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 Prakata 

Ide penulisan buku elektronik ini Mr Nuel dapatkan 

saat memberikan pelatihan kepada rekan guru 

tentang sebuah kursus yang diberikan oleh 

Washington University. 

Pada waktu itu Mr Nuel melihat adanya sebuah 

kesempatan luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh 

guru tetapi sayang belum banyak guru yang 

menyadari potensi internet tersebut. 

Untuk itulah Mr Nuel menyusun buku elektronik ini. 

Yaitu untuk membawa pandangan akan adanya 

potensi dari internet ke rekan rekan guru.  

Tentu adanya peluang ini juga membutuhkan 

tambahan kemampuan dan keterampilan disisi guru.  

Dengan kemampuan dan keterampilan tambahan ini 

diharapkan guru bisa mengolah potensi yang ada. 

Bagi rekan guru yang menginginkan untuk memiliki 

kemampuan dan keterampilan tambahan ini, Mr 

Nuel menawarkan kursus gratis 'Kursus Dasar 

Komputer dan Internet" (hanya untuk 20 guru saja) 

di akhir buku ini. 

Salatiga, 26 Juli 2014 

Mr Nuel 
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Era Digital 

Dalam setahun seorang murid rata-rata membaca 

2.300 halaman situs,1.281 profil Facebook , dan  

menulis lebih dari 500 halaman email. Di sisi lain 

murid yang sama menulis 42 halaman untuk tugas 

sekolah dalam satu semester dan 8 buku. 

Perbedaan jumlah obyek ini jelas memperlihatkan 

pergeseran sebuah era. Dari era lama yang hanya 

mengenal buku berbentuk teks hinga sekarang 

berbentuk buku elektronik yang bisa dibaca 

menggunakan perangkat kecil seperti hp. Dari 

komunikasi secara langsung ke komunikasi dengan 

beragam pilihan, video (skype), audio, (hp), dan teks 

(sms, messenger). 

Mulai dari jaman dos hingga sekarang jaman 

windows 8, linux dan mac. Mulai dari ukuran sebesar 

televisi hingga sekarang hanya sebesar talenan alat 

untuk memasak. 

 Ada yang tertingal, tidak bisa dan tidak mau 

mengikuti perkembangan era dan hanya 

mengeluhkan keadaan sekarang yang tidak sama 

seperti dulu.  

Ada yang mau belajar dan mengembangkan dirinya 

dan akhirnya bisa mengikuti perkembangan.  
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Dengan mengunduh dan membaca ebook ini anda 

termasuk kelompok yang mau belajar dan 

mengembangkan diri. Selamat untuk anda. 

Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal hal 

dalam dunia pendidikan yang terkena dampak 

perkembangan era ini. 

Buku 

Kita tentu masih ingat saat dulu akan mencari sebuah 

informasi baik itu dalam bentuk buku, jurnal dn atau 

majalah, kita harus datang ke perpustakaan dan jika 

beruntung kita bisa meminjamnya.  

Tidak jarang kita harus mendatangi perpustakaan 

diluar kota untuk mencari buku yang kita butuhkan. 

Hal ini tentu membutuhkan waktu dan biaya. 

Sekarang, buku bisa didapatkan dalam bentuk digital 

atau biasa dikenal sebagai elektronic book disingkat 

ebook. Hal yang sama juga berlaku dengan majalah 

dan jurnal fisik yang sekarang tersedia versi 

digitalnya. 

Bentuk baru ini membuat buku, majalah dan jurnal 

mudah untuk dikirim dan hampir tanpa biaya. Jelas 

lebih praktis dan efisien dibandingkan bentuk fisik. 
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Tempat 

Pada masa lalu belajar ya pasti di sekolah, di ruang 

kelas. Tetapi sekarang kita bisa belajar di mana saja.  

Dulu jika ingin belajar tentang sebuah materi dengan 

lebih dalam kita melakukan studi tour. Seperti yang 

dilakukan beberapa sekolah saat mengunjungi 

sebuah museum dan observatorium. 

Sekarang, jika kita ingin belajar lebih detail tentang 

alam semesta misalnya, kita bisa membuka situs 

resmi NASA dan mengakses video dan gambar 

terbaru tentang alam semesta.  

Kita bisa dengan mudah mengakses temuan planet 

terbaru lengkap beserta gambar dan videonya hanya 

dengan klik. 

Lebih jauh lagi, jika gurunya mau repot sedikit, bisa 

mengundang narasumber dari institusi yang kredibel 

untuk menjelaskan sebuah materi.  

Setahun yang lalu NASA menawarkan program 

penjelasan seputar materi alam semesta ke kelas 

secara online melalui skype. Bukankah ini hal yang 

menarik, mendengar penjelasan tentang alam 

semesta langsung dari orang yang sudah pernah ke 

luar angkasa.  
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Waktu 

Waktu belajar yang sebelumnya dibatasi dengan 

ketersediaan guru dan murid, sekarng menjadi lebih 

fleksibel. Seorang murid bisa mengakses materi 

pembelajaran digital kapan saja meski tanpa 

kehadiran fisik seorang guru. 

Malam hari saat suasana tenang, bisa. Saat 

menunggu antrian dokter, bisa. Atau mau pagi hari 

seperi halnya pembelajaran biasa di kelas, semuanya 

bisa diatur. 

Guru 

Dengan semua dampak tersebut, para guru 

diharapkan bisa mengambil manfaat untuk kbm di 

kelas. 

Berikut beberapa contoh manfaat yang bisa diambil 

Pembaruan Materi 

Berapa jumlah planet dalam tata surya kita? 

Beranikah anda menyebut angka pasti? Tahukan 

anda bahwa beberapa planet yang dulu dihitung 

sebagai planet sekarang dikategorikan NASA 

sebagai planet kerdil (dwarf planet). Tahukah anda 
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bahwa telah ditemukan planet baru yang sekarang 

bahkan belum terdata dalam buku mipa sekolah. 

Ya, semua perkembangan informasi seputar materi 

pelajaran bisa anda dapatkan dengan berlanganan 

info tertentu dari google. Dalam beberapa hal, 

bahkan ada institusi yang kredibel memberikan 

update penemuan terbarunya melalui situs website 

mereka secara langsung.   

Semua hal tersebut bisa anda dapatkan dengan 

mudah, cukup dengan beberapa klik. 

Bebas pilih tempat 

Di bawah pohon guru dan murid muridnya dijaman 

aristoteles belajar. Asal ada guru dan murid 

pembelajaran bisa dilakukan.  

Sekarang mau di kelas, mau di kamar, mau di tempat 

makan, asal ada internet dan komputer/laptop/tablet 

kegiatan belajar bisa dilakukan. 

Pada persiapan semester 2014_2015 sekolah kami 

mengikuti kursus online dari Washington University. 

Guru bisa belajar dari para ahli pendidikan Amerika 

dari tempat tidurnya. 

Mudah, tidak ribet. 
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Hal yang sama bisa kita lakukan untuk murid-murid 

kita. Kita bisa memberikan materi yang bisa 

dipelajari oleh murid murid di manapun mereka 

berada. 

Mudah dan nyaman. 

Tidak ada ikatan waktu 

Seperti halnya tempat, ikatan waktu yang dulu 

menjadi pertimbangan sekarang tidak lagi menjadi 

ikatan.  

Mau belajar dan atau mempersiapkan materi 

pembelajaran ditengah malam, bisa. Mau sambil 

duduk santai di tempat makan, bisa.  

Bahkan saat menunggui orang sakit, seperti yang 

saat ini sedang saya lakukan pun bisa digunakan 

untuk mempersiapkan materi. Semuanya hanya 

masalah manajemen waktu yang sesuai dengan 

kepribadian anda. 

Syarat dasar 

Untuk mendapatkan semua manfaat perkembangan 

dunia digital ini tentu ada persyaratan dasar berupa 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 

Berikut adalah beberapa persyaratan dasar tersebut: 
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Mengenal dan Mendayagunakan  

Komputer  

Sengaja saya menggunakan kata mendayagunakan. 

Kenapa? Karena sering saya temui rekan guru yang 

bisa mengoperasikan komputer tetapi kurang 

optimal. 

Seperti penamaan dan penyimpanan file yang acak 

adul. Tidak karuan.  

Dalam syarat ini anda belajar bahwa sistem operasi 

komputer tidak semata hanya windows, tetapi juga 

ada mac dan linux. 

Dan karena windows adalah sistem operasi yang 

paling banyak digunakan, akan lebih mudah jika 

anda belajar lebih dalam tentang windows. 

Mulai dari struktur windows di explorer hingga 

aplikasi kantor untuk bekerja. 

Disini anda diharapkan mampu untuk menguasai 

kemampuan dasar editing aplikasi pengolah kata, 

angka dan presentasi. Singkat kata kemampuan 

mengerjakan tugas menggunakan komputer. 
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Membuat dan menggunakan email 

Setelah anda mahir di persyaratan 1, anda diharapkan 

untuk mengenal jaringan internet. Dimulai dari 

membuat, mengirim, dan menerima data melalui 

email. 

Kemampuan ini berguna saat anda mulai 

berhubungan dengam banyak rekan guru. Saat harus 

bertukar data misalnya, anda tidak perlu lagi 

mendatangi rumah atau sekolah. Cukup dengan 

mengirim email dan klik, maka datanya telah 

terkirim.  

 Browsing Menggunakan Kata Kunci  

Dalam mengembangkan materi belajar seringkali 

kita harus mencari informasi dan data yang 

meyakinkan.  

Untuk itu anda harus mengetahui trik trik dalam 

menggunakan kata kunci. Penggunaan kata kunci 

yang tepat akan mempermudah mesin pencarian 

menemukan materi yang sesuai keinginan anda. 

Perbedaan penggunaan kata kunci yang tepat dan 

sembarangan seperti bumi dan langit. 
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Pernah ada mahasiswa yang telah mencari jurnal 

selama dua bulan dan tidak menemukan jurnal yang 

dicarinya.  

Setelah mendapat masukan dari seniornya tentang 

kata kunci yang mengandung istilah tertentu, 

mahasiswa tersebut dapat menemukan jurnal yang 

diperlukannya hanya dalam waktu satu jam. 

Mengunduh dan Mengunggah File 

Menggunakan Penyimpanan Cloud 

Data-data yang telah didapatkan sekarang bisa 

disimpan di cloud atau jaringan internet atau hardisk 

online.  

Kelebihannya adalah, aman dan fleksibel. Meski 

laptop rusak, meski flashdisk ketinggalan, anda tetap 

bisa mendapatkannya lagi dengan mengunduhnya 

dari cloud. 

Simpel dan praktis. 

Menggunakan Google Translate 

Dalam perjalaann digital anda akan menemukan 

buku, jurnal dan kadang diskusi dengan orang asing. 

Dulu hal ini tentu sangat merepotkan.  
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Tetapi sekarang anda memilliki bantuan google 

translate yang siap untuk menerjemahkan materi 

anda. 

Ya, tentu hasil terjemahannya tidak seakurat 

terjemahan manual. Tetapi minimal anda bisa 

meraba arti suatu materi. 
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Kesimpulan 

Perkembangan era membawa beragam manfaat 

seperti: 

1. Update materi pelajaran yang lebih baik 

2. Bebas memilih tempat belajar 

3. Tidak terikat waktu 

Semua manfat tersebut bisa didapatkan berbekal 

kemampuan dasar: 

1. Pengenalan dan kemampuan 

mendayagunakan komputer 

2. Membuat dan menggunakan email 

3. Browsing menggunakan kata kunci 

4. Kemampuan mengunduh dan menggunggah 

file di cloud 

5. Kemampuan menggunakan google transtool 

Bagi anda yang sudah menguasai kemampuan dasar 

tersebut, selamat, anda telah siap untuk 

memanfaatkan potensi internet dalam kbm.  

Tapi bagi anda yang belum, jangan kuatir, Mr Nuel 

menyediakan kursus "Dasar  Komputer dan 

Internet" gratis. Dengan materi persyaratan dasar: 

1. Pengenalan dan kemampuan mendayagunakan 

komputer 
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2. Membuat dan menggunakan email 

3. Browsing menggunakan kata kunci 

4. Kemampuan mengunduh dan menggunggah file 

di cloud 

5. Kemampuan menggunakan google transtool 

Yang perlu anda lakukan adalah mengirim sms ke 

Mister Nuel di 0898 5445 505 berisi nama anda dan 

nama sekolah tempat anda mengajar dan anda akan 

mendapatkan pemberitahuan jadwal kursus 

langsung  di hp anda. Semuanya gratis dan hanya 

untuk 20 orang guru saja.  

Akhir kata, terima kasih sudah membaca ebook ini. 

Dan mohon masukan dan saran perbaikan ke 

misternuelguru@gmail.com. 

 

 

Salatiga,26 Juli 2014 

 

Mister Nuel 

mailto:misternuelguru@gmail.com
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Contoh Potensi Pemanfaatan 

Komputer dan Internet 

1. Pembuatan blog untuk sarana komunikasi 

guru dan murid, Sekolah dan ortu, dll 

2. Pembuatan portofolio online 

3. Kerjasama pembelajaran dengan kelas lain, 

4. Proyek membuat buku dengan kelas dari 

Negara lain 

5. Penyediaan materi pembelajaran berupa 

video yang bisa diakses murid sebelum kbm 

di kelas 

6. Praktek bahasa asing dengan kelas di Negara 

lain 

7. Mengikuti training untuk guru yang diadakan 

oleh Institusi pendidikan di luar negeri 

8. Mengikuti lomba dan ajang penghargaan 

terkait dunia pendidikan 

9. Bertukar metode belajar mengajar dengan 

kelas di Negara lain 

10. Mendapatkan materi terbaru untuk bahan ajar 

11. Dan masih banyak potensi lain yang bisa 

anda telusuri dalam perjalanan digital anda 

nanti. 


