensinya.
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2. Sumber Belajar Digital
2.1 Konsep Sumber Belajar Digital
Kegiatan belajar dapat dipandang sebagai suatu proses interaksi antara seorang individu
dengan sumber belajar. Sumber belajar banyak ragamnya; orang atau nara sumber, bahan
bacaan seperti buku, koran, majalah, internet, dll. Ada juga sumber belajar yang berupa alat
dan atau benda-benda di sekitar kita seperti meja, kursi, cangkul, pompa air, dll. Di samping
benda-benda nyata, saat ini sumber belajar banyak yang berupa media pembelajaran seperti
video, audio, gambar, foto, animasi, multimedia, dan hypermedia. Jadi, sumber belajar
adalah segala sesuatu yang memungkinkan atau dapat menyebabkan terjadinya kegiatan
belajar atau pembelajaran. Dalam buku Media Pendidikan edisi revisi 2020, disebutkan
bahwa sumber belajar dapat dikelompokkan pada tiga kategori, yaitu orang (guru, dosen,
widyaiswara, pamong, tutor, fasilitator, dll), media (cetak dan non cetak, termasuk
elektronik dan internet), dan lingkungan. Lingkungan sebagai sumber belajar bisa berupa
sesuatu yang memang dirancang sebagai bahan belajar, dapat juga sesuatu yang tidak
dirancang untuk belajar, namun dapat digunakan untuk belajar.

Apabila berbagai sumber belajar yang dirancang untuk pembelajaran tersebut dikumpulkan
atau dipusatkan di suatu tempat, dikelola, dan dimanfaatkan untuk melayani orang yang
belajar, maka tempat itu disebut sebagai pusat sumber belajar. Sampai di sini mudahmudahan Anda dapat memahami secara mudah tentang apa yang dimaksud dengan PSB
atau Pusat Sumber Belajar tersebut. Konsep PSB berkembang sejalan dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bentuk awal PSB adalah berupa
perpustakaan yang berisi koleksi media cetak (buku-buku), ditambah dengan koleksi media
pembelajaran elektronik seperti video, audio, grafis, dan multimedia atau bahan belajar
interaktif berbasis komputer.
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Gambar 1.2
Suasana di Sebuah PSB

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), konsep pusat
sumber belajar mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sumber belajar berbasis TIK
telah luar biasa memperkaya sumber belajar yang selama ini tersedia di sekolah. Sumber
belajar digital yang tersedia di dunia maya (internet) jauh lebih kaya daripada sumber belajar
yang tersedia di manapun. Dengan demikian konsep pusat sumber belajar pun berubah dari
sumber belajar fisik menuju sumber belajar virtual atau digital. Sumber belajar digital saat
ini hampir-hampir tidak ada batas, baik ruang maupun waktu, sehingga siswa dapat belajar
di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan dapat mencari sumber belajar apa saja.
Keadaan seperti ini tentu saja selain menjadi peluang bagi para guru juga sekaligus
merupakan tantangan untuk terus melakukan inovasi dalam pembelajaran.
Untuk memanfaatkan sumber belajar yang melimpah tersebut, tentu saja dengan syarat
terdapat koneksi internet yang memadai. Bagaimana dengan sekolah yang memiliki koneksi
internet yang masih terbatas? Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan sumber
belajar yang ditempatkan pada server lokal, sehingga dapat diakses tanpa koneksi internet.
Semua sumber belajar yang diperlukan dikumpulkan dalam sebuah server besar, dikelola,
dan diberikan layanan akses lokal. Nah, layanan sumber belajar inilah yang dimaksud
dengan PSB Digital offline.
Terdapat sejumlah manfaat dari sumber belajar offline, antara lain; 1). Merupakan solusi
bagi sekolah yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai, 2). Mendorong motivasi
belajar siswa dengan tersedianya berbagai media pembelajaran seperti video, audio,
animasi, multimedia, dll, 3). Penggerak terjadinya inovasi pembelajaran oleh para guru
dengan memanfaatkan sumber belajar digital, 4). Memberikan garansi terhindar dari konten-
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konten negatif dan pengaruh buruk internet lainnya, 5). Server hanya berisi konten yang
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
2.2 Fungsi PSB Digital
Sebelum berbicara tentang fungsi PSB digital, ada baiknya dikutip beberapa hasil penelitian
ataupun kajian yang telah dilakukan. Menurut hasil penelitian Imam Subki (dosen IAIN
Salatiga) bahwa saat ini di sekolah umumnya sudah ada kesadaran untuk memiliki Pusat
Sumber Belajar (PSB). Dalam penelitian ini juga Subqi menyimpulkan bahwa PSB harus
menjadi bagian integral dalam sistem pembelajaran, khususnya dalam pencapaian tujuan
atau kompetensi belajar. Ai Nurhayati dkk melaporkan bahwa layanan PSB sangat didukung
oleh adanya guru penggerak di sekolah yang bersangkutan. Umumnya sekolah yang
memiliki layanan PSB yang baik karena di sekolah tersebut ada guru-guru yang memiliki
kepedulian dan senang terhadap pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Kata kunci dari
pusat sumber belajar adalah dikelola, dilayani, dan dimanfaatkan untuk belajar.
Hasil survei yang dilakukan oleh Soleh Saripudin dan Kusnandar pada tahun 2020
menemukan mengungkap sebanyak 23% sekolah telah memiliki satu ruang khusus PSB.
Responden survei tersebut adalah sebanyak 279 orang guru SD, SMP, SMA, dan SMK yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terkait fungsi PSB, antara lain ditemukan bahwa
sebagian besar (29%) menyatakan masih berfungsi sebagai tempat penyimpanan saja, dan
20% menjawab telah memiliki fungsi layanan peminjaman.
Dalam survei tersebut juga dikonfirmasi, sekurang-kurangnya terdapat 7 fungsi PSB digital,
yaitu mencakup fungsi-fungsi sebagai berikut; 1). Penyimpanan (collecting), 2). Pelayanan
(serving), 3). Penyajian (presenting), 4). Pengembangan (developing), 5). Pelatihan
(training), 6). Pembaruan (innovating), 7). Berbagi (sharing).

Gambar 1.3
Tujuh Fungsi PSB Digital
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1) Penyimpanan (Collecting),
Ibarat sebuah perpustakaan yang memiliki koleksi ribuan judul buku, maka fungsi dasar
dari PSB digital juga adalah menyimpan koleksi media digital, baik yang berupa buku
teks pdf, media video, audio, animasi, multimedia, dsb. Sebagaimana juga perpustakaan
dengan display yang rapi dan menarik, didukung sistem katalog, konten pada server
digital juga dapat dikelola dengan sistem filing tertentu, sehingga mudah diakses.
Pada sebagian wilayah Indonesia masih belum memiliki akses internet yang memadai,
sehingga penyimpanan bahan atau sumber belajar masih harus dilakukan secara offline.
Untuk itu, maka server offline menjadi solusi. Server dengan harddisk 1 TB dapat
memuat ribuan judul buku, ribuan foto, media audio, video, animasi dll, Sebagai
contoh, server konten PSB yang yang diberikan ke sekolah-sekolah rintisan PSB digital
serta sekolah-sekolah di daerah 3 T, berisi konten media pembelajaran memuat hampir
seluruh aset produk media Pusdatin dalam satu hardisk. Hardisk tersebut berisi sekitar
3.000 judul video pembelajaran, 1.000 judul media audio, 1.300 buku dalam format
pdf, serta ratusan judul multimedia pembelajaran interaktif.

Gambar 1.4
Hardisk Eksternal yang Mampu Memuat Ribuan Judul Video

2) Pelayanan (Serving),
Media pembelajaran digital tentu saja bukan hanya untuk disimpan, tapi untuk
dimanfaatkan. Oleh karena itu, agar konten dapat dimanfaatkan secara optimal, maka
harus didukung oleh fungsi pelayanan. Pengguna media digital adalah seluruh civitas
akademika di sekolah, yang terdiri dari pimpinan sekolah, guru, dan seluruh murid.
Pimpinan sekolah sebaiknya menetapkan sistem operasi prosedur layanan penggunaan
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PSB digital. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur pemakaian dan ketersediaan layanan
tersebut. Standar layanan tentu saja akan berbeda-beda antar satu sekolah dengan
sekolah lainnya, tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan SDM di sekolah yang
bersangkutan. Pada sekolah yang memiliki perangkat TIK yang sangat terbatas, dapat
dikembangkan layanan rak mobile, di mana perangkat TIK ditempatkan dalam satu rak
yang dapat didorong berpindah dari satu kelas ke kelas lainnya.
3) Penyajian (Presenting),
PSB dengan konsep moving class pernah sangat populer di sekolah, di mana sekolah
menyediakan satu ruang PSB atau sering disebut juga sebagai ruang presentasi atau
ruang penyajian. Ruang ini biasanya ditata baik, dilengkapi media proyeksi dengan
layar lebar, sehingga siswa ataupun guru dapat menyaksikan media video atau film
pembelajaran dengan nyaman. Ruang ini juga bisa menjadi ruang diskusi sebagai tindak
lanjut dari tayangan yang telah disaksikan sebelumnya. Disebut moving class, karena
siswa dan guru akan bergerak berpindah ke ruang tersebut sesuai jadwal.

4) Pengembangan (Developing),
Ruang PSB bisa menjadi ruang kreativitas baik bagi guru maupun murid. Di ruang ini,
guru bisa bekerja bersama-sama untuk mengembangkan media pembelajaran. Untuk
itu, guru perlu dibekali dengan sedikit keterampilan mengembangkan media
pembelajaran. Di sekolah dengan layanan PSB yang baik biasanya didukung oleh
tenaga profesional pengembang media pembelajaran. Bahkan sekarang sudah ada
jabatan fungsional tertentu di kemdikbud yang disebut jabatan fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran (PTP). Tenaga PTP tentu saja bukan hanya membantu guru
dalam pengembangan media, tapi juga dapat bersama-sama mengembangkan inovasi
pembelajaran dan pengembangan model-model pembelajaran inovatif berbasis TIK
sesuai kebutuhan di sekolah setempat. Bagi sekolah yang belum memiliki tenaga
pengembang pembelajaran, dapat berkonsultasi dengan para fungsional PTP yang
berada baik di Pusdatin, di LPMP, P4TK, ataupun di UPTD Tekkom Dinas Pendidikan
setempat.

5) Pelatihan (Training),
Pelatihan merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada setiap pendidik atau guru.
Salah satu ciri guru yang baik adalah mereka yang tidak pernah berhenti belajar. PSB
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dapat memfasilitasi pelatihan baik dalam skala mikro untuk sejawat di sekolah, ataupun
untuk sasaran yang lebih luas. Pelatihan di PSB terutama ditujukan untuk meningkatkan
kompetensi TIK bagi guru, khususnya dalam pemanfaatan konten sumber belajar,
membuat bahan belajar,

inovasi pembelajaran, serta pengembangan model

pembelajaran. Untuk menyelenggarakan pelatihan saat ini sangat mudah, karena tidak
harus dilakukan secara tatap muka, tapi bisa secara daring. Untuk narasumber pun bisa
meminta dukungan dari para PTP sebagaimana sudah disebutkan di atas.
6) Pembaruan (Innovating)
Inovasi adalah sesuatu yang baru, bisa berupa ide, cara atau metode, dan penggunaan
teknologi atau perangkat baru. Dari ruang PSB bisa dilahirkan berbagai inovasi.
Lahirnya inovasi ini terkait dengan salah satu fungsi PSB dalam pengembang model
pembelajaran, bisa berupa adopsi model yang telah ada, adaptasi dengan penyesuaianpenyesuaian dengan kebutuhan lokal, ataupun mengembangkan model pembelajaran
yang baru sesuai kebutuhan setempat. Dengan demikian, PSB bisa menjadi pusat
inovasi di sekolah.

7) Berbagi (Sharing)
Berbagi merupakan budaya dan karakter bangsa, bahkan berbagi merupakan
kompetensi tertinggi dalam urutan kompetensi TIK bagi guru, mulai dari kompetensi
literasi TIK, kompetensi implementasi TIK dalam pembelajaran, kompetensi kreasi
media dan model pembelajaran berbasis TIK, serta kompetensi berbagi dan
berkolaborasi. Beberapa sekolah telah memiliki PSB yang telah punya fungsi berbagi,
misalnya, sebuah PSB di sekolah sudah memiliki web atau blog sumber belajar yang
dapat diakses bukan hanya untuk lingkungan siswa sendiri,tapi sudah dapat digunakan
oleh sekolah lain, ada pula PSB di suatu sekolah yang memiliki stasiun siaran radio atau
TV yang menayangkan program-program pembelajaran di mana pembelajaran tersebut
dapat diakses oleh siswa dan guru dari sekolah lainnya.
Grafik berikut ini menunjukkan fungsi PSB yang sudah berjalan di sekolah responden.
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Gambar 1.5
Hasil Survei Fungsi PSB Digital

Digitalisasi Sekolah merupakan salah satu dari 8 program prioritas Merdeka Belajar
2021. Program digitalisasi sekolah dan medium pembelajaran melalui empat sistem
penguatan platform digital, delapan layanan terpadu Kemendikbud, kehumasan dan
media, 345 model bahan ajar dan model media pendidikan digital, serta penyediaan
sarana pendidikan bagi 16.844 sekolah (ayunda, kompas.com). Implementasinya pada
satuan pendidikan di sekolah, digitalisasi sekolah tentu saja bukan sekedar
menambahkan perangkat komputer atau TIK di ruang kelas. Digitalisasi sekolah
adalah penerapan TIK dalam upaya peningkatan layanan proses dan hasil belajar
dalam rangka menunjang pencapaian delapan standar nasional pendidikan, yang
mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar PTK,
standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, serta standar
penilaian pendidikan. PSB Digital di sekolah merupakan salah satu upaya
implementasi kebijakan merdeka belajar tersebut.

PUSDATIN KEMENDIKBUD

23

Kegiatan Belajar 2
Mengenal Pembelajaran Elektronik (E-Learning)
A. Tujuan
Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kegiatan belajar 2 ini adalah:
1. Mengenal Aplikasi Rumah Belajar
2. Mengenal Akun Pembelajaran
B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar 2 ini adalah:
1. Peserta dapat Mengenal Aplikasi Rumah Belajar
2. Peserta dapat Mengenal Akun Pembelajaran
C. Uraian Materi
1. Rumah Belajar
Rumah belajar merupakan sebuah portal pembelajaran yang merupakan produk dari Pusdatin
Kemendikbud yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan. Layanan
Rumah belajar ini bisa diakses melalui portal https://belajar.kemdikbud.go.id atau bisa juga
mengunduh aplikasinya di playstore dan appstore.

Gambar 2.1
Salah Satu Layanan Rumah Belajar Edugame
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Fitur-fitur yang ada pada layanan rumah belajar:
1.1 Fitur Utama
1) Sumber Belajar
Sumber belajar merupakan fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru
berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang
menarik dalam bentuk audio, video, dan laman interaktif.
Materi ajar yang disajikan di dalam sumber belajar ini terdiri dari 3 kategori, yaitu
konten video, konten audio, dan konten web. Untuk mengakses sumber belajar kita bisa
mengetikan alamat https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/

Gambar 2.2
Konten Sistem Reproduksi di Sumber Belajar

2) Kelas Maya
Kelas Maya adalah sebuah Learning Management System (LMS) yang dikembangkan
khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara
guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses
dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja.
Untuk

mengakses

kelas

maya

kita

https://kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id/kelasmaya.
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Gambar 2.3
Fitur Kelas Maya di Rumah Belajar

3) Bank Soal
Bank soal merupakan Fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang
dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan,
ulangan, dan ujian.
Untuk

mengakses

bank

soal

kita

bisa

mengunjungi

alamat

http://banksoal.belajar.kemdikbud.go.id/

Gambar 2.4
Fitur Bank Soal di Rumah Belajar

4) Laboratorium Maya
Laboratorium Maya merupakan Fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada
disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori
praktikum.
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Untuk

mengakses

laboratorium

maya

kita

bisa

mengunjungi

alamat

https://belajar.kemdikbud.go.id/labmaya

Gambar 2.5
Fitur Lab Maya di Rumah Belajar

1.2 Fitur Pendukung
1) Peta Budaya
Peta Budaya merupakan dokumentasi dari keunikan budaya Nusantara yang sangat
beragam. Baik peserta didik maupun tenaga pendidik dapat mengakses peta budaya
dengan alamat https://petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id/

Gambar 2.6
Fitur Peta Budaya di Rumah Belajar

2) Buku Sekolah Elektronik
Buku sekolah elektronik merupakan fitur yang menyediakan berbagai macam buku
pelajaran yang bisa diunduh setiap saat. Dengan fitur ini peserta didik dan tenaga
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kependidikan akan dipermudah dalam mencari referensi pembelajaran. Fitur Buku
Sekolah Elektronik bisa diakses dengan alamat http://bse.belajar.kemdikbud.go.id/

Gambar 2.7
Fitur Buku Sekolah Elektronik di Rumah Belajar

3) Wahana Jelajah Angkasa
Wahana jelajah angkasa merupakan fitur yang memberikan referensi tentang
penjelajahan angkasa dengan berbagai keunikannya. Fitur ini bisa diakses pada alamat
http://www.belajar.kemdikbud.go.id/

Gambar 2.8
Fitur Wahana Jelajah Angkasa di Rumah Belajar
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4) Karya Bahasa dan Sastra
Beragam karya Bahasa dan Sastra dari seluruh Nusantara ada disini. Untuk mengakses
fitur

Karya

Bahasa

dan

Sastra

bisa

mengunjungi

link

https://belajar.kemdikbud.go.id/BahasaSastra

Gambar 2.9
Fitur Karya Bahasa dan Sastra di Rumah Belajar

5) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan tempat bagi tenaga
pendidik untuk mengembangkan dirinya. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa
diikuti termasuk salah satunya PembaTIK 2021. Kita bisa mengakses fitur ini dengan
cara

mengetikan

alamat

http://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id/

Gambar 2.10
Fitur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di Rumah Belajar
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6) Edugame
Bermain sambil belajar dengan fitur Edugame Rumah Belajar, fitur ini menyediakan
beragam permainan interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa baik secara mandiri
maupun dengan bimbingan guru atau orang tua. Permainan yang disediakan telah
dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan.
Untuk
mengakses
fitur
ini
https://belajar.kemdikbud.go.id/EduGame

kita

bisa

mengetikan

alamat

Gambar 2.11
Fitur Edugame di Rumah Belajar

7) Blog Pena
Blog Pena berisi tulisan-tulisan dari berbagai kalangan yang sangat peduli terhadap
dunia pendidikan. Siapa saja bisa mendaftar dan berkontribusi melalui blog pena ini.
Kita

bisa

mengakses

blog

pena

dengan

http://pena.belajar.kemdikbud.go.id/

Gambar 2.12
Fitur Pena di Rumah Belajar
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2. Akun Pembelajaran
Akun Pembelajaran merupakan akun elektronik yang memuat nama akun (user ID) dan akses
masuk akun (password) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk
mengakses layanan/aplikasi pembelajaran berbasis elektronik.

Video 2.1
Tahap Mengakses dan Mengaktifkan Akun Pembelajaran
https://youtu.be/DqO2tNFJy3E

2.1 Tujuan Akun Pembelajaran
Akun Pembelajaran bertujuan untuk:
a. Mendukung proses pembelajaran di Satuan Pendidikan melalui penerapan teknologi;
b. Meningkatkan keterhubungan antara layanan pembelajaran.

Gambar 2.13
Kegiatan Belajar di Masa Pandemi

2.2 Sasaran Akun Pembelajaran
Akun pembelajaran bisa digunakan oleh :
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1) Peserta didik:
a. SD dan Program Paket A kelas 5 dan kelas 6
b. SMP dan Program Paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9
c. SMA dan Program Paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12
d. SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13
e. SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12
2) Pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
3) Tenaga kependidikan yaitu Kepala Satuan Pendidikan dan operator

Gambar 2.14
Ilustrasi Penerima Akun Pembelajaran

2.3 Mengapa dibuat dalam Bentuk Akun Google?
1) Akun Pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung
pembelajaran dalam Google Workspace for Education yang siap pakai dan telah banyak
digunakan publik.
2) Pembuatan dan penggunaan Akun Pembelajaran bebas biaya. Penggunaan aplikasiaplikasi pembelajaran Google Workspace for Education bebas biaya.
3) Sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan
tingkat tinggi.
4) Akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud, serta
berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google.

2.4 Jenis Aplikasi Pembelajaran yang Bisa Diakses dengan Akun Pembelajaran
1) Pos elektronik (e-mail) Penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik.
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2) Pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik.
3) Penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik.
4) Pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara sinkronous maupun
asinkronous.
5) Rumah Belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran.
Daftar lengkap aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan Akun
Pembelajaran dapat dilihat di https://belajar.id/
2.5 Cara Mengakses Akun Pembelajaran
1) Operator Satuan Pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id.
2) Setelah masuk laman tersebut, Operator Satuan Pendidikan memilih tombol “Unduh
Akun” untuk mengunduh dokumen CSV yang berisi daftar nama akun (user ID) dan
akses masuk akun (password) Akun Pembelajaran di satuan pendidikan yang
bersangkutan.
3) Operator Satuan Pendidikan mendistribusikan Akun Pembelajaran tersebut kepada
setiap pengguna Akun Pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan.
4) Untuk mengaktifkan Akun Pembelajaran, pengguna menggunakan user ID dan
password Akun Pembelajaran untuk login di laman mail.google.com.
5) Pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Akun Pembelajaran serta
mengganti password Akun Pembelajaran.
2.6 Keamanan Akun Pembelajaran
1) Keamanan Akun Pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap:
a. Kerahasiaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran
b. Kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan/atau penyalahgunaan
data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran
2) Kemendikbud melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan
Kementerian/Lembaga terkait.
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Penutup
Demikianlah materi modul 01 “Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar”. Mudah-mudahan
seluruh peserta PembaTIK bisa mendapatkan manfaat dari materi-materi yang ada pada modul
ini. Modul ini merupakan dasar untuk pemahaman modul-modul lainnya yang kaya akan ilmu
pengetahuan.
Selanjutnya peserta PembaTIK akan mempelajari modul 02 “Optimalisasi Pemanfaatan TIK
dalam Pembelajaran Abad 21”. Tetap semangat untuk mengikuti PembaTIK (Pembelajaran
Berbasis TIK) tahun 2021 ini, semoga bisa lulus hinggal level 4.
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Latihan Soal
Berikut ini adalah latihan soal untuk modul 01 “Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar”.
Modul ini hanya sebagai latihan mandiri dan tidak termasuk dalam penilaian PembaTIK level
1 tahun 2021.
Pilihlah jawaban yang paling tepat.
1. Mekanisme bantuan BOS yang lebih fleksibel merupakan kebijakan Merdeka Belajar
....
a. Episode 1

c. Episode 3

b. Episode 2

d. Episode 4

2. Merdeka Belajar Episode IV adalah tentang ....
a. AKM

c. Guru Penggerak

b. Program Organisasi Penggerak

d. Sekolah Penggerak

3. Program yang merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan
Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa merupakan kebijakan
Merdeka Belajar ....
a. Sekolah Penggerak

c. BOS

b. AKM

d. Kampus Merdeka

4. Segala sesuatu yang memungkinkan atau dapat menyebabkan terjadinya kegiatan
belajar atau pembelajaran disebut ....
a. Media Pembelajaran

c. Sumber Belajar

b. Bahan Belajar

d. Panduan Pembelajaran

5. Pada sekolah yang memiliki perangkat TIK yang sangat terbatas dapat dikembangkan
layanan rak mobile. Hal itu sejalan dengan fungsi PSB sebagai ...
a. Penyimpanan

c. Penyajian

b. Pelayanan

d. Pelatihan

6. PSB bisa menjadi pusat inovasi di sekolah merupakan fungsi PSB sebagai ....
a. Sharing

c. Developing

b. Training

d. Innovating
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7. Simulasi praktikum laboratorium bisa ditemukan di ....
a. Lab Maya

c. Sumber Belajar

b. Radio Edukasi

d. PKB

8. Fitur pendukung Rumah Belajar yang berupa permainan adalah ....
a. Buku Sekolah Elektronik

c. Karya Bahasa dan Sastra

b. Wahana Jelajah Angkasa

d. Edugame

9. Tulisan-tulisan dari berbagai kalangan yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan
dimuat di salah satu fitur pendukung Rumah Belajar, yaitu ....
a. PKB

c. Peta Budaya

b. Wahana Jelajah Angkasa

d. Blog Pena

10. Berikut ini yang tidak mendapatkan akun pembelajaran belajar.id adalah ....
a. Komite Sekolah

c. Kepala sekolah

b. Guru

d. Tenaga kependidikan

Kunci Jawaban
1. C
2. B
3. A
4. C
5. C
6. D
7. A
8. D
9. D
10. A
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