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Abstrak
Setiap SMU di Daerah Istimewa Yagyakarla. baik SMti uegeti uraupun Swasta. telah menriliki kornputer dalam jumlah
cukup memadai. Tethpi pernanf-aatamya rnasilr terbatas untuk keperluan administlasi, Mengingat kernarnpuan yang dimiliki
r.,i.rrputer, ntaka pemanf'aatannya dapat dikembangkan unhtk pembelajaran anak di dalam kelas. Berbagai ketnarnpuan komputer
:;:nva dapat dimanfhatkan unruk pembelajaran anak jika pala gr"u'u berketnalnpuan dan terampil menggunakan komputer dan
:embuat program serta betminat untuk mengembangkannya.
,ur.E

Tujuan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk ( I ) urelatih para guru agar dapat menggunakan dan
;embuat program pernbelajaran berbantuan kornputer (CAI) yang sesuai dengan keperluannya, (2) menghasilkan program:rogram pembelajaran berbantuan komputer untuk beberapa pokok bahasan dari satu bidang studi, (3) melatih para guru
:'rruk dapat mengolganisir pelaksanaan pembelajaran berbantuan kornputer di dalam kelas. Setnuanya diharapkan dapat

::eningkatkan prestasi belajar para siswa. Selain itu dihalapkan dapat meningkatkan sosialisasi Uuiversitas Negeri Yogyakarta
"rng merniliki berbagai potensi untuk membantu para guru dalanr tnenangani rnasalah pengajaran dan pendidikan pada
-mumnya.

Kegiatan pengabdian kepada rnasyarakat ini diikutioleh lT (tujuh belas) orang guru SMU DIY dan dilaksanakan dan
;:nggal 23 Oktober 1996 s.d. tanggal 9 Nopember 1996 dan rata-r'ata dari pukul 08.00 s.d. pukul 15.00 di Laboratorium
Komputer Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarla dan di Sekolah masing-rnasing peserta. Selarna
regiatan berlangsung semua peserta beryartisipasi sangat aktif sehingga para peserta merasakatr ada peningkatan baik
retrampilan, pengetahuan. lraupun kemampuan yang belkaitan dengan penggunaan kornputer. pembuatan program
:embelajaran anak berbantuan komputer dan cara pengorganisasiatr pelaksanaan pernbelajaran di dalam kelas. Selain itu
.uga telah dihasilkan prograln pernbelajaran untuk beberapa pokok bahasan dari satu bidang studi yang benar-benar dapat

Jimanfaatkan

Pendahuluan

Kehadiran komputer pada berbagai aspek
kehidupan rnanusia dewasa ini tidak dapat dihindarkan

lagi. Hal itu disebabkan karena berbagai kemampuan
1'ang dimiliki kornputer ternyata dapat mempermudah
manusia dalarn menyelesaikan berbagai tugas-tugas
administrasi, komputasi, visualisasi. permodelan dan
sebagainya. disarnping harganya yang relatif semakin
murah sehingga terjangkau oleh daya beli rnasyarakat.
Kehadiran komputer sebagai alat bantu didasarkan
atas fakta bahwa komputer mempunyai kemampuan
trntuk menyimpan dan memproses informasi dalarr
jumlah yang besar dan dalarn waktu yang relatif sangat

'
n

cepat. Komputer dengan perangkat lunak dan
pendukungnya dapat rnenambahkan, rnemperbaiki,
mengamt'ri I, dan mengirirn informasi rnenyeberangi
lar"rt dan benua melalui satelit komunikasi dan saluiran
telepon. Komputer dengan perangkat lunaknya juga
dapat rnenghitung, mernbandingkan mensimulasikan
kegiatan-kegiatan dan rnengendalikan proses dalam

industri serta operasi-operasi lainnya termasuk
pekerjaan-pekerjaan ihniah (Tim Perancang Kuliah
Pengenalan Komputer, I 986).
Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan
di Indonesia. khususnya untuk pernbelajaran anak di
sekolah masih belum meluas baik dalam aspek
banyaknya pernakai lnaupun intensitas pemakaiannya,

meskipun jurnlah kornputer yang tersedia di sekolahsekolah dervasa ini sudah relatif banyak. Di negara
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maju penggunaan komputer untuk pernbelajaran anak
yang dikenal dengan istilah CAI (Computer Assisted
Instruction) sudah rnerupakan hal yang biasa. Banyak

keuntungannya yang diperoleh dengan

CAI ini di

antaranya adalah ( I ) siswa dapat belajar sesuai dengan

kecepatannya sendiri, (2) siswa tidak pasif karena
program bersifat interaktif. (3) evaluasi dapat dilakukan saat itu juga, (4) dapat rnenggantikan ketidakhadiran guru.
Penggunaan komputer sebagai media pengajaran
juga dapat memotivasi dan memberikan penguatan

tentang konsep-konsep bagi peserta didikadalah
sebagai berikut (Talisayon, I 987)'

1)

Sebagai alat visualisasi

Dengan kornputer dapat dipresentasikan teks, grafik'

gambar, dan animasi. Kelebihan sebagai alat
visualisasi ini adalah dapat mensimulasikan proses.
gejala atau peristiwa yang tidak mungkin atau sangat
sulit diamati secara langsung'

2)

Sebagai alat tutorial

Dalam hal ini kompouter dengan perangkat lunaknl'a
disiapkan untuk menyajikan informasi 1'ang dibuat
sedemikian rupa sehingga komunikatif. Salah satu
bentuknya adalah penyajian informasi tentang konsepkonsep fi sika, diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan
yang harus dijawab sisn'a melalui papan kunci'

3)

Sebagai alat bantu rnelakukan

Untuk keperluan ini

dril

disediakan suatu topik yang terdiri

garis gaya listrik simulari arus dan tegangan listri
simulasi proses perpaduan dua getaran, simula
kontur ekipotensial untuk sistem reaktor nuklir, dr
sebagainya.

Untuk dapat memanfaatkan kornputer dala
proses belajar-rnengajar fisika. setidak-tidakn
diperlukan guru yang mempunyai kernampuan unt

mengoperasikan komputer, perangkat keras kompul
dan perangkat lunak yang sesuai materi yang diajarkt
Sebagian besar SMA di Daerah Istimewa Yogyakal
telah memiliki komputer, dari jurnlah satu dua saml
yang memiliki kelas komputer tetapi sebagian bes

baru digunakan untuk keperluan adrninistrz
(pengganti mesin ketik) dan latihan pengguna
komputer secara umum. Sejumlah kecil perangl
lunak untuk pengajaran fisika telah ada di pasar

terutama berbahasa lnggris. yang dibuat secara uml

sehingga sifatnya hanya sebagal pengayaan sa
Secara ideal. agar media pengajaran sesuai deng
materi 1ang diberikan, maka para guru har
merancans media tersebut sekaligus membuatr
(Suharyanto. 1991).

Belum dimanfaatkannya komputer di sekoli
sekolah unruk pembelajaran anak disebabkan ol
berbagai hal, di antaranya adalah (1) para gurubelt
mempunyai keterarnpilan menggunakan komputer,

belurn tersedia perangkat lunak berupa progra
program pembelajaran yang sesuai dengan keperlu
dan (3) para guru belurn dapat rnembuat progra
program pembelajaran. Dengan demikian unl

rneningkatkan pernbelajaran anak dan

un1

mengoptimalkan pernakaian komputer yang terse

dari beberapa pokok bahasan yang disajikan dalam
bentuk menu. Siswa mernilih suatu pokok bahasan

di sekolah-sekolah maka guru perlu dilatih

teftentu. kemudian rnelakulian kegiatan sesuai dengan
informasi yang diberikan pada layar peraga. Infonnasi
ditampilkan secara komunikatif berupa teks' grafik,
gambar, runus-rumus. dan sebagainya' Selanjutnya
ditampilkan pertanyaan yang berkaitan dengan pokok
bahasan, sisw'a menjawab melalui papan kunci' Jika
skor yang diperoleh siswa belum mencapai standar

kornputer dan pernbuatan program pernbelajaran yi
sesuai dengan keperluan (Suharyanto. 1992).

yang ditentukan, secara otomatis siswa harus
mengulang lagi. Jika skor telah memenuhi standar
yang ditentukan. siswa boleh rnelanjutkan pada pokok
bahasan berikut.

4) Sebagai

alat sirnulasi dan eksperimen

Eksperimen-eksperimerl yang sulit atau tidak dapat

dilakukan di laboratoriurn sekolah. dapat dibuat
simulasinya sehingga siswa dapat mengamati proses

yang secara fisis sukar diamati. Sebagai contoh
program simulasi yang dapat dibuat, misalnya simulasi

a

ditingkatkan kemarnpuannya dalam pengguni

Berdasarkan uraian pada analisis situasi di

a'

dapat dikelnukakan beberapa permasalahan yi
dikaitkan dengan penggunaan kornputer dal
pernbela.iaran anak. di antaranya adalah:
I ) Masih sedikitnya guru yang terarnpil menggu
kan kornputer, terutama untuk keperluan pern
lajaran anak di sekolah.
2) Belurn banyak sekolah yang memiliki progrt
program untuk pernbelajaran anak (CAI) y
sesttai dengan keperluan. khususnya yang ber
hasa Indonesia, karena masih langka di pasari

3)

Belurn banyak grruyang rnerriliki kemampuan

keterampilan Tentang teknik pemrograr

komputer, sehingga rnasih sangat banyak guru y
belutn dapat mernbuat program pembelaiaran'
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Berdasarkan uraian di atas. beberapa permasaiahan

yang akan dipecahkan melalui kegiatan pengabdian
kepada rnasyarakat ini adalah bagairnana bentr-rk
pelatihan dan workshop bagi guru-gum. khususnl'a
guru-guru IPA Slvttl, di Daerah Istimewa Yogyakarta
yang merupakan upaya untuk ( 1) mengenalkan dan
melatih para guru untuk menggunakan program CAl
yang ada. (2) mengenalkan dan rnelatih para gtrru
tentang dasar-dasar pemrograman, (3) melatih para
guru untuk merancang dan membuat program-progranl
pernbelajaran yang sesuai dengan keperluan, dan (4)
melatih para guru untuk mengorganisir pelaksanaan
pembelajaran berbantuan komputer di dalarn kelas.
Sesuai dengan perinasalahan-pennasalahan yang

unaan
asaran

akan dipecahkan di atas, lnaka tujuan dari kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

umum

I

tngkat

r saja.
harus

rolahr oleh
(2)
gram-

:rluan,

gamuntuk
untuk

atas,
]',ang

embe-

glamyang
:erbaaran.
rn dan

aman

l yang
n.

)

Latihan Pernrograman dengan bahasa pemrograman Pascal Turbo secara terbirnbing.

+)

Diskusi kelompok terbirnbing untuk merancang
program pernbelaiaran Fisika berbantuan komputer.

5)

Keria kelornpok untuk mengembangkan contoh
program pernbelajaran berbantuan komputer.

)

Ker.ja mandiri pernbuatan program pembelajaran

6

Fisika berbantuan komputer.
-

i

Praktik (uii coba) program pembelajaran di dalam
kelas.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pengabdian

Menghasilkan program-program petnbelaiarar-r
(CAI) untuk herbagai pokok bahasan dari satu
bidang studi.
Melatih para guru untuk dapat mengorganisir
pel aksanaan pernbelaj aran berbantuan kompttte r
(CAI) di dalam kelas.

I':nrilihan lokasi tersebul dengan harapan mudah
:ilangkau oleh para peserta pelatihan dan dapat
sekalier.rs meningkatkan peran, sosialisasi, serta
l:r anan Universitas Negeri Yogyakarta kepada

3)

Kegiatan pcngabdian kepada masyarakat ini
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru.
sekolah, dosen (pelaksana) dan I-ernbaga (tJniversitas
Negeri Yogyakarta). khususnya dalarn hal:

l)

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
kemampuan para guru dalarn lnerancang.
membuat, dan menggunakan Program
pernbelaj aran serta pengorganisasian pelaksanaa:t
pembelajaran berbantuan komputer di dalant kclas

2)

Menyediakan model-rnodel program petnbe
(CAI) untuk sekolah.

la-j

ar'r:r

3) Menyebarkan inovasi dalarn

lalam
rguna-

3

2)

Inaan

i

pelnrograrllan Pascall'urbo.

kepada masyarakat ini dilaksanakar-r di Laboratonium
Kornputasi Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri
\-rsr akarta dan di sekolah nrasing-masing peserta.

rsedia
l atau
1\',ang

dasar-dasar

pemrograman komputer dengan bahasa

Melatih para guru agar dapat menggunakan dan
membuat program-program pembelaiaran (CAI )
yang sesuai dengan yang diperlukan.

belum
:er,
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)

.engan

ratnya

2) Diskusi infonnasi tentang

I

4)

pendidrkan
khususnya dalarn hal program pembeiajar;::
berbantuan komputer (CAI).
Meningkatkan sosialisasi Universitas \eseri
Yogyakarta di nrasyarakat

Metode Pengabdian

Dalarn pelaksanaan pengabdiar-r keprda

masyarakat ini rnenggunakan uretode diskrlsi
inforrnasi. demonstrasi. keria kelompt k. tug.'t.
terbirnbing. tugas Inandiri. dan praktek l akni
l) Diskusi informasi dan peragaan pengsLrnaan
komputer dalam proses pernbela.i arart be rb a nttuit.t
komputer.

nasr arakat pada umumnya dan lernbaga-lembaga
p:ndidikan pada khususnya. Sedangkan uji coba
i i Iaksanakan di sekolah masing-masing agar program
rc-nrbelajaran yang digunakan sekaligus dapat
::.ienr elesaikan tugas menga.iar para peserta. Dengan

::ilikian

kegiatan ini tidak mengganggu pelaksanaan

rr'siatan regulernya

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
drseleaggarakan dari tanggal 23 Oktober sampai
Censan tanggal 9 Nopernber 1996. Kegiatan dirnulai
pukul 08.00 dan diakhini pukul 15.00. Jadwal kegiatan
.elenekapnya adalah sebagai berikut.

:

Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini secara
keseluruhan dapat terlaksana dengan baik meskipun
ada beberapa kekurangan. Sebagai gambaran tentang
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
rni akan dianalisis tentang laktor pendukung. faktor
penehaurbat. evaluasi. dan hasil evaluasi.

Faktor-faktor pendukung yang membantu
kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:
I

)

(iuru-guru SMtJ peserta pelatihan berperan aktif
se lama nrengikuti seluruh rangkaian kegiatan
pelatihan.

l)

Beberapa peserta pelatihan telah memiliki
pengetahuan dasar tentang komputer sehingga
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mereka tidak canggung dalarn mengoperasikan

1)

komputer.

3)

4)

Cara penyajian bahan dan cara dosen dalam membimbing peserta pelatihan adalah baik.

Dalam pelatihan para pesefia lnerasa mendapatkan

pelayanan tambahan pengetahuan. dan dapat
memetik manfaat dan hasil pelatihan, yakni
mampu membuat program sederhana untuk dirnanfaatkan sebagai program pembelajaran anak untuk

Dari pengalaman tim pelaksana kegial
pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikemukal

beberapa saran dengan harapan dapat dipergunal
sebagai bahan pertimbangan bagi para pemerhati r
sebagai masukan untuk kegiatan berikutnya. Adal
saran-saran tersebut adalah:

l)

menunjang kelancaran proses belajar mengajar
Fisika di SMU, serta peningkatan prestasi bagi

Telah dihasilkan program pernbelajaran anak
untuk berbagai pokok bahasan dari satu bidang
studi yang betul-betul dapat dimanfaatkan untuk
keperluan pembelaj aran.

6) Dan hasil uji coba

rnenunjukkan adanya

peningkatan prestasi yang cukup berarti dari para
siswa. Hal ini dituniukkan dan hasil rerata nilai
preiest dan rerata nilai post-test.

7)

Pelaksanaan pernbirnbingannya sangat individual

oleh karena kematnpuan dan pengetahuan aual
tentang komputer dan pemrograman dari para
peserta sangat bervariasi

8)

Secara keseluruhan kegiatan peiatihan pembuatan

program pembelajaran berbantuan komputer bagi
guru-guru SMU di DIY dapat terlaksana dengan

baik dan bennanfaat.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan berupa tugastugas dan angket yang diberikan kepada peserta
pelatihan dan berdasarkan nilai rerata serta kuesioner

yang diberikan kepada para siswa, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1) Guru-guru peserta pelatihan rnenjadi lebih
terampil menggunakan komputer dan dapat
membuat program-program pembelajaran
berbantuan komputer sesuai dengan keperluannya

pembelajaran

berbantuan komputer dan berbagai pokok bahasan

untuk satu bidang studi fisika.

3)

2)

r

Dalarn satu angkatan pelatihan, sebaiknya diusa
kan pesertanya merniliki kemampuan awal tentr
materi pelatihan yang tidak terlalu jauh berbe

Oleh karena itu, akan lebih baik apabila
pe1aksana rnemiliki infonnasi tentang kemamp

pesertan\

a.

Berdasarkan hasil-hasil yang dicapai rnek
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sel

dapat meningkatkan prestasi belajar

an

meningkatkan keterampilan guru tetapi juga te
dihasilkan program pernbelajaran beberapa po
bahasan untuk satu bidang studi. Oleh karena

penggunaan dan perbaikan program-program terse
perlu terus dipantau dan kegiatan ini dapat dilanjut
untuk sasaran yang berbeda, baik berbeda peserta

maupun bidang studinya.

Simpulan dan Saran

2) Telah dihasilkan program

Pelatihan peningkatan penggunaan kompu
untuk pernbelajaran anak dapat digunakan r
dikernbangkan untuk berbagai mata pelajaran,
untuk jenjang pendidikan yang lain seperti
rnanpun SMP atau sekolah yang sederajat.

pam siswa.

5)

Peningkatan prestasi belajar para siswa da
dicapai lewat pembelajaran berbantuan kompu

Guru-guru peserta pelatihan rnenjadi terampil
mengorganisir pelaksanaan pembelajaran
berbantuan komputer dalam kelas'
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