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Satu diantara beda manusia dengan dengan makluk lain adalah kemampuan
berkembang melalui pendidikan dan pelatihan, yang tidak ada pada makluk lain seperti
kucing, ayam, anjing dan lainnya, yang walaupun mereka ada – sengaja atau tidak dalam
ruang ini, tetap tidak mampu mengubah perilakunya. Karena itu manusia, suka ada tidak
suka harus menempuh pendidikan dan pelatihan yang kita sepakati berlangsung seumur
hidup. Karenannya perubahan perilaku tidak dapat terelakkan dari setiap orang yang telah
menempuh pendidikan dan pelatihan yang benar, sementara kalau ia menolak perubahan,
maka ia akan “digulingkan” oleh lingkungan yang setiap detik berubah.

Karena itu dosen, supaya tidak “gagap ICT” wajib mengikuti pelatihan supaya dapat
mengubah kinerjanya dalam pekerjaan, terutama dalam pembelajaranya di kampus,
khususnya dalam perkuliahan yang semakin rumit dengan materi yang terus berubah, baik
dari segi kuantitas mapun kualitas. 

Sebelum kertas kerja ini sampai pada fukus utama, maka materi pelatihan ini
disusun berdasarkan tujuan dan kegunaan yang  ingin di capai. Materi tersebut secara
berturut adalah:
I. Integrasi ICT dalam Pembelajaran.
II. Pengenalan Hardware Komputer
III. Pengenalan Software Komputer.
IV. Pelatihan Power Point.
V. Pelatihan Internet.
 

I. Integrasi ICT dalam Pembelajaran

A. Pendahuluan 
Pembelajaran bisa terjadi di mana-mana, tetapi bahasan ini hanya pada setting

pembelajaran yang terjadi di kampus, khususnya yang dilakukan oleh di kelas. Dimana di
sana ada unsur dosen dan mahasiswa, materi dan sarana kuliah yang harus menjadi satu
kesatuan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Pengalaman menunjukan apa yang terjadi dalam sebuah kelas tidak ada tahu,
kecuali dosen dan mahasiswa itu sendiri. Dan setelah itu mereka banyak yang lupa, kecuali
ada sesuatu “yang menyenangkan” atau menyesankan. Apakah hal itu dapat diulang?
Belum tentu, karena terjadi selalu dalam konteks “seni,yang bersangkut paut dengan
kepribadian seseorang.

Apakah “kepribadian dosen bisa “didaur ulang?”  Kalau dari sudut Agama Islam
sebutkan: “Allah tidak akan menguban nasib suatu kaum, sehingga kaum itu sendiri ingin
mengubahnya.”. Sementara paham yang dipakai dunia Barat dari Aliran Konvergensi yang
condong ke kanan menyebutkan bahwa.lingkungan bisa membentuk manusia kembali. Kita
juga pernah membaca kisah teladan bahwa air bisa melobangi batu. 

Dari ilustrasi di atas berarti dan juga menjadi anutan ahli pendidikan bahwa
manusia, seperti dosen bisa dibina secara profesional, melalui pendidikan (peningkatan
kualifikasi) dan pelatihan (melalui peningkatan kompetensi, sehingga menjadi manusia
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