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I.  PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi sangatlah cepat sehingga mempengaruhi 

seluruh kehidupan manusia. Sebagai dampak globalisasi yang mengakibatkan 

persaingan secara bebas, menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di dalam era komunikasi 

sekarang ini. Ini sesuai dengan UU No 20 Th 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha untuk 

mengembangankan potensi diri siswa yang meliputi kekuatan spiritual, 

pengendalian diri, serta keterampilan.Salah satu usaha untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dalam hal teknologi adalah memasukkan 

teknologi informasi dan komunikasi menjadi mata pelajaran bagi siswa 

sekolah.  

  

Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah 

masuk kedalam daftar mata pelajaran yang harus diajarkan. Salah satu 

aplikasi penting yang harus dikuasai adalah aplikasi pengolah kata, karena ini 

akan menjadi dasar dalam penguasaan TIK. Penggunaan aplikasi pengolah 

kata masuk ke dalam standar kompetensi yang harus dikuasi dikelas VIII 

(delapan) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Berikut ini Standar 
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Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Penggunaan Aplikasi Pengolah 

Kata yang terdapat disemester ganjil: 

 

Tabel 1.1.  Standar Kompetensi & Kompetensi Dasar Kelas VIII Materi 

Program Aplikasi Pengolah Kata 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menggunakan 

Aplikasi Pengolah 

Kata Untuk 

Menyajikan 

Informasi 

1.1 Mengidentifikasi menu dan ikon pada 

perangkat lunak pengolah kata 

1.2 Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada 

perangkat lunak pengolah kata. 

1.3 Menggunakan menu dan ikon pokok pada 

perangkat lunak pengolah kata 

1.4 Membuat dokumen pengolah kata  

sederhana 

 

Program aplikasi pengolah kata merupakan sebuah materi yang dapat 

digunakan siswa dalam menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan kata-

kata. Sehingga materi ini sangat penting dipelajari. Karena ketrampilan ini 

tidak hanya digunakan saat siswa bersekolah saja, namun setelah siswa lulus 

dari bangku Sekolah Menengah Pertama. 

 

Pembelajaran TIK seharusnya lebih menekankan kepada kemampuan 

psikomotor, karena pembelajaran TIK akan dapat meningkatkan 

keterampilan siswa jika pembelajaran praktik lebih banyak daripada teori. 

Namun pada kenyataannya, saat ini mata Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) hanya mendapatkan porsi 2 jam mata pelajaran per 

minggu. Untuk Sekolah Menengah Pertama, 1 jam mata pelajaran merupakan 

40 menit. Sehingga, satu minggu pertemuan untuk mata pelajaran TIK hanya 
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80 menit. Jam pembelajaran yang terbatas, dengan tuntutan pencapaian 

kompetensi yang direncanakan, menjadi kendala tersendiri dalam 

pembelajaran TIK. 

 

Berdasarkan Undang Undang  Republik Indonesia Tahun 2003, pendidikan 

merupakan kesatuan dari seluruh elemen yang bertujuan untuk me-

nyelenggarakan pendidikan nasional. Kemudian  dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang membahas 

dengan jelas mengenai standar Nasional Pendidikan. Dalam Depdiknas tahun 

2005  ada empat elemen penting yang saling dalam proses pembelajaran, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan  pengawasan.   

 

Perencanaan pembelajaran merupakan acuan dalam membuat target 

pencapaian keberhasilan pembelajaran.  Dalam perencanaan dituangkan 

kompetensi yang ingin dicapai kemudian dirancang metode, strategi, bahan 

ajar, dan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 

kompetensi tersebut.  Tujuan pembelajaran dapat tercapai jika terjadi 

interaksi yang tepat antara guru, siswa, dan sumber belajar.  Salah satu hal 

yang dapat dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai yaitu dengan 

pemilihan sumber belajar yang tepat.  Dalam memilih sumber belajar, guru 

tentu harus menyesuaikannya dengan materi yang akan diajarkan dan metode 

pembelajaran yang akan digunakan. 

 

Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan adalah bahan ajar yang 

dibuat untuk mencapai kompetensi yang direncanakan. Menurut Sudrajat 

(2008) bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) adalah 
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pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam 

rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, 

jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, 

prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai. Bahan ajar yang baik 

adalah bahan ajar yang disusun sendiri oleh guru mata pelajaran, dengan 

mempertimbangkan potensi dan kondisi siswa dan sekolah. 

 

Hasil dari observasi kelas yang dilakukan, bahan ajar yang digunakan saat ini 

adalah bahan ajar yang didapatkan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 

dan guru melengkapinya dengan jobsheet yang digunakan untuk satu kali 

pertemuan. Buku paket bantuan BOS tidak optimal digunakan untuk 

pembelajaran karena isi materi tidak sesuai dengan kondisi komputer 

sekolah. Materi pada buku paket, isinya mengenai aplikasi pengolah kata 

dengan sistem operasi windows dari microsoft, sedangankan kondisi 

komputer yang terdapat pada Laboratorium komputer SMPN 2 Abung 

Selatan menggunakan sistem operasi Linux UBUNTU versi KOALA yang 

menggunakan aplikasi pengolah kata OpenOffice.org  Writer 3.1. Sistem 

operasi yang berbeda menyebabkan buku-buku bantuan tersebut tidak dapat 

digunakan optimal dalam pembelajaran, karena tutorial pada buku panduan 

tidak sama dengan komputer yang dipakai oleh siswa dalam pembelajaran di 

Laboratorium. Dengan demikian maka sangat dibutuhkan bahan ajar yang 

dapat dijadikan panduan belajar siswa yang disesuaikan dengan fasilitas 

komputer yang ada. 
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Fasilitas komputer yang terdapat pada Laboratorium komputer SMPN 2 

Abung Selatan merupakan bantuan dari Dinas Pendidikan setempat yang 

berbasis sistem operasi Linux. Penggunaan sistem operasi Linux antara lain 

karena sistem operasi ini merupakan aplikasi gratis tidak berbayar, berbeda 

dengan windows yang merupakan aplikasi berbayar. Dari 16 unit komputer 

bantuan, saat ini hanya tinggan 6 unit yang berfungsi baik, dalam 

pembelajaran tidak mencukupi bagi siswa untuk memakai 1 unit komputer 

untuk 1 orang, sehingga pembelajaran dilakukan dengan kelompok, yang tiap 

kelompok bisa mencapai 5 orang sehingga tidak semua siswa dapat 

mengoperasikan komputer. 

 

Hasil pengamatan lain yang menjadi alasan dari pengembangan produk bahan 

ajar adalah rendahnya hasil belajar siswa untuk materi penggunaan aplikasi 

pengolah kata. Ini ditunjukkan pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 yang 

menyajikan data hasil pencapaian KKM pada siswa pada 2 tahun ajaran 

sebelumnya. 

 

Tabel 1.2. Hasil Pencapaian KKM Mata PelajaranTIK Kelas VIII 

TP.2010/2011 

 

No 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Materi  

Pencapaian 

KKM 

1. Menggunakan 

Aplikasi 

Pengolah Kata 

Untuk 

Menyajikan 

Informasi 

1.1. Mengidentifikasi 

menu dan ikon 

pada perangkat 

lunak pengolah 

kata 

Tampilan  menu pada 

program aplikasi 

pengolah kata 

- Tampilan menu 

dan ikon pada 

menu bar 

- Tampilan menu 

dan ikon pada 

toolbar standard 

 

 

Nilai ≤ 

KKM = 

41% 
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No 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Materi  

Pencapaian 

KKM 

- Tampilan menu 

dan ikon pada 

toolbar formatting 

   

- Tampilan menu 

dan ikon pada 

toolbar drawing 
 

  1.2. Menjelaskan 

fungsi menu dan 

ikon pada 

perangkat lunak 

pengolah kata 

Fungsi  menu pada 

program aplikasi 

pengolah kata 

- Fungsi menu dan 

ikon pada menu 

bar 

- Fungsi menu dan 

ikon pada toolbar 

standard 

- Fungsi menu dan 

ikon pada toolbar 

formatting 

- Fungsi menu dan 

ikon pada toolbar 

drawing 

 

Nilai ≤ 

KKM = 

36% 

  1.3. Menggunakan 

menu dan ikon 

pokok pada 

perangkat lunak 

pengolah kata  

Cara menggunakan  

menu pada program 

aplikasi pengolah kata 

- Cara 

menggunakan 

menu dan ikon 

pada menu bar 

- Cara 

menggunakan 

menu dan ikon 

pada toolbar 

standard 

- Cara 

menggunakan 

menu dan ikon 

pada toolbar 

formatting 

- Cara 

menggunakan 

menu dan ikon 

pada toolbar 

drawing 

 

 

Nilai ≤ 

KKM = 

50% 
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No 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Materi  

Pencapaian 

KKM 

  1.4. Membuat 

dokumen 

pengolah kata 

sederhana 

- Membuat 

dokumen baru 

- Mengatur teks 

- Mengedit teks 

- Mengatur paragraf 

- Menyisispkan 

objek 

- Mengatur halaman 

- Mencetak 

dokumen 

Nilai ≤ 

KKM = 

41% 

Sumber : data hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 2 Abung Selatan 

 

Tabel 1.3. Hasil Pencapaian KKM Mata Pelajaran TIK Kelas VIII 

TP.2011/2012 

No 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Materi  

Pencapaian 

KKM 

1. Menggunakan 

Aplikasi 

Pengolah Kata 

Untuk 

Menyajikan 

Informasi 

1.1. Mengidentifikasi 

menu dan ikon 

pada perangkat 

lunak pengolah 

kata 

Tampilan  menu pada 

program aplikasi 

pengolah kata 

- Tampilan menu dan 

ikon pada menu bar 

- Tampilan menu dan 

ikon pada toolbar 

standard 

- Tampilan menu dan 

ikon pada toolbar 

formatting 

- Tampilan menu dan 

ikon pada toolbar 

drawing 

 

Nilai ≤ 

KKM = 

50% 

  1.2. Menjelaskan 

fungsi menu dan 

ikon pada 

perangkat lunak 

pengolah kata 

Fungsi  menu pada 

program aplikasi 

pengolah kata 

- Fungsi menu dan 

ikon pada menu bar 

- Fungsi menu dan 

ikon pada toolbar 

standard 

- Fungsi menu dan 

ikon pada toolbar 

formatting 

- Fungsi menu dan 

ikon pada toolbar 

Nilai ≤ 

KKM = 

35% 
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No 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Materi  

Pencapaian 

KKM 

drawing 

  1.3. Menggunakan 

menu dan ikon 

pokok pada 

perangkat lunak 

pengolah kata  

Cara menggunakan  

menu pada program 

aplikasi pengolah kata 

- Cara menggunakan 

menu dan ikon pada 

menu bar 

- Cara menggunakan 

menu dan ikon pada 

toolbar standard 

- Cara menggunakan 

menu dan ikon pada 

toolbar formatting 

- Cara menggunakan 

menu dan ikon pada 

toolbar drawing 

Nilai ≤ 

KKM = 

36% 

  1.4. Membuat 

dokumen 

pengolah kata 

sederhana 

- Membuat dokumen 

baru 

- Mengatur teks 

- Mengedit teks 

- Mengatur paragraf 

- Menyisispkan objek 

- Mengatur halaman 

- Mencetak dokumen 

Nilai ≤ 

KKM = 

41% 

Sumber : data hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 2 Abung Selatan 

 

Hasil belajar diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar untuk materi 

penggunaan program aplikasi pengolah kata masih belum mencapai KKM 

62% pada Tahun Pelajaran 2010/2011. Kemudian pada Tahun Pelajaran 

2011/2012 siswa yang belum mencapai KKM 63%. Data tersebut didapat 

dari hasil belajar siswa sebelum dilakukan pengayaan oleh guru pengampu 

mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

Berdasarkan hasil dari observasi yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah bahan ajar 

program aplikasi pengolah kata yang sesuai dengan fasilitas yang ada 
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disekolah dengan dengan menggunakan program aplikasi yang sama dengan 

yang ada pada laboratorium komputer di SMPN 2 Abung Selatan, dalam hal 

ini bahan ajar yang dikembangkan berupa modul pembelajaran. Diharapkan 

dengan bahan ajar yang sesuai, maka hasil belajar siswa dapat meningkat.  

 

Pengembangan bahan ajar modul ini juga mendapatkan penguatan dari hasil 

wawancara tidak terstruktur terhadap teman sejawat dan angket bagi siswa 

yang menyatakan membutuhkan bahan ajar yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran untuk dapat mencapai kompetensi yang telah direncanakan. 

Dengan demikian bahan ajar modul ini dimungkinkan untuk dapat di-

kembangkan. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Latar belakang masalah yang ada menjadikan peneliti dapat mengidentifikasi 

masalah-masalah yang ditimbulkannya. Hasil pengidentifikasian masalah ini 

akan berakhir pada sebuah upaya dalam meningkatkan kemampuan siswa-

siswi SMPN 2 Abung Selatan Lampung Utara dalam menggunakan aplikasi 

pengolah kata OpenOffice.org  Writer. 

 

Jika di identifikasi masalahnya, antara lain sebagai berikut : 

1. TIK merupakan salah satu pelajaran yang mengedepankan kemampuan 

psikomotor, tidak hanya sekedar teori. 

2. Alokasi waktu mata pelajaran TIK hanya 2 jam pelajaran, yang tidak 

mencukupi untuk kompetensi yang harus dicapai. 
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3. Bahan ajar yang ada tidak sesuai dengan materi pembelajaran, buku paket 

bantuan menggunakan sistem operasi Windows, sedangkan pada 

komputer yang terdapat di sekolah menggunakan sistem operasi Linux. 

4. Hasil belajar siswa rendah, dilihat dari siswa yang tidak mencapai KKM 

sebanyak 62% pada tahun ajaran 2010/2011, dan 63% pada tahun ajaran 

2011/2012. 

5. Fasilitas praktik komputer yang tidak memadai, siswa tidak dapat 

menggunakan komputer 1 unit untuk 1 orang.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Bagaimana pemanfaatan bahan ajar yang digunakan saat ini dan 

bagaimana potensi sekolah terhadap produk yang dikembangkan? 

2) Bagaimana mendesain bahan ajar pengolah kata menggunakan 

OpenOffice.org  Writer sebagai media belajar mandiri bagi siswa SMP 

kelas VIII di  Lampung Utara? 

3) Bagaimana efektifitas bahan ajar pengolah kata menggunakan 

OpenOffice.org  Writer sebagai media belajar mandiri bagi siswa SMP 

kelas VIII di  Lampung Utara? 

4) Bagaimana efisiensi bahan ajar pengolah kata menggunakan 

OpenOffice.org  Writer sebagai media belajar mandiri bagi siswa SMP 

kelas VIII di Kecamatan 2 Abung Selatan Lampung Utara? 



 11 

5) Bagaimana daya tarik bahan ajar pengolah kata menggunakan 

OpenOffice.org  Writer sebagai media belajar mandiri bagi siswa SMP 

kelas VIII di  Lampung Utara? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah : 

1) Mendeskripsikan pemanfaatan bahan ajar yang digunakan saat ini dan 

potensi sekolah terhadap produk yang dikembangkan  

2) Menghasilkan bahan ajar pengolah kata menggunakan OpenOffice.org  

Writer sebagai media belajar mandiri bagi siswa SMP kelas VIII di 

Lampung Utara. 

3) Menganalisis efektifitas bahan ajar pengolah kata menggunakan 

OpenOffice.org  Wiriter sebagai media belajar mandiri bagi siswa SMP 

kelas VIII di  Lampung Utara. 

4) Menganalisis efisiensi penggunaan bahan ajar pengolah kata 

menggunakan OpenOffice.org  Writer sebagai media belajar mandiri 

bagi siswa SMP kelas VIII di  Lampung Utara. 

5) Menganalisis daya tarik bahan ajar pengolah kata menggunakan 

OpenOffice.org  Writer sebagai media belajar mandiri bagi siswa SMP 

kelas VIII di Lampung Utara. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini, diantaranya: 

1) Bagi guru Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMPN 2 Abung 

Selatan Lampung Utara, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 



 12 

bahan ajar untuk belajar mandiri siswa kelas VIII dalam menggunakan 

aplikasi pengolah kata OpenOffice.org  Writer. 

2) Bagi guru-guru lain, baik dari SMPN 2 Abung Selatan atau Guru-Guru 

yang lain dapat menggunakan penelitian ini sebagai salah satu bahan ajar 

yang menggunakan aplikasi pengolah kata OpenOffice.org  Writer, 

sehingga tidak terpaku kepada aplikasi pengolah kata tertentu saja. 

3) Bagi Kepala SMPN 2 Abung Selatan Lampung Utara, hasil penelitian ini 

dapat dimanfaatkan dengan menggandakannya sehingga sekolah memiliki 

banyak refrensi mengenai bahan ajar aplikasi pengolah kata 

OpenOffice.org  Writer. 

4) Bagi siswa kelas VIII SMPN 2 Abung Selatan Lampung Utara, hasil 

penelitian dapat digunakan sebagai modal dasar dalam meningkatkan 

kemampuan dalam menggunakan aplikasi pengolah kata OpenOffice.org  

Writer. 

5) Bagi peneliti, memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat, terutama 

untuk mengembangkan proses pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam penggunaan dasar aplikasi pengolah kata menggunakan 

OpenOffice.org  Writer. 

 

1.6. Produk yang Dihasilkan  

Hasil dari penelitian ini merupakan bahan ajar berupa modul praktikum  

aplikasi pengolah kata pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) menggunakan OpenOffice.org Writer. 

Produk utama yang dihasilkan pada pengembangan ini adalah bahan ajar 

berupa modul praktikum  aplikasi pengolah kata pada mata pelajaran 
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Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menggunakan OpenOffice.org 

Writer. Bahan ajar modul yang dihasilkan terdiri dari empat unsur, yaitu 1) 

judul; 2) petunjuk penggunaan; 3) materi; 4) rangkuman; 5) latihan; dan 

6) tes formatif. 

Materi pokok yang tedapat pada modul adalah sebagai berikut : 

1. Mengenal program aplikasi pengolah kata 

2. Identifikasi menu dan ikon 

3. Fungsi menu dan ikon 

4. Menggunakan menu dan ikon 

5. Membuat dokumen sederhana 

6. Penyuntingan dokumen 

7. Format karakter 

8. Format paragraf 

9. Tabel 

10. Menyisipkan objek 

11. Mencetak  

 

Selain produk utama yang berupa modul, pada penelitian pengembangan ini 

juga dihasilkan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. 


