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ABSTRACT:
It is inevitable and unavoidable with the development of Information and Communication Technology
(ICT) in education and teaching, especially in the Indonesian language teaching at the College of the
current positive and negative impacts. Various positive and negative impacts that arise when the teaching
process eluding and our view of the nature of a teaching. The role of language as a communication tool
used by humans both in oral and written communication has a direct impact on the development of the
information and communication technology. One of the developments that emerged in the Indonesian
language teaching today is the teaching method using e-learning methods and the use of language
learning videos. This is what underlies that research into the development of information and
communication technology in language teaching in higher education is essential to be explored in more
depth. This research is a library that is descriptive with the aim of exposing the role of the development of
information and communication technology, the demands of the current era, especially in the Indonesian
language teaching, the impact of technological developments to teaching, especially Indonesian in
Universities and the future challenges to be faced College particularly in language teaching by utilizing
the development of information and communication technology. Based on that analysis can be concluded
that the development of information and communication technologies in language teaching time reduces
direct contact between faculty and students that influence the psychological side. On the other hand these
developments have a positive impact on student memudahan in catching teaching materials, especially in
the Indonesian language with visual aids, such as using video media in language learning. Future
challenge faced is the need to reform both students and lecturers themselves in mensikapi development of
Information and Communication Technology in Indonesian language teaching more wisely and create an
Indonesian teaching materials are more humane and friendly towards the development of technology.
Keywords: ICT Developments, Indonesian Teaching in Higher Education, ICT Impact.
.
PENDAHULUAN
Pada era’90-an pernah muncul sebuah serial
televisi yang cukup populer. Serial tersebut berjudul
ACI (yang sebenarnya singkatan dari Aku Cinta
Indonesia, tetapi juga merupakan singkatan nama
depan pemeran utama tetap Amir, Cici, dan Ito). Pada
saat era tersebut hanya ada satu media penyiaran
yakni Televisi Republik Indonesia (TVRI). Meski
demikian, penikmat serial tersebut cukup banyak.
Bahkan serial tersebut diproduksi hingga 52 episode
untuk dapat tayang seminggu sekali selama setahun
penuh dengan durasi 25-28 menit tiap episode.
Berbagai aspek hendak dipaparkan dalam serial
tersebut. Dari berbagai karakter dari pemainnya
memberikan penonjolan akan dimensi sosial
psikologis dalam pergaulan remaja pada zaman
tersebut. Aspek-aspek tersebut diantaranya aspek
karakter kerja sama, kegigihan, kesetiakawanan,
sportivitas, kejujuran, cinta tanah air, dan sebagainya.
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Unsur kebhinekaan juga sempat mewarnai dalam
serial tersebut. Hal tersebut tercantum dalam
perwatakan pemeranya; Amir-anak keluarga Jawa
Islam yang relatif berkecukupan; Cici-anak yatim
dari keluarga Sunda yang sederhana; Ito-anak Batak
Protestan dari keluarga besar; sedangkan Wati
sebagai pemeran pembantu berasal dari keluarga
kaya yang antagonis; Hengki-anak yang nakal dan
suka iseng.
Diyakini, serial tersebut merupakan serian
tayangan televisi pertama yang bertemakan
pendidikan karakter di Indonesia. Sebagai titik awal
berkembanganya peran media penyiaran dalam hal
ini televisi pada waktu itu, memberikan andil untuk
pemirsa dengan memberikan suguhan tayangan yang
cukup bagus bila dilihat dari pendidikan karakter.
Diakui bahwa serial ini merupakan cikal bakal dari
bangkitnya metode pembelajaran melalui media
televisi di Indonesia. Namun sangat disayangkan,
BHS-9

KNIT-2 Nusa Mandiri
karena kurangnya dukungan dan komitmen
menyebabkan serial ACI ini sebagai serial televisi
pendidikan yang pertama dan sekaligus yang terakhir.
Sungguh sangat tragis. (Miarso,2005)
Sebagai awal perkembangan media televisi di
Indonesia, sebenarnya serial-serial seperti itu dapat
terus dikembangakan. Apalagi era saat ini yang
bercirikan berkembanganya dunia TIK yang selalu
berkembang dengan cepat. Dengan bertumbuhnya
internet, dan dengan bertumbuhnya stasiun televisi
swasta merupakan modal yang baik untuk
megembangakan media pembelajaran berbasis TIK.
Di sisi lain, semakin berkembanganya dunia
Informasi dan Komunikasi saat ini bila tidak
dibarengi dengan pengawasan dan pemeriksaan yang
seksama tak hayal akan menjadi boomerang bagi diri
kita sendiri. Adanya dampak negatif dari
perkembangan media informasi dan teknologi ini
juga memberikan pengaruh terhadap mahasiswa
maupun terhadap penguasaan materi.
Perkembangan TIK hampir merambah ke semua
lini kehidupan. Tidak terkecuali dalam dunia
pendidikan. Dalam dunia pendidikan seharusnya
lebih banyak diuntungkan dengan semakin pesatnya
perkembangan
TIK
ini.
Dengan
semakin
berkembangnya TIK, maka akses untuk mencari
materi, mengerjakan tugas, dan lain lain akan mudah
dilaksanakan. Dunia semakin mengelobal, dunia
menjadi seperti mengecil hanya dalam satu
genggaman. Oleh sebab itu, penelitian mengenai
peran TIK dalam pengajaran ini menjadi penting
untuk dibahas.
Penelitian ini memiliki tujuan penting yakni untuk
dapat
mendeskripsikan
peran
perkembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi
terutama dalam mata kuliah bahasa Indoneia.
BAHAN DAN METODE
Metode penelitian adalah cara atau jalan yang
dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan
data untuk dianalisis secara benar (Suharsimi, 2005).
Belum ada kesepakatan para ahli tentang berapa
macam sebenarnya jumlah metode riset, akan tetapi
yang banyak ditulis ada lima macam yakni ; metode
sejarah, metode deskriptif, metode eksperimen,
metode kausal komparatif dan metode partisipatoris
(Umar 2012). Dalam penelitian ini menggunakan
metode Deskriptif
Pengertian metode deskriptif menurut Traves
(melalui Umar, 2012) metode deskriptif adalah salah
satu metode penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan sifat sesuatu yang tengah
berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa
sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Selain itu, riset
ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang
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menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya proses
riset. Dengan demikian, metode deskriptif ini dapat
digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas
dari metode yang lain. Penelitian ini nantinya akan
menggambarkan bagaimana peran perkembangan
TIK dalam pengajaran bahasa Indonesia di perguruan
tinggi. Dengan mencari data-data berupa kajian
pustaka dan hasil penelitian, maka diharapkan hasil
dari penelitian akan menjawab peran TIK terutama
dalam pengajaran bahasa Indonesia di perguruan
tinggi.
Sumber data yang diperoleh tersebut
dikumpulkan dan dilakukan analisis deskriptif
dengan memberikan gambaran terkait dengan
keadaan saat ini, terutama yang terkait dengan
perkembangan TIK dalam pengajaran bahasa
Indonesia di perguruan tinggi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Seiring berkembangannya TIK, serta semakin
banyaknya media televisi bermunculan, maka
semakin kreatif pula perkembangan media
komunikasi dalam pengajaran di perguruan tinggi
saat ini. Pengajaran dengan memanfaatkan media
komunikasi dan informasi menjadi sebuah kebutuhan
ditengah perkembangan zaman yang serba cepat.
Dunia pendidikan juga diharapkan tidak akan
tertingal dalam memanfaatkan perkembangan TIK
dalam pengajaran terutama dalam pengembangan
bahan dan metode pengajaran. Pemanfaatan ini dapat
berupa pengembangan dan pemanfaatan TIK sebagai
media dalam pengajaran.
Pemanfaatn TIK dalam pengajaran ini diharapkan
dapat membuat metode pengajaran dan prosesnya
menjadi lebih bervariasi sehingga menghasilkan
perubahan perilaku yang optimal bagi mahasiswa.
Usaha untuk mengubah proses perilaku melalui
proses pengalaman belajar tersebut pada dasarnya
melibatkan lima unsur yakni
1. Orang yang mengubah perilaku, dalam hal ini
adalah peran guru/dosen dalam pengajaran,
2. Orang yang mengelola proses pembelajaran,
yakni pihak-pihak yang membantu persiapan
dalam proses pembelajaran tersebut,
3. Bahan ajar yang sengaja dirancang untuk
membantu proses perubahan tersebut, bahan ajar
dirancang dengan menggunakan analisis
kebutuhan mahasiswa,
4. Tempat terjadinya proses perubahan tersebut,
5. Waktu berlangsungnya proses tersebut. (Tim
Pengembangan FIP UNJ, 2008)
Dalam penelitian ini, yang akan dibahas dari lima
unsur tersebut adalah unsur bahan ajar. Bahan ajar
yang dirancang tersebut memiliki keterkaitan dengan
perkembangan TI dalam pengajaran mata kuliah
bahasa Indonesia.
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A. Alternatif Bentuk Bahan Ajar Mata Kuliah
bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi
Dilihat dari penggunaannya bahan ajar dapat
dibedakan menjadi (a) bahan ajar mandiri dan (b)
bahan ajar konvensional (Tim Pengembangan FIP
UNJ, 2008). Bahan ajar mandiri adalah bahan belajar
yang disusun sebagai salah satu sumber belajar yang
dipelajari oleh peserta didik tanpa sedikitpun bantuan
orang lain. Contoh; modul, paket belajar mandiri.
Sedangkan bahan ajar konvensional adalah bahan
belajar yang disusun atas dasar setting pembelajaran
ada dosen, bahan ajar, dan mahasiswa. Dalam setting
pembelajaran konvensional ini terjadi interaksi
peserta didik dalam menggunakan bahan ajar sebagai
acuan.
Dilihat dari fisik penyajiannya, bahan ajar dapat
dibedakan dalam bentuk cetakan dan bentuk non
cetakan. Bentuk cetakan seperti buku pelajaran, buku
teks, buku latihan, panduan belajar, panduan
praktikum dan sebagainya. Sedangkan non cetakan
termasuk kaset/cd suara, slide, film, video/CD, paket
belajar berbasis komputer dan paket multi media.
Dalam perkembangan TI saat ini, bentuk bahan
ajar mengalami perkembangan yang cukup pesat.
Banyaknya CD interaktif yang memuat materi
pembelajaran dan latihan-latihan soal sudah banyak
beredar di toko buku di masyarakat. Baik dari tingkat
pendidikan dasar/SD bahakan sampai perguruan
tinggi banyak sekali kita jumpai hal tersebut.
Pada dasarnya ada hal penting yang perlu
dipersiapkan ketika sebelum melakukan kegiatan
pembelajaran di perguruan tinggi. Seorang dosen
perlu mengetahui siapa yang akan dibelajarkan, apa
tujuan
pembelajaran,
bagaimana
setting
pembelajaran, serta bahan ajar apa yang akan
digunakan. Meskipun saat ini banyak muncul bahan
ajar yang tersedia dalam bentuk cetak maupun non
cetak, namun masih banyak lembaga pendidikan
tinggi di Indonesia yang masih menggunakan dan
bahkan mengandalkan bahan ajar cetak dalam bentuk
buku sebagi sumber utama dalam proses
pembelajaran. Sementara itu sudah banyak pula
perguruan tinggi yang mulai mengembangkan
elektronik book untuk bahan mahasiswa.
Menurut Indrajit (2006), dalam menghadapi
persaingan dengan perguruan tinggi lain, ada tiga hal
yang perlu dihadapi yakni persaingan dalam hal
pengelolaan perguruan tinggi, proses belajar
mengajar, dan pendidikan nilai. Dalam pengelolaan
perguruan tinggi, akan semakin banyak perguruan
tinggi asing mulai masuk ke negara-negara
berkembang termasuk Indonesia. Dalam proses
belajar mengajar, akan lebih banyak digunakan media
internet dan bentuk-bentuk media audio visual yang
lain. Sedangkan tantangan dalam pendidikan nilai
akan terjadinya perbedaan dan ketidak seimbangan
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nilai-nilai kehidupan dalam menghadapi arus
globalisasi. Berdadar hal terebut, maka menjadi
sebuah kebutuhan dari perguruan tinggi untuk
menciptakan inovasi-inovasi dalam persaingan
dengan perguruan tinggi lain. Termasuk dalam
menciptakan bahan ajar yang kreatif dan inovatif
serta
menarik
bagi
mahasiswa
berdasar
perkembangan TIK yang terjadi saat ini. Mahasiwa
akan menjadi semakin menarik dengan bahan ajar
yang jelas, enak, dan mudah dipahami.
Salah satu Mata Kuliah Umum di perguruan
tinggi adalah mata kuliah bahasa Indonesia.
Pengajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu
mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Tujuan akhir
dari mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi
adalah mahasiwa dihapkan memiliki kemampuan
menulis dengan baik. Pemanfaatan media komunikasi
dan teknologi dalam pengajaran bahasa Indonesia
sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah kelas
on line, e-learning. Dalam mengembangan bahan ajar
yang sesuai dengan kebuthan mahasiswa saat ini,
maka diperlukan terlebih dahulu analisa mengenai ;
1.Apa masalah yang sedang dihadapi?, 2. Apakah
masalah itu berkaitan dengan kemampuan dan
kompetensi yang dapat diatasi dengan pembelajaran
atau tidak.
Dalam analisis mengenai pengembangan bentuk
bahan ajar mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan
tinggi didapat masalah bahwa kompetensi menulis
khusunya menulis paragraf mahasiswa saat ini masih
cukup rendah. Bahkan mahasiswa terkadang tidak
memahami apa yang akan dia tulis. Hal ini terjadi
karena proses pembelajaran yang terjadi hanya
menekankan pada kemampuan menguasai materi
saja, namun aplikasi/praktik dalam menulis tidak
mendapat tempat. Selain itu hasil dari analisis
mengenai keterkaitan dengan kemampuan yang dapat
diatasi dengan pembelajaran jelas bahwa kesulitan
mahasiswa tersebut sebetulnya dapat diatasi. Salah
satu cara mengatasinya adalah dengan menyusun
pengembangan bahaan ajar terutama materi menulis
paragraf dalam bentuk Video. Alternatif bahan ajar
dalam bentuk video ini merupakan salah satu bentuk
alternatif yang dirasa tepat dalam mengembangkan
kemampuan menulis di kalangan mahasiswa.
Perpaduan antara video/gambar dan tulisan
menjadikan mahasiswa mudah mengingat dalam
merekam gabar maupun tulisan tersebut.
Keterampilan menulis paragraf mahaiswa dapat
dibantu dengan menggunakan metode video dalam
menulis paragraf. Dengan media bantu video
pembelajaran tersebut, maka kemampuan menulis
paragraf mahasiswa menjadi semakin baik dalam
memenuhi syrata menulis paragraf. Dari dua kelas
yang diteleti, yang menggunakan media bantu video
pembelajaran menulis paragraf ,ternyata didapat hasil
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bahwa kelas yang menggunakan video pembelajaran
menulis paragraf lebih bagus hasilnya. Kelengkapan
menulis ide pokok, kalimat topik, pola kalimat topik,
menentukan pokok dan bahasan, dan jenis
pengembangan paragraph dapat disajikan dengan
benar. Sedangkan kelas lain yang tidak menggunakan
media video pembelajaran menulis paragraf terjadi
hal sebaliknya. Video pembelajaran tersebut berisi
profil wirausaha muda, pembahasan bagaiman
mereka memulai usaha, tantangan dan bagaiman
proses pemasaran yang dilakukan. Pada bagian lain,
dijelaskan pula mengenai bagaimana menulis
paragraph tang tepat, dimulai dari memilih ide poko,
kalimat
topic,
pola
kalimat
topic,
jenis
pengembangan dan beberapa hal yang terkait dengan
penulisan paragraf. Semua bagian tersebut disajikan
dengan gambar dan suara. Dengan bantuan media
video ini ternyata dapat meningkatkan kemampuan
menulis paragraph mahasiswa (Wahyono, 2015).
Berdasar hasil penelitian terebut, dapat dikatakan
bahwa pemanfaatan teknologi multi media sebagai
salah satu sarana pembelajaran bagi pembelajar
mempunyai beberapa kekautan dasar, seperti tang
dikemukakan oleh Philips (1997) yaitu
1. Mixed Media
Dengan menggunakan teknologi multi media,
berbagai media konvensional yang ada dapat
diintegrasikan
ke dalam satu jenis media
interaktif, seperti media teks (papan tulis), audio,
dan video yang jika dipisahkan akan
membutuhkan lebih banyak media.
2. User control
Teknologi
interaktif
multimedia
ini
memungkinkan pengguna untuk menelusuri
materi ajar, sesuai dengan kemampuan dan latar
belakang yang dimilikinya, disamping itu
pengguna menjadi lebih nyaman dalam
mempelajari isi media, secara berulang-ulang
3. Simulasi dan visualisasi
Simulasi dan visualisasi merupakan fungsi
khusus yang dimiliki oleh media interaktif ini,
sehigga dengan teknologi animasi, simulasi dan
visualisasi
computer,
pengguna
akan
mendapatkan informasi yang lebih real dari
informasi yang bersifat abstrak.
Berdasar hal tersebut maka menjadi semakin jelas
bahwa media video pembelajaran merupakan salah
satu media bantu sebagai bahan ajar yang memiliki
beberapa kekuatan dasar dalam mendukung
pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi.
B. TIK, Perkembangan dan Dampaknya
Pendidikan di Perguruan Tinggi
Perkembangan TIK yang semakin pesat
kehidupan manusia membawa perubahan
terhadp tatanan dan cara hidup manusia.
BHS-12

dalam
dalam
besar
Dalam

penggunaan TI seluruh pekerjaan dituntut untuk
cepat, dan minim akan kesalahan yang terjadi.
Capaian akan efisien dan efektifitas kerja dalam
dunia industri sangat merasakan manfaat dari
perkembangan TI yang cukup pesat dewasa ini.
Bagaimana dengan dunia pendidikan? Apakah
dengan perkembangan TI yang cukup pesat saat ini
dan masa yang akan datang menjadi sebuah
tantangan atau ancaman ?. Dunia mengalami
perkembangan. Hampir diseluruh sektor kehidupan
seperti saat ini tidak akan mungkin terlepas dari
perkembangan TI.
Perangkat komputer sebagai salah satu perangkat
bantu dalam pendidikan berimplikasi terhadap
kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap
dalam menggunakan teknologi informasi. Kesiapan
mahasiswa dan dosen dalam mengoperasikan
komputer dan perangkat lain yang berbasis TI
menjadi sebuah keharusan. Hal tersebut menjadi hal
pokok dalam pengajaran saat ini. Masih banyak SDM
dalam dunia pendidikan saat ini yang masih belum
terbiasa dalam mensikapi perkembangn TI. Meskipun
hal tersebut dapat diatasi, namun membutuhkan
waktu yang lama untuk beradaptasi. Tidak sekadar
mengoperasikan, namun kesiapan jaringan internet
yang bagus juga masih menjadi kendala saat ini.
Penerapan metode belajar konvensional kurang
menarik perhatian peserta didik. Peserta didik harus
diberi kebebasan dalam mengakses,
dalam
menentukan apa yang mereka pelajari sesuai minat,
kebutuhan, dan kemampuannya. Pengajar/dosen
bukannya satu satunya
pemegang otoritas
pengetahuan di kelas. Siswa harus diberi kemandirian
untuk belajar memanfaatkan
berbagai sumber
belajar. Di sinilah peran TI dapat menjadi pilihan
sumber belajar untuk siswa. Mengubah paradigma
inilah salah satu hal penting dalam menghadapi
perkembangan IT.
Menurut
Miarso
(2005)
secara
umum
perkembangan dalam era teknologi informasi
menunjukkn ciri-ciri :
1. meningkatnya usaha untuk mengumpulkan dan
menyajikan informasi. Dengan adanya TIK maka
segala informasi akan memiliki kesempatan
untuk disajikan,
2. kecepatan penyajian informasi yang meningkat.
Dengan berkembangan TIK maka segala
informasi dapat dengan cepat disampaikan dari
satu orang ke orang lain.
3. munculnya bentuk bentuk perangkat keras yang
dibuat semakin simpel. Hal ini dapat terlihat
bahwa segala perangkat teknologi yang berkaitan
dengan informasi semakin berkembang, alat alat
komunikasi yang setiap saat berubah bentuk dan
kemampuannya.
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4.

keragaman pilihan informasi untuk berbagai
macam kebutuhan,
5. biaya pemerolehan untuk informasi yang
semakin lama semakin turun,
6. kemudahan penggunaan produk TIK,
7. kemudahan pendistribusian informasi yang
makin cepat dan luas dengan menembus batas
batas geografis, politis, maupun kedaulatan,
8. meningkatnya
kegunaan
TIK
dalam
memecahkan maslaha saat ini mupun yang akan
datang.
Dalam perkembangannya TIK di perguruan
tinggi, sangat bervariasi dalam bentuk dan
pemakaiannya. Oleh karena itu muncul pula
implikasi perkembangan TIK khususnya dalam
jenjang pendidikan tinggi. Implikasi tersebut
diantaranya adalah
1. bentuk pembelajaran untuk mahasiswa semakin
berkembang. Hal ini diartikan bahwa bentuk
pembelajaran di perguruan tinggi dapat menjadi
semakin bervariasi, tidak monoton dan lebih
memberikan daya tarik untuk mahasiswa.
2. mahasiswa akan mempunyai akses lebih banyak
dalam mencari sumber belajar. Tidak hanya satu
arah dari dosen saja,
3. perpustakaan akan menjadi sumber belajar utama
apabila perpustakaan tersebut dapat berkembang
sesuai dengan kebutuhan akan informasi yang
diperlukan oleh mahasiwa terutama yang
berkaitan dengan TIK,
4. tuntutan bagi seluruh civitas akademika untuk
menguasi teknologi tertentu sekurang kurangnya
komputer,
5. mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri,
6. perlunya lebih banyak tes yang menilai kemajuan
belajar mahasiwa yang menggunakan teknologi
baru (Miarso, 2005)
Menurut Aldin (2004) perkembangan TI saat ini
memberi dampak positif yang sangat bagus bagi
bangsa ini dan juga dapat memperkembangkan
negara Indonesia untuk dapat berkiprah dalam
berbagai sektor belahan dunia. Di sektor
perkembangan bahasa, yang perlu dicermati dari
perkembangan IT ini adalah semakin membanjirnya
pengaruh asing terutama bahasa asing yang masuk ke
Indonesia. Yang perlu dicermati adalah pengaruh
asing tersebut harus diarahkan ke perkembangan
yang positif terhadap bahasa Indonesia. Namun disisi
lain, perkembangan TIK juga dapat memberikan nilai
lebih dari bahasa Indonesia. Dengan menggunakan
perangkat komunikasi yang semakin berkembang
dengan berbagai jenisnya, kian banyak menggunakan
bahasa Indonesia sebagi pengantarnya. Oleh karena
itu peran bahasa Indonesia masih memiliki peran
sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian
informasi dalam perkembangan IT. Justru dari hal
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inilah peran bahasa Indoneia tidak tergeser meskipun
banyak perangkat teknologi yang masuk ke Indonesia
namun mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia
sebagi pengantar dalam berkomunikasi melalui alat
alat tersebut.
Tidak semua perkembangan TIK dapat
diimplementasikan terutama dalam pengajaran
bahasa. Dari empat keterampilan berbahasa yakni
menyimak, membaca, berbicara, menulis , ada
beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan
dalam memanfaatkan perkembangan TI apalagi
dalam merancang bahan ajar bahasa Indonesia.
Contoh: Dalam pembelajaran e-learning, maupun
kelas on line kontak antar dosen dan mahasiswa
sangat terbatas. Oleh karena itu perlu disusun sebuah
metode dan bahan pengajaran yang dapat mewakili
kehadiran dosen tersebut. Untuk mata kuliah
keterampilan berbahasa Indonesia, diperlukan sebuah
bentuk metode pembelajaran yang lain yang lebih
kreatif dalam mengembangankan keterampilan
berbahsa tersebut. Empat keterampilan berbahasa
tersebut tidak dapat dipisah pisahkan.
Salah satu bentuk model pembelajaran yang dapat
dilakukan dalam menghadapi perkembangan TI saat
ini dapat dilakukan dengan model
1. pembelajaran terekam, dalam pengajaran ini,
kelas yang diberikan oleh dosen direkam dalam
presentasi dan video. Sama seperti dosen
mengajar di kelas, hanya perbedaannya adalah
mahsiswa dapat mengakses videoa tersebut dari
tempat lain. Oleh karena itu mahasiswa dapat
mengakses dengan leluasa akan materi kuliah
tersebut.
2. pembelajaran langsung, dalam pengajaran
melalukan pengajaran secara on line dan real
time yang memungkinkan komunikasi dua arah.
Pengajaran ini tidak hanya mengandalkan pada
tatap muka on line saja, namun sesi tatap muka
tetap diperlukan untuk mengatasi apabila
mahasiswa menemukan kesulitan akan materi
materi yang mereka pelajari dari video atau
presentasi tersebut.
3. pembelajaran mandiri, setiap mahasiswa wajib
belajar mandiri di luar jadwal on line klas yang
ditentukan. Meskipun kelas ini adalah kelas on
line, namun pembelajaran yang dilakukan
mahasiswa dapat dilakukan secara mandiri.
Mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap
diri
sendiri
dalam
penguasaan
materi
perkuliahan.
4. pembelajaran
personal,
adalah
proses
pembelajaran yang dapat dilakukan sesuai
dengan kemamuan personal mahasiswa. Misal
materi kuliah dapat diputar kembali apabila
mahasiwa belum jelas, serta kecepatan berbicara
dosen dalam rekaman terebut dapat diperlambat
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apabila ada hal penting yang harus diketahui.
Gabungan pembelajaran tersebut dapat dilakukan
dengan tetap dan tidak meninggalkan tatap muka
antara dosen dan mahasiswa. Tatap muka antara
dosen dan mahsiswa tetap menjadi hal penting
karena tidak ada batas-batas antara dosen dan
mahasiswa. Dengan tatap muka ini, mahsiswa
menjadi lebih terbuka terhadap hal-hal atau
kendala yang dihadapi terutama dalam belajar
khususnya bahsa Indonesia (Haruka edu.com)
KESIMPULAN
Berdasar hasil pembahasan mengenai Peran
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam pengajaran bahasa Indonesia di Perguruan
Tinggi tersebut, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan yakni bahwa perkembangan dunia
teknologi informasi dan komunikasi dalam
pengajaran khusunya di pergurun tinggi memiliki
dampak yang besar. Dampak tersebut diantaranya
perlunya kesiapan SDM dalam pendidikan tinggi, dan
perlunya pembenahan serta perubahan dalam bahan
serta metode pengajaran. Faktor lain yang
berpengaruh adalah dampak pada berkurangnya
kontak langsung antara dosen dan mahasiswa yang
berpengaruh terhadap sisi psikologis. Oleh karena itu,
metode pengajaran dengan sistem on line dan
gabungan tatap muka menjadi solusi yang tepat untuk
saat ini. Namun disisi lain perkembangan tersebut
berdampak positif dalam memudahkan mahasiswa
dalam menangkap materi pengajaran khususnya
dalam bahasa Indonesia dengan bantuan video visual.
Selian itu, kemudahan akan akses sumber informasi,
banyaknya informasi yang diperoleh mahasiswa dan
kreativitas mahasiswa juga akan berkembang seiring
dengan perkembangan TIK.Oleh karena itu, baik
apabila mahasiswa maupun dosen agar lebih bijak
dalam menghadapi perkembangan TIK dalam
pengajaran serta menciptakan sebuah materi
pengajaran bahasa Indonesia yang lebih humanis dan
ramah terhadap perkembangan teknologi.
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