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ABSTRACT 

The sports stadium is an important element in organizing a football match. From a number of negative 

cases related to the behavior of football supporters in Indonesia, the story of the destruction of stadium 

facilities by the supporter is quite often become the headline in various media. One of the major 

events that occurred was the destruction of the Gelora Bung Karno National Stadium (GBK) facilities 

in the 2018 Presidential Cup final by some individuals who were thought to be supporters of the 

Persija Jakarta club. The biggest problem is, the stadium facilities are still in trial after renovation and 

will be prepared for the 2018 ASIAN Games. Encouraged by the guilty pleasure, Jakmania as Persija 

Jakarta's Supporters took an independent initiative by raising the #JagaGBK movement without any 

interference with the club's managerial. The purpose of this campaign is to maintain the surrounding 

environment and sports facilities inside the GBK stadium. This grassroots movement involves  all 

Jakmania who are estimated around 45,000 people from 66 Regional Coordinators. The purpose of 

this study is to understand the use of campaign techniques carried out by Jakmania in performing the 

#JagaGBK campaign. This study used a qualitative approach with data collection techniques through 

in-depth interviews with three resource persons: the main chairperson of Jakmania, the Jakmania 

board of trustees, and the Head of branch Jakmania East Jakarta. This research resulted in findings 

related to strategies in assembling member participation, similarity goal associations, efforts to unite 

(integrative), giving rewards, delivering messages, gaining empathy, and giving coercion to members 

who are not involved in running #JagaGBK campaigns. This research is expected to find a 

formulation that can be an inspiration for other campaigns which held by the football supporters, 

especially regarding environmental preservation and the sports facilities. 

 

Keywords: Supporters, Football, Campaign #JagaGBK, Jakmania, and Persija Jakarta.
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1. RESEARCH BACKGROUND 

Some people in Indonesia 

believe that football supporters are a very 

disturbing community. There are a lot of 

reasons why the imaging of football 

supporters are so bad in the public’s 

point of view. In the ’90s, some football 

supporters from Persebaya Surabaya 

football club, called Bonek (Bandol 

Nekat) became the enemy of the public. 

It is very disturbing when Persebaya is 

having a football match, the Bonek will 

come to the city without anything, they 

just came with the train without paying 

any tickets and eat in many restaurants 

without paying the debts. Some people 

are afraid of their behavior. Bonek is just 

one from many communities of football 

supporters in Indonesia. Not all the 

supporters are having the same 

characteristics as Bonek, but some 

people already having bad images on the 

football supporters behavior. 

Nowadays, football supporters 

are trying to impress the public with 

many good things. In Bandung, the 

community of football supporters from 

Persib Bandung club, called bobotoh are 

having a lot of agenda with the public. 

First, they created a “nonton bareng” 

event, which is showing the football 

match together with the public as not one 

of the community. This events makes a 

good impression and have great attention 

from the public, especially from the 

government. Using experiential 

marketing for grabbing the public as the 

person from outside the community, the 

“nonton bareng” event become one of 

the regular events in Bandung when 

Persib football clubs playing during the 

Indonesia first league (Fauzi & Anshari, 

2016). 

Another creation from the 

supporters for grabbing the public 

attention, still coming from Bobotoh as 

Persib football supporters. Collaborate 

with the provincial government, bobotoh 

create a mass media, which is the radio 

to grab the public attention every time, 

not only once in a week like the special 

events. The radio called Boboth FM, 

located in Persib Bandung’s office, in the 

center of the city. The content of the 

radio is all about Persib’s daily and 

update pieces of information, also 

showing the good side of the football 

supporters activity. By broadcasting and 

announcing the supporters' good activity 

like helping the public clean the 

environment or playing a role in city 

cleaning program, bobotoh try to show 

their good impression to the public 

(Anshari, Fauzia & Fungky, 2016). 

From many research and 

literature, Bobotoh Persib Bandung 

shows the best activity to impress the 

public, that already has a bad stigma that 

Indonesian football supporters always 

make everything chaos. Another 

program that coming from Bonotoh’s 

idea is making many online media that 

exposes the football supporters 

activities. The oldest online media that 

shows the Bobotoh activities and 

wrapped by many football information 

which has a lot of criticism news for 

Persib, is simamaung.com. This online 

media has a good reputation in 

Bandung’s people and has a lot of 

viewers and readers, which can make a 

good agenda setting for the public’s 

mindset. Simamung.com became the 

pioneer for online media, that created by 

the supporters, organized by supporters, 

and also sharing all the information for 

the supporters and public as the person 

from the outside community (Anshari, 

Fauzia & Fungky, 2016). 

Not far away from Bandung, still 

inside the Java island, Slemania as PSS 

Sleman’s football supporters also having 

a unique way of making a good 

impression for the Yogyakarta's public.  
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Instead of having some special events, 

they created a new media that can be 

heard from everywhere without having a 

location issue. Slemania created a 

streaming radio, called Elja Radio. 

Taken from the name of Elang Jawa as 

the symbol from PSS Sleman Football 

Club, Elja becomes the one and only 

media that represents the supporter's 

activity. The unique way to impress the 

public is, Elja Radio is announcing in all 

“angkringan” or public’s space. With the 

power of the internet, Elja Radio also is 

heard in the same public’s area like 

campuses, restaurants until traditional 

markets. The great advantages of 

streaming radio than a conventional 

radio is, streaming radio also can show 

some picture and videos on the website. 

Instead, just listening to the activities, the 

public also can see all the good activities 

conducted by Slemania (Linnarta & 

Anshari, 2015). 

As the oldest club in Indonesia, 

and settled in the capital city of the 

country, Persija Jakarta as the football 

club also having bad issues with the 

behavior of their football supporters. Bad 

images become a strong relationship 

when the public thinks about Jakmania 

as football supporters. Many bad cases 

about supporters behavior in Indonesia 

football history, includes Jakmania as 

one of the driving force for some bad 

activities in football. For some people, 

Jakmania always has a legendary and 

bad relation with Bobotoh Persib 

Bandung. When these two communities 

of football supporters met, some bad 

things will lead to chaos. If the chaos 

happens and becomes headlines, the 

public always relates the bad cases with 

supporter’s behavior. In this case, 

everything that happens about football 

bad cases in Jakarta, the public always 

blaming Jakmania as the supporters. 

Persija Jakarta as the football 

clubs is indirectly related to Jakmania’s 

impression. To change the impression 

from the bad into a good one, Persija as 

the football club also create a special 

event that shows Jakmania can become a 

good inspiration for the public. By 

showing all the activities that relate with 

Jakmania in their official website and 

social media, Persija is helping the 

Jakmania to create a good reputation 

which can lead to the club’s reputation 

too. This cyber public relations activity 

helps the image building of Jakmania in 

the public and somehow can produce a 

good impression for the Persija Jakarta 

and the Jakmania (Putra & Anshari, 

2017). 

When Persija Jakarta are trying 

so hard to create a good image and 

reputation for their supporters, some new 

case happens and changes everything. 

All the cyber public relations effort’s are 

destroyed by Jakmania behavior in 

President Cup 2018. The story began 

with the decision of using Gelora Bung 

Karno (GBK) stadium as the venue for 

the final match. The problems are, first 

stadium Gelora Bung Karno are the 

located in Jakarta and almost 20 years 

become the home base stadium of Persija 

Jakarta. This fact, headed to the amount 

of Jakmania’s desire to see live their 

football clubs inside the stadium. 

Another problems that become 

the second question, is Gelora Bung 

Karno stadium are just finished from a 

renovation for the main venue in Asian 

Games 2018, that held in Jakarta and 

Palembang, Indonesia. The stadium’s 

condition is in a trail position, so the 

organizing committee announced that all 

the facilities inside the football stadium 

are new and in trial position. This 

announcement is trying to say that all 

football supporters from both sides are 

willing to take care of the facilities in the 
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stadium, and not trying to make bad 

destruction. 

The fast effect of the vandalism 

activity is the threat of PSSI to move the 

Persija home venue to the Pakansari 

Stadium, Cibinong, Bogor in navigating 

the remaining next Indonesian League 

season. In addition, the biggest threat is 

the ban on Persija Jakarta using the 

Gelora Bung Karno stadium forever, 

where the stadium which is known as 

GBK is indeed a stadium that is actually 

in the cage of the Indonesian national 

football team. Fear of threats from the 

government in this case the Indonesian 

League authorities and PSSI gave rise to 

a movement from below, the Jakmania 

organization, with the name "Jaga 

GBK". 

The movement itself aims to 

make Jakmania aware of to be more 

careful in using all the sport facilities 

supporting Persija when they supporting 

Persija at the Bung Karno Stadium. The 

#JagaGBK movement has only begun 

since the beginning of March 2018, and 

has appeared in the real world and 

cyberspace. Through the internet 

approach that is connected to social 

media, the #JagaGBK movement has 

spread in various social networks, such 

as Facebook, Twitter and Instagram, 

which must be included by every 

Jakmania member every time they 

supports Persija Jakarta as their lovely 

football clubs. 

In addition, based on the 

observation of the research team, the 

movement of #JagaGBK was also 

echoed in all actions when Jakmania 

watched the match directly. Through the 

support coordinator, all Jakmania who 

will watch inside the stadium are 

required to comply with all regulations, 

such as being prohibited from carrying 

sharp objects and various forms of 

firecrackers. Meanwhile, if there is a 

jakmania who fights and acts arbitrarily, 

the coordinator of the Jakmania 

Supporter himself who will punish the 

guilty person is by removing him from 

membership of Jakmania. These action 

proves that all Jakmania, from the leader 

until the new followers are very serious 

planning and activating these movement. 

The big expectation of the 

#SaveGBK campaign is the good culture 

of Jakmania when watching Persija 

Jakarta’s football matches, especially in 

Gelora Bung Karno stadium. Fearing the 

transfer of the homebase to the Pakansari 

stadium, Cibinong, made all Jakmania 

support the #SaveGBK campaign 

movement. Another unique fact is, this 

campaign are all came from the 

grassroots, without any interference 

from the Persija club management. 

Therefore, the researcher was interested 

in examining the extent to which the 

participatory campaign of the public 

relations campaign effectively changed 

the attitudes and behavior of Jakmania 

members, who expected the good image 

of Jakmania. This study was designed to 

examine the movement of the Public 

Relations campaign "Save Bung Karno 

(#SaveGBK)" on the participation of the 

Jakmania community, elaborated into 

the research question: how is the 

implementation of campaign public 

relations strategies that created by 

Jakamania as Persija Jakarta’s supporter 

on #Save GBK" movement as the action 

in sustaining sports facilities?  

 

 

2. LITERATURE REVIEW 

1. Public Relations Campaign for 

Moving the Football Supporters. 

Public relations is a method of 

communication that includes various 

communication techniques. Public 

relations is an activity to foster and 
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maintain a pleasant attitude for an 

organization on a party with the public 

on the other. The task of Public Relations 

in an organization, among others, 

includes these two main activities: 

Building relationships for internal 

public. This activities explain that public 

is part of the company or organization 

itself. Public Relations must be able to 

identify or recognize things that give rise 

to negative images in the community, 

before the policy is carried out by the 

organization.  

The second main activities is 

building out relations for external public. 

Which this acivities explain that Public 

relations need to striving for the growth 

of a positive attitude and public image of 

the company it represents, and it can 

come from the community as the 

external public (Ruslan, 2012). Based on 

Cutlip's explanation of the activities or 

tasks of Public Relations, the researcher 

understands that Public Relations 

activities are two-way namely inward 

communication (internal public) and 

outgoing communication (external 

public), namely society. In this study, the 

Jakmania as a community is an internal 

public, so the public relations efforts is to 

change the behavior of Jakmania 

towards the good will provide a positive 

image for the publics (Elvinaro, 2010).  

Moreover, campaign become one 

of the key to moving the public relations 

efforts to the public. Campaign is a form 

of communication that is usually carried 

out by an institution or organization to 

introduce an organization's program or 

activity as an effort to provide 

confidence with the intention of 

changing the mindset of the audience, 

motivating or persuading and achieving 

certain goals. The public relations 

campaign, according to Ruslan (2008), is 

a series of organized communication 

activities with the aim of creating an 

impact on targets on an ongoing basis in 

a certain period. Public relations 

campaigns provide understanding and 

motivate the community towards a 

particular activity and are planned so that 

a positive image is achieved. Ruslan also 

added, there are several campaign 

techniques used in public relations 

activities: 

a. Participation: namely the 

technique of including 

(participation) the audience that 

provokes the same interest or 

attention into a campaign activity 

with the aim of fostering mutual 

understanding, respect, 

cooperation and tolerance. 

b. Association: this techique 

presents the contents of the 

campaign relating to an event or 

object that is being talked about 

so that it can attract people's 

attention and response. 

c. Integrative: this technique efforts 

to unite a communicator to his 

audience communicatively by 

saying the words: "we, us, or all 

for you, and so on" which means 

that the communicator is 

conveyed not for the sake of 

himself or his company, but for 

the common good. 

d. Reward (pay off technique): this 

technique is intended to 

influence the communicant with 

a pay off or promise something 

with a "gift lure". 

e. Arrangement of the Ice Statue: 

this technique is an effort to 

convey the message in the 

campaign so that it can be seen, 

read, heard, and felt like 

arranging blocks of ice that 

are formed in such a way that it is 

interesting. 

f. Obtaining Empathy: this technique puts itself 

in the position of communicant, join to 

feel and care about the situation and 
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conditions. In the practice of public 

relations this is usually called social 

responsibility and human relations. 

 g. Coercion: this technique is a campaign with 

elements of stress, giving rise to a sense 

of concern if not subject to certain 

threats. 

In this study, campaign techniques for 

participation, association, integrative, 

reward, ice sculpture arrangement, and 

empathy were considered relevant 

enough to study the campaign movement 

#JagaGBK, while coercion campaign 

techniques were not used because as a 

participatory movement there was no 

such technique. 

 

2. Football Audiences in the Form of 

Supporters, Spectators, Followers, 

and Fans. 

Many people, simply will see the 

four forms of supporters, spectators, 

followers, and fans as the same form. 

Munro in his literature: Sports Fan 

Culture and Brand Community (2006), 

tried to perfect the findings that had been 

raised by Richard Giulianotti regarding 

the definition and differences in the types 

of football supporters. Munro managed 

to define the type of football audience 

using a knife of socialogy and cultural 

identity to become a supporter of 

football. Thus, the football audience 

which was then widely known by various 

names, succeeded in being divided into 

four different types of characters: 

spectators, supporters, followers, and 

fans. 

If people traced deeper, 

Giulianotti (2006) describes the five 

characters very specifically. Spectators 

are more described as a group of people 

who watch a match either directly in the 

stadium or through television, the 

spectator itself is more often described as 

a neutral person who watches football as 

entertainment, so it does not have 

excessive tedensias on a particular team. 

Meanwhile, supporters are described as 

more specific than spectators. Supporters 

are defined as spectators who provide 

support for a football club that is 

competing. The word "support" itself is 

depicted more sharply that is 

sympathetic in nature which leads to a 

momentary interest. 

The next type, followers are 

described as having deeper ties from 

supporters. Followers are defined as 

people who watch and support a football 

club because they follow others. Many 

factors that try to be explored deeper 

than this definition. Factors that often 

arise because of the start of excessive 

interest from just watching to be 

following, but leading to a deeper sense 

of being part of the fans of a football 

club. The next type who is a fan, is 

described as the highest level because 

they likes a football club. They are a 

group of people who have a strong 

emotional bond with one of the clubs. 

Fans themselves can be 

formed because of a hereditary 

culture that is nurtured in a person's inner 

circle or it can also be starts from 

someone's level is still a spectator and 

supporter. 

 

 
 

Figure 1. The breakdown of types of football 

audiences, expressed by 

Giulianotti (2006) and Munro (2006).  
 

The feeling that arises in a fan is an 

emotional bond because they loves the 

club very much. While fans who grow in 

greater numbers can be categorized as 
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fanship, which has a definition as an 

affiliate where there are many emotional 

meanings and values that originate from 

group membership. Fanship itself is 

more in the form of a group of people 

who enjoy football and devote their 

attention to thinking, speaking, and 

being oriented to one football club that 

they like (Syahputra, 2016). The 

keywords Jacobson tried to express were 

excitement and inner attachments that 

were only shared by a group of football 

club fans. 

In Indonesia itself, this sense of 

attachment arises, more because of the 

attachment that is influenced by the mass 

media. Social media followers in 

Indonesia are more accurately 

categorized as fan characters than 

characters as supporters. Departing from 

the definition stated by Munro (2006), 

supporters are more direct supporters in 

the field during the competition, while 

Jakmania characters are more suited to 

the character of supporters who love the 

club without no doubts and need to 

watch the match  it directly in the field, 

and always keep up with the club's 

development. Anothe main characters 

that show the power of supporters is 

supporters will alwats follow the leader’s 

argument. In this case, when the leeader 

of Jakmania announce the #JagaBBK 

campaign, automatically all the 

supporters will follow what the leaders 

says. 

 

3. METHODOLOGY 

 

This study will use a variety of 

data collection methods: document 

readings, in-depth interview. The 

reading of the document in the form of 

archive is conducted by collecting data 

such as news, research, polemic, memoir 

or other records as the main artefacts. 

The archives that will be collected are 

some kind of records related to the 

historical backround of the action from 

Jakmania as the supporter and the news 

which Jakmania was written as the guilty 

side of the chaos things in Gelora Bung 

Karno stadium during Presdent Cup 

final. The search activity will be done by 

browsing related keywords and 

searching from many archive centers. 

Using in-depth interview as the 

main methodology technique in 

collecting data. Interviews will be 

conducted to significant parties such as 

the leader of Jakmania, the ex leader of 

Jakmania, and the head of branch of 

Jakmania in order to provide the 

narratives of the archive which is 

important for further discussion. In this 

study, the researchers tried to explain on 

the basis of the results of the findings of 

existence the campaign techinque by 

Jakmania.  The approach that used in this 

study is a qualitative approach to the 

types of descriptive research (Neumann, 

2014) to explain the application of the 

concept, and lead to the strategy that can 

adapt with other supporters in Indoneisa. 

This research will include data in 

the form of explanations of the resource 

persons. The data can be derived from 

the interviews, field notes, photographs, 

videotape, personal documents, notes or 

memos, and other official documents. 

Researchers conduct interviews with 3 

resources which consists of; Ferry Indra 

Syarief as leader or the chairman of 

Jakmania that play an important role in 

every movement of the community. In 

addition, researchers also interviewed 

Larico Ranggamone as the ex chairman 

of Jakmania which explains the details 

about their steps and the history of using 

Gelora Bung Karno stadium, and the 

interview also include Novirman as 

Head of Branch Jakmania East Jakarta, 

especially on Utan Kayu branch as the 

branch with the most number of 
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Jakmania members . In addition to using 

the data the results of the interviews, 

researchers also use study examining the 

document with all kinds from official 

website as well as social media, like the 

content on Jakmania’s official accounts

at @Infokomjakmania Instagram 

and Facebook accounts. 

 

 

4. RESULT AND DISCUSSION  

This campaign started from an 

incident that happened a year ago, when 

the Indonesian President's Cup match on 

February 17th. The match involved 

Persija Jakarta against the club Bali 

United. Even though the victory was 

achieved, the Persija Jakmania 

supporters raised a riot over the 

destruction of several Gelora Bung 

Karno stadium facilities, which were the 

national stadiums and where the final 

match was held. Some of the facilities 

that were damaged were the audience 

seats until the entrance gate was forcibly 

traversed (liputan6.com). The incident 

was very unfortunate because the 

stadium had just been renovated at the 

beginning of the year, precisely January 

14, 2018. So that some facilities 

damaged by the supporter were still very 

new and were being prepared for the 

Asian Games event. 

One of the impacts of the 

destruction of the GBK stadium facilities 

was the threat of eliminating the use of 

the Gelora Bung Karno (GBK) stadium 

as the main stadium to be used by Persija 

during the 2018 Indonesian League 

round. Threats from various parties, like 

the Indonesia football fedeartion (PSSI) 

caused its own anxiety and domino 

effects among club officials to Jakmania 

supporters. The effect that emerged on 

the surface was the raising of the 

#JagaGBK campaign, which created and 

echoed by the chairman of Jakmania and 

disseminated through all social media 

and direct appeals to all Jakmania from 

various areas. The #JagaGBK campaign 

appeals to safeguard the GBK stadium so 

that it is not damaged and cared for GBK 

to continue to be used by Persija during 

the 2018 Indonesian League round. 

Various posters and banners on all sides 

of the stadium supported Jakmania's 

awareness of the stadium facilities. 

The campaign of #JagaGBK 

has a purpose for the supporter to 

sustaining the stadium of Gelora Bung 

Karno and the facilities inside the 

stadium. Jakmania as the supporter of 

Persija Jakarta football clubs is doing 

this campaign based on two big reasons. 

First, they are afraid and worried about 

the punishment from the Indonesia 

Football Federation (PSSI) that said 

Jakmania are banned to support and 

watch all the Persija Jakarta’s football 

match during the Indonesian League. 

The next reason is PSSI as the federation 

and the biggest stakeholder of 

Indonesian football also give a warning 

to Persija Jakarta as the football club that 

cannot play their football match inside 

the Gelora Bing Karno Stadium until the 

end of the season. Those statements give 

a big reaction to the Jakmania. They feel 

guilty and they also afraid that they 

cannot support Persija when they are 

playing the football match because the 

locations of the home base stadium are 

far from Jakarta as the city of Persija and 

Jakmania. 

The third reasons as the last 

reason from Jakmania, because they 

want to give a positive image to the 

public, which shows Jakmania is a good 

supporter community. By sustaining and 

keep the GBK stadium from bad action, 

Jakmania will show to the public that 

Jakmania also has a good side, not only 

the bad sides that always written inside 

the news. But, by interviewing the ex-
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leader of Jakmania, Larico Ranggamone, 

the researcher know that the noble 

reasons from the campaign is to make the 

GBK as the stadium always clean and 

can be established for their children as 

the future of Jakmania of Persija. From

the interview, the interviewer 

told us that this campaign actually 

already exist three years ago in 2016. But 

the problems are, Jakmania did not 

believe the effect of his campaign can 

help them in the future. 

“…at that time, GBK was ordered by the 

top officials of the State, that GBK 

should not be damaged. This is our only 

stadium, Jakmania has been driven here 

and there. The peak is after the fasting 

month of 2016 when it was expelled by 

Jakmania, it is not permissible to play 

again at GBK for reasons of punishment. 

After that, there is a renovation. Asked to 

be guarded so that nothing happened. I 

made #JagaGBK until it is all crowded, 

use the hashtag #JagaGBK.” (Interview 

with Larico Ranggamone on 20th 

October 2018). 

From the statement above, we 

can see that Jakmania believe that one 

day if they cannot sustain the GBK and 

keep the stadium clean and worthy, they 

will become the biggest section that feels 

the worst impact from the punishment 

that given from PSSI as the federation. 

So, from that moment, Jakamania 

declared the campaign of #SaveGBK 

and the name of campaign changes in 

2018 become #JagaGBK. Like the 

statements from Fery Indra Syarief, this 

campaign is spread in social media, 

especially in all Instagram and Facebook 

accounts, and also spread and command 

to all branches of supporter groups to do 

and react with this campaign. 

“.. as I said earlier, I briefed the regional 

administrations and using the social 

media’s gain. We want to watch, we tell 

the rules of GBK. We know the police 

will set the security like this, children 

should not sit on chairs, no one should 

smoke in the stadium. CCTV is there, so 

you will be found out if there is damage. 

Now almost all the stadium seats are 

"one man one seat", that's a request from 

the government. The British had 

succeeded in eroding hooliganism in that 

way, no more stands stood.” (Interview 

with Ferry Indra Syarief on 28th October 

2018). 

As the leader of Jakmania, Fery 

Indra Syarief directly ask and give an 

instruction to all branches (regional 

administrations) of Jakmania to perform 

and carry out this campaign. The first 

action is coming from the message that 

spread from all official account of 

Instagram, as the regular and as the 

social media that ha the most followers 

from Jakmania. As the leader, he insists 

give an instruction to all Jakmania to 

blow up the campaign of #jagaGBK on 

their own Instagram. Ferry command 

asks that the content of this campaign 

need to share and written on social media 

every time Jakmania come to Gelora 

Bung Karno. The example can be seen in 

this picture: 

 

 
Figure 2. Example from Jakmania that 

participate in spreading the #jagaGBK 

campaign, 

From his own Instagram account. Source: 

Instagram.com/#jagaGBK 

 

Because of the orders from the 

center and their own self-awareness, the 

followers of Jakmania also spreading 
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this campaign from the original sources 

(from the official account of Jakmania: 

@infokomjakmania) and trying to make 

a lot of creative content on their own 

accounts that tell the same message and 

same meaning about the campaign.

Another thing that gives some 

intention is, the command from the 

leader that they are also doing this 

campaign in real life, not only just 

spreading it on social media. Jakmania 

wants to give positive images by doing 

the action of cleaning up the stadium 

after the football match and sustaining 

the stadium facilities before and after the 

game. 

The command from the center or 

the leader, always written and shown on 

the Jakmania official Instagram 

accounts, that known as 

InfokomJakmania. The message also 

containing the campaign, and always 

disenchant the followers to doing the 

same action. This picture becomes the 

prove that Jakmania also starts spreading 

the campaign from their own social 

media, not just asking the followers to 

make their own content. 

 
 

Figure 3. The example of Jakmania’s official 

account that also written and spreading the 

campaign from social media. Source: Instagram 

accounts of @infokomJakmania. 

 

However, the campaign of 

#JagaGBK become the highlights action 

that must be implemented by all 

Jakmania. This campaign becomes the 

important content that needs to spread 

and implemented by all Jakmania every 

time they want or watching the football 

match in Gelora Bung Karno Stadium. 

As the order that comes from the leader 

to all the head Jakmania branches, it 

means that the message of this campaign 

also needs to be spread to all the member 

inside the branches. The fastest way to 

spread the message is by giving the 

instruction on every weekly meeting that 

held out by every branch. From the 

interview with one of the head branches 

of Jakmania, especially from Utan Kayu 

branch in East Jakarta, Novirman gives 

some explanations about how this 

message spread and done, like the 

instructions from the center. 

 

“…the point is that I always spread the 

message that coming from the center, if 

that is a positive value for all Jakmania 

and Persija, I will say that for my own 

members in the WA group or weekly 

meeting. I will inform to share in their 

own social media, like Instagram or 

Facebook, and they will automatically 

share everything. For example, don't be 

racist, or the campaign of Jaga GBK. I 

believe Jakmania must be a barometer 

for the supporters in Indonesia.” 

(Interview with Nurvirman on 2nd 

November 2018). 

By doing the instruction from the 

leader, all branches will share the 

message and the campaign. But, the 

problem is coming from the followers 

who do not run the campaign and want to 

make their own action that deviate from 

the leader instruction. In groups and 

organizations communication, this kind 

of action always happen and sometimes 

are very hard to be erased. Based on this 

case study, the researcher also asking the 

punishment and action for the rebel 

followers that do not want to follow the 

instruction from their leader in the 

branch central. 

“…usually first, we will track down 

which member is it and coming from 

which branches. After that, we will 
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punish the member, by giving him or her 

to the center of Jakmania meeting that 

leads directly with Bung Ferry. The 

hardest punishment is banned from the 

membership as Jakmania forever.”

(Interview with Nurvirman on 2nd 

November 2018). 

 

Discarded and banned from 

becoming a member of Jakamania 

forever, become the hardest punishment 

that can be imagined from the followers. 

Became Jakmania, as the supporter of 

Persija Jakarta always become their 

dream, because the identity that shown 

and the value that shared from the place 

where they come from. Being a 

Jakmania is their identity for their daily 

life. Do not care what they’re doing for a 

living is, but become Jakmania always 

giving them another power to survive 

and be proud of their action. That is why 

they as the followers and supporters will 

always follow what their leaders say and 

so it with their biggest power. 

As the leader of Jakmania, Ferry 

Indra Syarief also believe that all 

Jakmania in Indonesia will always 

follow his command and instruction 

related to the policy of Jakmania as the 

supporter of Persija Jakarta. Ferry also 

share the volume of Jakmania members 

around Indonesia, and he believes that all 

members are join become Jakmania 

because they loved Persija and will do 

anything for their football clubs. 

 

“…we are official members, there are 

data in the map, also computerized, and 

there are 45 thousand members in 2018. 

Those who have KTA (car of members). 

KTA is valid for only 3 years, so they 

have to renew again. That's how I control 

my members. 45 thousand members with 

66 regional offices. So when the 

chairman said something, spread to the 

regional office, the regional coordinator 

to the sub-regional office, the sub-

regional office to the members was very 

fast. And the effect is that if someone 

violates, I don't hesitate. Sometimes my 

actions are too hard, but that's a lesson 

for all.” (Interview with Ferry Indra 

Syarief on 28th October 2018). 

 

The action off forbid their 

membership as a supporter, are a 

nightmare for some supporters. The 

reason they become a supporter because 

they want to have an identity as a football 

supporter. The identity that leads them to 

some and new persona of characteristic. 

Become a football supporter can give a 

lot of advantages for them. They can 

watch the football match, live inside the 

stadium and they can gather together 

with many people that shared the same 

delight of football and life. So, if the 

punishment is forbidden their 

membership, it is the most effective way 

to reach the member's attention to 

participating in the campaign. 

 

5. CONCLUSION AND 

RECOMMENDATION 

 

By analyzing the concept of 

campaign technique, we can see that 

Jakmania as the football supporters in 

Indonesia will do anything based on 

what their leader ask and command. 

From the concept of participating, all the 

Jakmania members are required to 

participate in the campaign. They are 

required to share the #JagaGBK 

campaign on their own social media 

account, and also required to do the 

action of sustaining the stadium, every 

time they come to watch Persija match 

on Gelora Bung Karno stadium. 

The association technique 

presents the contents of #JagaGBK 

campaign relating to an event that is 

being talked about so that it can attract 

people's attention and response. Every 
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time before and after Persija Jakarta 

played their match in Gelora Bung 

Karno, all members of Jakmania need to 

ready to help the organizing match 

committee, to vocalize the action of

sustaining the stadium. The 

action includes to sit on one chair, and do 

not throw some trash on the stadium. 

After the game, all members that on duty 

need to clean up the stadium and make it 

as clean as before the match game. 

The other technique includes 

Integrative, which means efforts to unite 

a communication to the audience by 

saying some words, which means that 

the communicator is doing the action for 

the groups' name, and for the common 

good. In the field, every time Jakmania 

sustaining the stadium of Gelora Bung 

Karno, they will do the action on behalf 

the name of Jakmania. All branches are 

taken turns to clean up and sustaining the 

stadium, and all the members are doing 

the stadium because the goals of this 

action that include the existence of 

Persija Jakarta as one of the Indonesian 

League members. 

However, the exception of this 

campaign is Jakmania as the supporter 

are not using the payoff technique or 

giving a reward to the member. The 

command that comes from the leader in 

the center, are automatically held by all 

the members that integrated by the 

branches. All the members are doing this 

campaign because they are Jakmania, 

and that is their identity. They believe 

that this campaign will lead to an action 

that can help Persija Jakarta and will give 

a positive impact on their images or 

reputation as football supporters. 

Insist of giving a reward to the 

members that participating on the 

campaign, Jakmania’s members believe 

that this action is the best way to spread 

from the punishment of prohibition on 

using Gelora Bung Karno as their home 

base stadium. On the ice statue 

technique, they will arrange this action 

for many goals. Like we have seen from 

the interview data, which this action of 

the campaign will lead to main reasons 

and all the Jakmania will do everything 

like sharing some campaign content on 

their social media and do the real action 

on the stadium, just because they loved 

their football clubs very much. 

The next technique of campaign 

that used by Jakmania is obtaining 

empathy. These methods are using them 

in the position of members, to feel and 

care about the situation and conditions. 

Inside the message that spread by the 

leader of Jakmania, the message contains 

some statement that all members 

Jakmania need to be afraid if the 

Federation of Indonesian football is 

giving some punishment. The 

punishment will lead to the policy of 

Persija Jakarta and their match in Gelora 

Bung Karno. The message that contains 

empathy is the fear of Jakmania that 

cannot support Persija Jakarta direct on 

the stadium again, or the hardest part is 

supporting Persija but in another stadium 

that represents Jakarta, aside from 

Gelora Bung Karno. The support will 

lead to extra effort and money, which 

sometimes are not easy to be searched. 

This last technique of coercion is 

also used by Jakmania when they have 

campaign the #JagaGBK action. They 

are giving some punishment to the 

members that not doing the action or 

obey the action inside the stadium. The 

leader believes that the campaign is good 

for Jakmania’s reputation and good for 

the future of support activities. By giving 

some hard punishment, like banned from 

the members forever, the leader believes 

that Jakmania will follow the instruction 

and the campaign whenever or wherever 

they are. 

By seeing the implementation of 

all the campaign technique, the 
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researcher can form a formula that can be 

used with another group of football 

supporters. The supporters need to 

perform all the technique, except the 

payoff or rewarding technique. Giving 

some reward will not help the action or

campaign be spread, because the 

members are doing the action just for 

some gift or presents. But, by giving 

some obtaining empathy to the members, 

the researcher believes that it is a good 

way to make self-awareness from the 

members. Giving some message that can 

raise their identity and become proud as 

a supporter, are the best way to catch 

their intention. The last thing that also 

needs to be applied by the supporter’s 

campaign is the punishment that can 

make all the members afraid if they are 

not following the orders. The best and 

hardest punishment is banned their 

membership as a supporter of their lives. 

That is a very hard punishment because 

for some members, become a supporter 

is their life and their identity. 
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Abstrak 

Kejadian down sindrom selama 17 tahun terakhir meningkat cukup pesat dengan 

perbandingan 1:700 kelahiran hidup. Jumlah anak penderita down sindrom di dunia 

mencapai 8 juta kasus dan di Indonesia diperkirakan lebih dari 3 tiga ribu kasus. Anak 

down sindrom memiliki masalah dalam tumbuh kembangnya yang berbeda dan terlambat 

dibandingkan dengan anak normal, sehingga memerlukan terapi khusus salah satunya 

adalah Padma. Padma adalah Pijat Anak Down sindrom Mastakaraga Shobia, merupakan 

jenis terapi pijat yang memberikan stimulasi pada jalur-jalur sensori sumsum tulang dan  

kepala secara lembut melalui jalur persyarafan dan pembuluh darah melalui sub terminal 

tubuh dengan tujuan tercapainya kelancaran dan keseimbangan proses dalam tubuh. 

Karya ilmiah ini menggunakan metode survey deskriptif dengan pendekatan studi kasus. 

Didapatkan hasil positif terhadap perkembangan anak down sindrom setelah diberikan  

terapi Padma. Keseimpulan: terapi Padma sangat efektif dalam menstimulasi tumbuh 

kembang anak down sindrom. Saran: Terapi Padma dapat menjadi salah satu terapi 

komplementer untuk menstimulasi tumbuh kembang anak down sindrom. 

 

Kata Kunci: Pijat; Down Sindrom; Padma 

 

Abstract 

 

The incidence of down syndrome during the last 17 years has increased quite rapidly with 

a ratio of 1:700 live births. The number of children with Down syndrome in the world 

reaches 8 million cases and in Indonesia it is estimated that more than 3 three thousand 

cases. Children with Down syndrome have problems in growth and development that are 

different and late compared to normal children, so that requires special therapy, one of 

which is Padma. Padma is a Child Down Massage of Mastakaraga Shobia syndrome, a 

type of massage therapy that provides stimulation of the sensory pathways of the bone 

marrow and head gently through nerve supply and blood vessels through the sub-terminal 

of the body with the aim of achieving smooth and balance processes in the body. This 

scientific work uses descriptive survey method with a case study approach. Positive 

results were obtained for the development of Down syndrome children after being given 

Padma therapy. Conclusion: Padma therapy is very effective in stimulating the growth 

and development of children with Down syndrome. Suggestion: Padma therapy can be 

one of the complementary therapies to stimulate the growth and development of children 

with Down syndrome. 

 

Key words: Massage; Down Syndrome; Padma
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1. PENDAHULUAN 

 

Down syndrome adalah suatu 

kondisi keterbelakangan perkembangan 

fisik dan mental pada anak yang 

disebabkan adanya abnormalitas 

perkembangan kromosom (Cuncha 

(1992). Gunarhadi (2005) 

mendefinisikan down sindrom sebagai 

kumpulan gejala akibat dari 

abnormalitas kromosom, biasanya 

kromosom 21, yang tidak dapat 

memisahkan diri selama meiosis 

sehingga terjadi individu dengan 47 

kromosom.  Kejadian down sindrom dari 

clinic for children dalam 17 tahun 

terakhir meningkat cukup pesat dengan 

perbandingan 1:700 kelahiran hidup. 

Jumlah anak penderita down sindrom di 

dunia mencapai 8 juta kasus dan di 

Indonesia diperkirakan lebih dari 3 ribu 

kasus (3,75%) dari populasi anak down 

sindrom di dunia. Namun jumlah ini 

belum diketahui secara pasti karena data 

anak penyandang down sindrom di 

Indonesia belum terdokumentasi dengan 

pasti (Masduki, A, 2019). 

Anak down sindrom memiliki 

banyak masalah yang berhubungan 

tumbuh kembangnya meliputi ukuran 

tubuh pendek, keterlambatan kognitif, 

bahasa dan interaksi sosial, mototrik 

kasar dan halus (Megasari & Kristiana, 

2016). Selain itu persepsi masyarakat 

yang menganggap mereka anak aneh, 

dikucilkan oleh lingkungan bermain dan 

tidak bisa ikut serta menjadi bagian 

dalam berbagai hal (Renawati,. 

Darwis.,& Wibowo, 2017). Banyaknya 

permasalahan pada anak down sindrom 

sering membuat ibu merasa kesulitan 

dan cemas dalam perawatan anaknya dan 

dapat berakibat munculnya depresi pada 

pengasuhan anak (Zeisler, 2011). 

Glenn Doman, ahli fisik dan terapi 

pendiri Institute for The Achievement of 

Human Potential, yang banyak 

menangani anak down sindrom, 

menyatakan bahwa anak down sindrom 

disebabkan oleh otak yang cidera. Lokasi 

atau area tubuh yang perlu diterapi 

adalah jalur sensori manusia yang berada 

di sebelah sumsum tulang belakang dan 

otak bagian belakang. Kemampuan 

sensorik ini meliputi penerimaan 

informasi melalui kelima indra, yaitu 

penglihatan, pendengaran, penciuman, 

perabaan, dan pengecap. 

(http://eramuslim.com/konsultasi/anak-

luar-biasa/apakah-downsyndrome -

akibat-penyakit-keturunan.htm). 

Terapi pada anak down sindrom 

bertujuan meningkatkan kemandirian 

anak. Jenis terapi yang diberikan pada 

anak down sindrom adalah terapi fisik 

(Physio therapy), terapi wicara, terapi 

okupasi, terapi remedial, terapi sensori 

integrasi, terapi tingkah laku (behaviour 

therapy), terapi akupunktur, terapi 

musik, terapi lumba-lumba dan terapi 

craniosacral (Gunarhadi, 2005). Dalam 

pelaksanaannya, terapi tersebut tidaklah 

murah dan masih dibutuhkan kombinasi 

dari jenis terapi lain untuk dapat 

memaksimalkan dan mempercepat 

tumbuh kembang anak down sindrom, 

selain itu juga murah sehingga dapat 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Terapi Padma dapat dijadikan 

sebagi solusi menstimulasi tumbuh 

kembang anak down sindrom. Penelitian 

penerapan teknik terapi Padma memang 

masih belum ada karena ilmu terapi pijat 

ini ditemukan pada tahun 1997 oleh anak 

bangsa Indonesia asli di Bekasi. Namun 

secara empiris, teknik ni terbukti 

membantu mempercepat tumbuh dan 

kembang pada anak berkebutuhan 

khusus diberbagai daerah baik dalam 

http://eramuslim.com/konsultasi/anak-luar-biasa/apakah-downsyndrome%20-akibat-penyakit-keturunan.htm
http://eramuslim.com/konsultasi/anak-luar-biasa/apakah-downsyndrome%20-akibat-penyakit-keturunan.htm
http://eramuslim.com/konsultasi/anak-luar-biasa/apakah-downsyndrome%20-akibat-penyakit-keturunan.htm
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maupun luar negeri. Karya Tulis Ilmiah 

(KTI) ini bertujuan untuk 

menggambarkan konsep, pelaksanaan

dan hasil dari Terapi Padma dalam 

menstimulasi tumbuh kembang anak 

down sindrom. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

A. Konsep Anak Down Sindrom 

1. Pengertian 

Down syndrome adalah suatu 

kondisi keterbelakangan 

perkembangan fisik dan mental 

pada anak yang disebabkan adanya 

abnormalitas perkembangan 

kromosom (Cuncha (1992). 

Gunarhadi (2005) mendefinisikan 

down sindrom sebagai kumpulan 

gejala akibat dari abnormalitas 

kromosom, biasanya kromosom 

21, yang tidak dapat memisahkan 

diri selama meiosis sehingga 

terjadi individu dengan 47 

kromosom. Dari pendapat pada 

ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa down sindrom adalah 

keterbelakangan fisik dan mental 

pada anak yang disebabkan oleh 

abnormalitas kromosom 21 

sehingga terjadi individu dengan 

47 kromosom. 

2. Penyebab 

Down sindrom disebabkan oleh 

abnormalitas perkembangan 

kromosom 21 dimana kromosom 

21 memiliki 3 genom yang disebut 

dengan trisomy 21 (Gunarhadi, 

2005). 

3. Karakteristik Anak Down Sindrom 

Menurut Gunarhadi (2005), anak 

down sindrom memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1) Kekuatan otot lemah.  

Ototnya begitu kendur 

sehingga kepala dan bagian 

tubuhnya menjadi 

lunglai.Lengan dan kakinya 

lemas dan mudah 

digerakkan.Kekuatan otot 

yang lemah berdampak 

terhadap lambannya gerak 

daya kekuatan dan 

perkembangan secara umum. 

2) Ciri-ciri kepala.  

Kepala lebih kecil daripada 

umumnya, leher lebih pendek 

dibandingkan dengan leher 

bayi lainnya, lipatan atau 

kerutan kulit bayi mudah 

terlihat dibagian punggung 

dan leher, memiliki ubun-

ubun yang sangat lunak dan 

lebih besar 

3) Ciri-ciri wajah. 

Muka datar dan lebih kecil, 

ujung mata miring ke atas, 

jarak antara kedua mata sangat 

jauh, terdapat banyak lipatan 

keriput kulit dikelopak mata, 

bercak putih pada iris mata, 

hidung lebih kecil dan pesek, 

mulut lebih sempit dan mulut 

bagian atas cenderung turun 

sehingga bibir atas cenderung 

lebih datar dibandingkan bibir 

bawah, ujung lidah lebih 

besar, daun telinga lebih kecil 

dan agak sedikit ke bawah, 

gigi lama muncul dan warna 

email berbeda dengan gigi 

anak normal 

4) Ciri-ciri tangan dan kaki 

Jari tangan dan kaki sedikit 

lebih kecil, lebih pendek dan 

tumpul, jari tangan yang 

kelima (kelingking) terkadang 

menekuk ke dalam, jarak 
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antara ibu jari kaki dan 

telunjuk lebar, garis tangan 

ada 1 (simian crease). 

   

Masalah anak down sindrom 

sebagai berikut: Penyakit jantung 

bawaaan, gangguan mental, tubuh 

kecil, kekuatan otot lemah 

(hipotonia), kelenturan yang tinggi 

pada persendian, bercak pada iris

mata (brushfield spots), posisi 

mata miring ke atas, adanya lipatan 

ekstra pada sudut mata 

(ephicanthal folds), lubang mulut 

kecil sehingga lidah cenderung 

menekuk, tangan pendek tetapi 

lebar dengan lipatan tunggal pada 

telapak tangan (simian crease), 

dan jarak lebar antara ibu jari dan 

telunjuk 

 

B. Konsep Terapi Pijat 

1. Pengertian 

Terapi pijat bayi diartikan 

sebagai  proses mengusap-usap 

otot dan menyentuh bayi sesuai 

dengan petunjuk khusus yang 

disusun untuk bayi (Auckett, 

2004). Hal yang sama juga 

disampaikan oleh Pardew (1996) 

bahwa terapi pijat bayi adalah 

proses sistematis meliputi 

mengusap, membelai, dan 

meremas kaki bayi, perut, dada, 

bahu, lengan, leher, wajah , dan 

kepala. 

2. Manfaat 

Roesli (2008) mengatakan, 

manfaat biokimia positif meliputi 

penurunan kadar hormon stres 

(catecholamine) dan peningkatan 

kadar zat daya tahan tubuh 

(immunoglobulin) terutama IgG, 

IgA, dan IgM. Dan manfaat klinis 

positif yaitu peningkatan jumlah 

sel dan daya racun (sitotosisitas) 

dari sistem imunitas (sel 

pembunuh alami/natural killer 

cells), mengubah gelombang 

otak secara positif, memperbaiki 

sirkulasi darah dan pernafasan, 

merangsang fungsi pencernaan 

dan pembuangan, meningkatkan 

kenaikan berat badan, 

mengurangi depresi dan 

ketegangan, meningkatkan 

kesiagaan, membuat bayi tidur 

lelap, mengurangi rasa sakit, 

kembung dan kolik, 

meningkatkan hubungan 

orangtua dan bayi (bonding), dan 

meningkatkan volume ASI. 

Coulter (1999) menambahkan 

bahwa pijat bayi juga bermanfaat 

untuk ibu dalam hal mempererat 

hubungan kedekatan antara ibu 

dengan bayi dan ibu lebih mudah 

memahami isyarat yang 

diberikan oleh bayi.  

3. Mekanisme Efek pijat 

Weerapong, et al (2005) 

menjelaskan bahwa mekanisme 

pijat dapat memberikan efek 

secara biomekanikal tubuh, 

fisiologikal, neurologikal, dan 

psikologikal. Adapun pengaruh 

efek pijat tersebut adalah: 1) Efek 

biomekanikal tubuh dapat 

mengurangi adesi jaringan dan 

peningkatan kemampuan otot 

sehingga otot tidak kaku, 2) efek 

fisiologikal menyebabkan 

peningkatan suhu permukaan 

kulit dan otot setelah dipijat, 

meningkatkan aliran darah, 

menstimulasi aktifitas 

parasimpatis dengan mengurangi 

jumlah cortisol didalam saliva, 

aktifitas parasimpatis dapat 

menurunkan frekuensi jantung, 
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tekanan darah, meningkatkan 

relaksasi dengan pelepasan 

hormon endorphine, 3) efek 

neurologikal akan menstimulasi 

sensor penerima dan menurunkan 

ketegangan otot melalui 

pengurangan rangsangan pada 

neuromuskular, mengurangi rasa 

nyeri melalui mekanisme 

neurologikal  (gate control 

theory), fisiologikal (substansi 

biokimia), dan mekanikal 

(mereposisi serat otot), 4) efek 

psikologikal mempengaruhi

terhadap penurunan kecemasan, 

meningkatkan relaksasi dan 

menyembuhkan kelemahan. 

4. Kontra indikasi pijat 

Kontra indikasi pijat dibagi 

kedalam dua kelompok, yaitu 

kontra indikasi lokal (local 

contraindication) dan kontra 

indikasi mutlak (absolute 

contraindication) dan sementara. 

Kontra indikasi lokal berarti 

pasien hanya mendapatkan terapi 

pijat di area-area tubuh tertentu 

diluar area bermasalah, seperti 

pada kasus infeksi jamur kronis, 

lepuh, memar, kolitis, crohn’s 

disease, cystitis, ulkus dekubitus, 

hernia, dan lain-lain. Sedangkan 

kontra indikasi mutlak 

merupakan kondisi dimana 

pasien tidak boleh menerima 

pijatan. Kondisi ini meliputi deep 

vein thrombosis (DVT), sirosis 

hati, hipertensi tak terkendali, 

obstruksi usus, gagal ginjal, 

limfangitis, miokarditis, 

perikarditis, embolisme 

pulmoner, SARS, sinkope dan 

TBC. Sedangkan kontra indikasi 

sementara adalah cacar air, 

dermatitis kontak (jika luas), 

demam, campak jerman, gout 

(selama fase akut), hepatitis, 

hipertensi (kecuali dikendalikan 

oleh obat, diet atau olahraga) 

influenza (flu), kutu, lupus, 

campak, mononucleosis, 

gondongan, pneumonia,  cedera 

atau operasi baru, scabies, dan 

tonsilitis (Brownell, 2008).  

 

C. Terapi Pijat Padma 

1. Pengertian 

Padma adalah singkatan dari 

Pijat anak down sindrom  

Mastakaraga shobia. 

Matakaraga berasal dari bahasa 

sunda, yaitu Mastaka berarti 

kepala dan Raga artinya badan. 

Mastakaraga berarti 

memberikan terapi pijat dari 

kepala hingga seluruh tubuh. 

     Shobia adalah kepanjangan dari 

Sindrom Hiper for Balita dan 

Anak, merupakan bagian dari 

terapi pijat mastakaraga dengan 

kekhususan pada anak 

berkebutuhan khusus. Padma 

adalah nama khusus untuk 

terapi yang diberikan pada anak 

down sindrom. 

2. Tujuan: Memberikan stimulasi 

tumbuh kembang pada anak 

down sindrom. 

3. Manfaat: Menstabilkan tanda 

vital anak, melancarkan 

sirkulasi darah tubuh, 

memberikan kenyamanan pada 

anak, menstimulasi otot, syaraf, 

kelenjar, sirkulasi dan 

pencernaan tubuh, 

meningkatkan pertumbuhan 

dan perkembangan anak 

berkebutuhan khusus 

4. Langkah-langkah 
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1) Hasil pemeriksaan oleh 

tenaga medis (jika ada) 

2) Persiapan psikologis terapis, 

orangtua dan anak 

3) Persiapan tempat/ruangan: 

pencahayaan cukup terang, 

tidak berisik, sirkulasi udara 

baik, tidak membahayakann 

anak 

4) Peralatan: handuk kecil, 

wadah kecil tepat minyak 

terapi, minyak kayu putih, 

minyak kelapa (minyak tidak 

alergi pada anak), bawang 

merah, tissue, bantal, matras, 

tempat mencuci tangan 

5) Langkah-langkah 

pelaksanaan:

 

a. Terapis mencuci tangan 

b. Terapis melakukan 

pendekatan dan minta 

ijin pada anak 

c. Periksa tanda vital anak: 

nadi, pernafasan, suhu 

tubuh dan tekanan darah 

(bila perlu) dan 

pertumbuhan dan 

perkembangan anak 

atau keluhan anak 

d. Mulailah pijatan pada 

area yang disukai anak 

dan hindarkan 

pemijatan yang 

menyakitkan atau 

pemaksaan satu posisi 

yang tidak nyaman bagi 

anak diawal pemijatan 

e. Lakukan pemijatan 

mencakup area kepala, 

tulang belakang, sacral, 

otot, pencernaan dan 

kelenjar (sesuai dengan 

masalah klien). 

Pemijatan dilakukan 

dengan teknik usapan, 

tekanan, gerakan 

sirkuler, getaran, dan 

pompa. 

f. Perhatikan respon anak 

selama dilakukan 

pijatan. 

g. Ajak anak bercerita atau 

berbicara selama 

pemijatan 

h. Hadirkan orangtua 

selama proses pemijatan 

untuk kenyamanan anak 

i. Beritahu anak bila 

pijatan sudah selesai 

j. Rapikan dan bersihkan 

anak dari sisa minyak 

yang digunakan 

k. Periksa kembali tanda 

vital anak 

l. Rencanakan waktu 

untuk terapi kembali 

m. Catat semua hal terkait 

klien dan tindakan yang 

dilakukan 

n. Ucapkan terima kasih 

atas kerjasam anak 

selama pemberian pijat 

dan beri reward positif 

pada anak . 

5. Contoh gerakan Padma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar.1 Tahapan Gerakan Padma 
 

Palpasi nadi temporalis Membuka jalur oksigen 

ke otak 

Stimulasi cerebelum 
Stimulasi pendengaran & 

konsentrasi 

Stimulasi 

penyeimbangan in-out 

otak 

Stimulasi bicara 
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3. METODOLOGI 

Metodologi menggunakan metode 

survey deskriptif dengan pendekatan 

studi kasus dalam menguraikan konsep, 

pelaksanaan dan hasil dari penerapan 

teknik Padma. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran kondisi klien sebelum 

dilakukan terapi Padma adalah klien 

berusia 6 tahun dengan kondisi perilaku

emosional tidak stabil, tidak 

mampu mempertahankan kontak mata 

dengan lawan bicara, tidak mengerti 

perintah sederhana, makan disuapi, 

belum bisa membedakan rasa makanan, 

belum bisa berfikir sederhana seperti 

cara mengambil benda, bercanda dengan 

teman, tubuh pendek, mudah terkena 

pilek dan mencret, belum punya inisiatif 

bila merasa haus dan lapar. 

Hasil yang didapatkan penulis dari 

penerapan terapi Padma pada anak down 

sindrom  adalah:  

1) Setelah 1 x Pemijatan pada 

area kepala, diperoleh hasil 

terdapat kesamaan denyut 

nadi temporalis kanan dan 

kiri. Kesamaan kualitas dan 

frekuensi denyutan pada nadi 

menunjukkan sirkulasi pada 

area kepala yang telah lancar. 

Kelancaran sirkulasi pada area 

kepala membantu pemerataan 

distribusi oksigen dan 

peredaran darah sehingga 

bagian-bagian yang awalnya 

kosong atau tidak 

mendapatkan suplay menjadi 

teraliri oleh darah dan 

oksigen. Mempertahankan 

kelancaran sirkulasi kepala 

dapat membantu otak dalam 

memproses dan memahami 

informasi ataupun stimulus 

yang diberikan oleh 

lingkungan 

2) Setelah 1 x Pemijatan pada 

area jantung, diperoleh hasil 

denyutan nadi menjadi penuh. 

Kualitas denyutan yang penuh 

mengindikasikan sirkulasi ke 

bagian tubuh lainnya yaitu 

kepala, jantung, paru, 

pencernaan, tangan dan kaki 

(seluruh tubuh) akan mampu 

menyuplai kebutuhan oksigen 

dan nutrisi keseluruh tubuh. 

3) Setelah 4 x Pemijatan pada 

otot, didapatkan hasil 

konsistensi otot lebih padat, 

gerakan lebih terkendali, 

mampu menggerakkan 

ekstremitas secara terarah dan 

minimal cedera. Hal ini terjadi 

akibat sirkulasi pada otot dan 

persyarafan menjadi lancar 

dan adanya koordinasi gerak 

antara perintah diotak dan 

kemampuan untuk 

menggerakkan 

4) Setelah 5 x pemijatan 

Pemijatan pada tulang 

belakang dan sacrum, 

bertujuan untuk mengaktifkan 

persyarafan yang ada dijalur 

belakang tubuh yang menjadi 

pusat kegiatan sensoris dan 

motoris. Hasil yang 

didapatkan pada anak down 

sindrom adalah kontrol 

emosional anak menjadi lebih 

stabil, anak berespon terhadap 

stimulus yang diberikan oleh 

lingkungan dan tubuh. 

5) Setelah 3 x Pemijatan pada 

area pencernaan bertujuan 

meningkatkan fungsi 

pencernaan. Hasil yang 
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didapatkan adalah anak mulai 

bisa merasakan rasa makanan 

yang enak dan tidak enak, bisa 

menunjukkan rasa bosan 

terhadap makanan, mengerti 

dengan rasa lapar 

6) Setelah 6 x Pemijatan pada 

area sistem limfatik bertujuan 

untuk meningkatkan imunitas 

tubuh. Hasil yang didapatkan 

adalah anak menjadi jarang 

terkena pilek dan demam 

Menurut Diego dan Field 

(2009) sentuhan dan masase 

merupakan teknik integrasi 

sensori yang 

mempengaruhiaktivitas 

sistem saraf otonom, sehingga 

meningkatkan aktivitas sistem 

saraf parasimpatis untuk 

mengeluarkan 

neurotransmitter seperti 

hormon endorphin, serotonin, 

dan asetilkolin. Melalui 

respon yang dihasilkan oleh 

otak, peningkatan serotonin 

dapat mengurangi efek psikis 

dari stres dan mengurangi efek 

psiko seperti perilaku tidak 

terkontrol. Kozier, et al (2010) 

mengatakan terapi masase 

dapat menstimulasi produksi 

kimiawi yang meningkatkan 

penyembuhan oleh sistem 

imun atau sistem limbik. 

Masase punggung dapat 

memperbaiki sirkulasi darah 

dan membantu relaksasi. 

Pendapat para peneliti ini 

sesuai dengan hasil yang 

didapatkan setelah pemberian 

terapi pada anak down 

sindrom

Tabel.1 

Jadwal Dan Target Pelaksanaan Home Care 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
1. Kesimpulan 

Terapi Padma dapat digunakan untuk 

menstimulasi tumbuh kembang anak 

down sindrom 

2. Saran.  

Untuk keperawatan anak adalah sebagai 

tambahan implementasi dalam 

keperawatan untuk menstimulasi tumbuh 

kembang anak down sindrom. Untuk 

pendidikan sebagai media 

pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu keperawatan anak. 

Untuk keluarga sebagai salah satu terapi 

alternatif  bagi anak down sindrom, 

bersifat praktis dan bersahabat dengan 

anak dan keluarga 
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Abstrak 

Kemajuan teknologi yang cepat dan pesat, berdampak juga pada bidang pendidikan, yang 

menghasruskan menerapkan TIK dalam kegiatan pembelajaran.Pada Negara Thailand, Afrika 

Selatan dan Slovenia memiliki kelebihan dan kekurangan.salah satu kekurangannya yaitu ketidak 

merataan fasilitas untuk penggunaan TIK, keahlian guru yang kurang maksimal, atau lokasi 

daerah yang sulit dijangkau yang dapat membuat suatu ketertinggalan. ”. Data ini berasal dari 

kuesioner konteks nasional (NCQ) (dijawab oleh koordinator penelitian nasional SITES [NRC] 

untuk setiap negara atau sistem pendidikan).Kuesioner yang diberikan secara online oleh Pusat 

Pengelolaan Data IEA pada kuartal terakhir di tahun 2016.Salah satu solusi yang dapat digunakan 

dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan TV Edu.yang di dalamnya 

berisikan mengenai pembahsan sautu bahanajar dan suatu permasalahan pelajaran yang di 

kumpulkan berdasarkan pengajuan melalui telepon, email dan jugasosial media. Pelaksanaan TV 

Edu di sesuaikan dengan kebijakan serta kurikulum masing-masing Negara, dan program ini 

berpacu pada model pembelajaran Learning Start With a Question yang dimana satu 

pembelajaran dimualai dengan pertayaan.Kata Kunci :TIK, Pedagogi, TV Edu. 

Abstract  

Rapid technological advances and rapid, also impacted on the field of education, which makes it 

difficult to apply ICT in learning activities. In Thailand, South Africa and Slovenia countries have 

advantages and disadvantages. , or the location of hard-to-reach areas that can create a lag. ". This 

data comes from the national context questionnaire (NCQ) (answered by the national research 

coordinator SITES [NRC] for each country or education system). Questionnaire provided online 

by the IEA Data Management Center in the last quarter of 2016. One of the solutions that can 

used in overcoming these problems by implementing TV Edu. which contains the discussion of 

learning materials and a problem of lessons gathered based on telephone, email and social media 

submissions. The implementation of Edu TV is adjusted to the policies and curriculum of each 

country, and this program is driven by the Learning Start with a Question learning model in which 

one learning begins with questions. 

Keywords: ICT, Pedagogy, TV E
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan dan kemajuan 

ilmu dan teknologi di era sekarang ini 

semakin pesat dan cepat.Kemajuan dan 

perkembangan itu pun tidak hanya 

mencakup dalam satu bidang saja, 

melainkan mencakup segala hal. Salah 

satu kemajuan dan perkembangan ilmu 

dan teknologi yang dapat kita rasakan 

adalah dalam bidang pendidikan, dimana 

pada zaman dahulu suatu pendidikan itu 

tidak tercampuri oleh teknologi. Tetapi 

sekarang teknologi merupakan bagian 

dari suatu satuan pendidikan. 

Kemajuan teknologi yang cepat 

dan perubahan yang besar, berdampak 

langsung pada kegiatan sehari-hari dan 

pada pola pikir manusia. Sama hal-nya 

dengan kemajuan teknologi dalam 

bidang pendidikan, yang pada dasarnya 

diciptakan untuk membantu dan 

menunjang sesuatu kegiatan 

pembelajaran yang mengakibatkan 

bayak perubahan. Perubahan tersebut 

telah mendorong banyak diskusi tentang 

peran dan proses pendidikan serta peran 

teknologi informasi dan komunikasi 

(ICT) dalam pengajaran dan 

pembelajaran di era baru. 

Teknologi merupakan sebuah 

sarana yang dapat digunakan untuk 

memecahkan sebuah masalah, dan 

dengan adanya teknologi dalam bidang 

pendidikan diharapkan juga dapat 

memecahkan suatu masalah seperti 

dalam kegiatan pembelajaran yang 

nantinya teknologi tersebut dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

Maka dari itu, dengan adanya suatu 

perubahan besar baik dari segi pola pikir 

maupun kebutuhan sehingga terciptanya 

“Teknologi Pembelajran”. 

Terciptanya suatu perkembangan 

serta kemajuan tekonologi dalam 

pendidikan, tidak luput dari suatu 

masalah ketidak merataan pada suatu 

daerah tertentu yang secara tidak 

langsung membuat ketertinggalan dan 

kurang maksimalnya penggunakaan TIK 

dalam kegiatan pembelajaran.  Ketidak 

merataanya tersebut bisa diakbiatkan 

oleh lokasi serta jangkauan dari daerah 

tersebut, fasilitas, serta keahlian guru 

yang dirasa belum cukup untuk 

megaplikasikan TIK dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Dengan adanya beberapa 

masalah mengenai penggunaan dan 

penerapan TIK dalam pembelajaran, 

telah dilakukannya suatu penelitian di 

beberapa bagian negara di dunia yang 

telah ditulis dalam buku berjudul 

“PEDAGOGY AND ICT USE IN 

SCHOOLS AROUND THE WORLD : 

Finding From the IEA Sites 2006 

Study”. Salah satu negara yang 

dilakukanya penelitian adalah Thailand, 

Afirka Selatan, dan Slovenia. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Kemajuan teknologi yang cepat 

dan pesat, berdampak juga pada bidang 

pendidikan, yang mengharuskan 

menerapkan TIK dalam kegiatan 

pembelajaran. Pada negara Thailand, 

Afrika Selatan dan Slovenia memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Salah satu 

kekurangannya yaitu ketidak merataan 

fasilitas untuk penggunaan TIK, 

keahlian guru yang kurang maksimal, 

atau lokasi daerah yang sulit dijangkau 

yang dapat membuat suatu 

ketertinggalan. Salah satu solusi yang 

dapat digunakan dalam mengatasi 

permasalahan kekurangan tersebut yaitu 

dengan menerapkan TV Edu.yang di 

dalamnya berisikan mengenai 

pembahsan suatu bahan ajar dan suatu 
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permasalahan pelajaran yang 

dikumpulkan berdasarkan pengajuan

melalui telepon, email dan juga sosial media.

 

Menurut Darmawan (2017), 

bahwa keberadaan televise dapat 

menjadi sumber belajar bagi para guru di 

sekolah, mengingat dalam siaran 

televisi, banyak mengandung informasi 

yang komprehensif sehingga guru dapat 

memperoleh learning resources yang 

cukup untuk bekal mendidik para 

siswanya. Dari pendapat tersebut sangat 

jelas bahwa peran dari ICT dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan 

pembelajaran dapat berfungsi ganda, 

yaitu: (a) menenamkan kebiasaan 

menggunaan teknologi untuk 

pendidikan; (b) menantang peran dan 

inovasi penggunan sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Sebagaimana 

dalam kajian pada Paperini, dimana 

aspek pedagogy televisi di berbagai 

negara selama ini telah menjadi solusi 

dalam penyelenggaraan pembelajaran 

bagi warga negaranya. 

 

3. METODOLOGI 

 

Sesuai yang tercantum dalam 

buku berjudul “PEDAGOGY AND ICT 

USE IN SCHOOLS AROUND THE 

WORLD : Finding From the IEA Sites 

2006 Study”. Data utamanya ini berasal 

dari kuesioner konteks nasional (NCQ) 

(dijawab oleh koordinator penelitian 

nasional SITES [NRC] untuk setiap 

negara atau sistem pendidikan). Namun, 

juga menggunakan beberapa indikator 

demografi dan teknologi dari Laporan 

Pembangunan Manusia 2006 (United 

Nations Development Programme, 

2006). Keempat bidang kontekstual yang 

terdapat pada bab ini sebagai atribut 

sistem pendidikan. Pedagogi dan TIK 

dalam pembelajaran adalah proses yang 

terjadi terutama di tingkat kelas dan 

sekolah, tetapi tren umum atau pola yang 

muncul dalam kaitannya dengan proses 

ini dapat dianggap karakteristik dari 

keseluruhan sistem pendidikan. 

Pernyataan ini sejajar dengan perspektif 

yang diberikan dalam Plomp, Anderson, 

Law, dan Quale (2003). 

 

 
Gambar.1  Empat bidang faktor kontekstual 

 

Pertanyaan penelitian yang berkaitan 

dengan empat bidang 

a. Demografi 

Indikator budaya demografis dan 

pendidikan di seluruh sistem 

diperoleh dari UNDP Human 

Development Report 2006 

yang diterdiri dari populasi , 

urbanisasi, pendapatan, ketimpangan 

pendapatan, tingkat pendidikan, 

dan investasi dalam 

pendidikan. Tujuannya adalah untuk 

mengeksplorasi sejauh 

mana indikator ini memprediksi 

struktur dan pedagogi yang terkait 

dengan pendidikan TIK. Pertanyaan 

penelitian yang kami ajukan 

berkaitan dengan bidang berikut: Di 

antara sistem pendidikan yang 

dipelajari, apa distribusi indikator 

(dan bagaimana mereka berbeda) 

dalam hal populasi, PDB, 

ketidaksetaraan pendapatan, selama
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 pengguna telepon per 1.000 

penduduk, dan pengguna internet per 

1.000 penduduk? 

b. Struktur sistem pendidikan 

Pada hal ini diidentifikasi empat set 

indikator untuk lingkup ini: (i) sistem 

pendidikan investasi dan output; (ii) 

sentralisasi dalam hal sumber

pendanaan dan komponen 

kurikuler; (iii) persyaratan 

pengembangan profesional 

untuk guru; dan (iv) komponen 

kurikulum matematika dan sains. 

Data studi kasus Kozma (2003) 

mendukung pentingnya kekuatan-

kekuatan ini. Dalam mengeksplorasi 

peran faktor-faktor ini, dipandu dari 

pertanyaan penelitian yang lebih 

luas, yaitu: Apa pola distribusi di 

seluruh sistem pendidikan dalam hal 

tingkat pendidikan umum, investasi 

dalam pendidikan, 

pengembangan profesional guru, 

sentralisasi kurikulum dan 

pendanaan, dan kurikulum 

matematika dan komponen 

kurikulum sains? 

c. Pedagogi 

Instrumen NCQ berisi sejumlah 

pertanyaan yang berkaitan dengan 

tren dalam praktik pedagogis dalam 

setiap sistem pendidikan secara 

keseluruhan. Beberapa 

ini difokuskan pada reformasi 

instruksional atau 

perubahan. Indikator persiapan guru 

juga termasuk dalam 

pedagogi. Untuk pertanyaan-

pertanyaan ini atau indikator, kami 

terutama tertarik pada distribusi 

indikator pedagogis lintas sistem 

pendidikan. pedagogi adalah ilmu 

atau seni dalam menjadi seorang 

guru. Istilah ini merujuk pada strategi 

pembelajaran atau gaya 

pembelajaran.  

d. Kebijakan dan kegiatan terkait TIK 

Seperti halnya bidang pedagogi, ICT 

adalah dimensi utama yang menarik, 

terutama dalam hal interaksinya 

dengan pedagogi. Maka 

memutuskan untuk menjelajah 

pertanyaan umum berikut: Sejauh 

mana sistem pendidikan 

mengimplementasikan ICT dan juga 

menggabungkannya dengan 

reformasi pedagogi ? Indikator yang 

relevan termasuk kebijakan dan 

praktik terkait TIK dalam 

pendidikan. TIK memiliki potensi 

yang sangat besar untuk 

mentransformasikan seluruh aspek di 

dalam pendidikan di sekolah untuk 

mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran. 

 

Sesuai dengan apa yang telah 

dijelaskan, intrumen utama yang 

digunakan untuk mengumpulkan 

informasi yang diperlukan untuk 

menjawab semua pertanyaan ini adalah 

dengan menggunakan NCQ, yang mana 

informasi tersebut akan diberikan 

kepada SITES NRC. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner yang diberikan 

secara online oleh Pusat Pengelolaan 

Data IEA pada kuartal terakhir di tahun 

2016. Kuesioner yang diberikan 

termasuk kuesioner yang terbuka dan 

tertutup, pertanyaanya yang 

mengintegrasikan kedua jenis informasi 

dan metodelogisnya lebih terkait dengan 

inikator dan analisis yang tercantum 

sebelumnya dari laporan teknis SITUS 

2006. 

Analisis yang dilakukan dibatasi 

dngan satu level dimana system 

pendidikan adalah sebagai unit analisis, 

meskipun terdapat beberapa indikator 

dasar orientasi pedagogis dan 

penggunaan TIK di tingat sistem. 

Pelaporan analisis ini dan temuanya 
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dibagi menjadi dua bagian, di dalam dan 

diantara. Hal pertama berfokus pada 

distribusi deskriptif dan data kualitatif 

sedangkan yang kedua terdiri dari 

analisis eksplanatif atau prediksi yang 

pada bagian akhir terdapat integrative 

berjudul “kesimpulan”. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Afrika Selatan 

Demokrasi dalam reformasi 

pendidikan di Afrika Selatan diawali 

dari kebijakan pemerintahan dan 

parlemen dengan disusunnya 

undang-undang persekolahan tahun 

1996 yang baru, dan mulai berlaku di 

awal tahun 1997 yang membawa, 

menyiapkan tata administrasi 

persekolahan yang baru, dan 

memilih dewan sekolah yang baru. 

Kurikulum pun direformasi 

berdasarkan kurikulum 2005. 

Menurut Karya Ilmu (2006) Sistem 

persekolahan di Afrika Selatan 

terdiri atas dua macam bentuk, yaitu 

: 

a. Pendidikan melalui persekolah 

Formal (Education), pendidikan 

yang pertama ini dilakukan 

melalui suatu lembaga 

persekolahan pada umumnya. 

Ada yang didirikan oleh negara 

dan ada juga oleh Swasta. 

b. Pendidikan melalui Pelatihan 

(Training), pendidikan ini 

dilakukan melalui suatu lembaga 

bukan merupakan suatu lembaga 

persekolahan tapi melalui suatu 

kegiatan pelatihan yang 

dilakukan seperti pendidikan 

Kejar Paket A di Indonesia. 

Kedua bentuk sistem persekolahan 

tersebut dijalankan dalam tiga 

tingkatan yakni: 

a. Pendidikan dan Pelatihan 

Umum/Dasar (General 

Education and Training) 

b. Pendidikan dan Pelatihan 

Lanjutan (Further Education and 

Training) 

c. Pendidikan dan Pelatihan Tinggi 

(Higher Education and Training). 

 

Pemerintah Asia Afrika telah 

memberlakukan beberapa hal yang 

mencerminkan upayanya dalam 

mengaplikassikan TIK dalam 

pendidikan, diantaranya yaitu 

dengan adanya kebijakan layanan TI 

publik tahun 2001, yang 

memungkinkan warga negaranya 

mengakses layanan pemerintahan 24 

jam sehari dalam memanfaatkan 

berbagai alat TIK. Pemerintah Afrika 

Selatan telah menyetujui kebijakan 

dan strategi bagi FOSS (Free and 

Open Sorce software) atau sumber 

belajar tebuka dan cuma-cuma. 

Beberapa inisiatif yang telah 

dilakukan Afrika Selatan untuk 

meningkatkan penggunaan TIK 

dalam sistem pembelajaran terlihat 

dari sudah diterapkannya TIK dalam 

sistem managemen dan administrasi 

sekolah dengan sistem pelacakan dan 

perekaman informasi unit siswa 

nasional. Selanjutnya Afrika juga 

melaksanakan program inisiatif 

laptop guru atau pendanaan untuk 

guru membeli laptop. Selain itu 

terdapat Thutong sebagai portal 

pendidikan nasional, terdapat pula 

saluran radio dan saluran televisi 

pendidikan, dan juga telah berjalan e-

pendidikan di tingkat perguruan 

tinggi.  
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Hanya saja yang masih menjadi 

massalah adalah perlunya dukungan 

yang kuat dari pemerintah untuk 

dapat merealisasikan berbagai 

program pengimplementasian TIK 

dalam pendidikan. Pendanaan dan 

penentuan prioritas investasi TIK 

sebagai alat pengembangan pun 

menjadi hambatan yang serius di 

Afrika selatan untuk pemanfaatan 

TIK yang efektif. Membutuhkan 

backbone dan telekomunikasi yang 

terjangkau dan aksesibel serta 

pasokan listrik yang stabil. 

Kurangnya jumlah professional TI di 

Afrika Selatan.

 

2. Thailand 

Di Thailand, infrastruktur TIK 

terbatas melarang pengembangan 

banyak ketrampilan 

TIK. Pembelajaran dan pengajaran 

sains dan matematika 

terhubung dengan pembelajaran 

berbasis proyek meskipun 

penggunaan alat TIK, dan di mana 

internet berlaku. UU Pendidikan 

Nasional BE 2542 (1999) 

jelas mengidentifikasi ketentuan 

umum untuk pengembangan 

Keterampilan abad ke-21, seperti 

yang didorong oleh teknologi untuk 

pendidikan. Rencana Pembangunan 

Ekonomi dan Sosial Nasional ke-9 

Thailand (2007–2011), berfokus 

pada pengembangan kualitas hidup 

masyarakat Thailand, 

dalam masyarakat pembelajaran 

berbasis pengetahuan melalui filsafat 

"kecukupan" ekonomi ". 

Masalah yang terkait dengan 

penerapan dan penggunaan ICT di 

pendidikan dibawa ke depan oleh 

hasil Thailand untuk IEA Ketiga 

Studi Matematika dan Sains 

Internasional (TIMSS), OECD 

Program Penilaian Siswa 

Internasional (PISA), dan SITES-M1 

dan SITUS-M2. Sebagai akibatnya, 

bahasa ibu, bahasa Inggris, 

matematika, dan sains kini menjadi 

area fokus perbaikan. Thailand 

melihat keterampilan berpikir, 

proses belajar, dan teknologi yang 

digunakan sebagai kendaraan oleh 

negara yang dapat meningkatkan 

prestasi siswa di bidang ini 

khususnya dan keterampilan hidup 

mereka secara umum. 

Pusat Teknologi Pendidikan (CET) 

di bawah ONFEC bertanggungjawab 

untuk produksi program televisi dan 

siaran radio pendidikan, media 

pendidikan komputer, media untuk 

peserta didik disabilitas, materi 

cetak, serta video dan audio untuk 

menambah bahan belajar pada 

jenjang pendidikan formal, non 

formal dan sektor 

pendidikan sepanjang hayat. 

CET melaksanaan siaran televisi 

pendidikan (ETV) dengan waktu 

tayang 15 jam 

sehari untuk mendukung pendidikan 

formal, non formal dan 

sistem pendidikan informal. Selain 

itu pula terddapat siaran radio 

pendidikan 14 jam sehari dan 5 hari 

dalam seminggu. Selain itu, Thailand 

juga telah mengaplikasikan 

pendidikan dan E-Learning atau 

pembelajaran berbasis teknologim 

pada sistem pendidikannya. 

Tetapi terdapat beberapa hambatan 

yang menjadi pertimbangan 

Thailand dalam penerapan TIK 

dalam sistem pendidikan, 

diantaranya adalah kurangnya 

kualifikasi personil ICT, rendahnya 

insentif untuk personil ICT, 

kurangnya dukungan pembiayan 

untuk pemgembangan ICT, tidak 
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kondusifnya sikap masyarakat, 

serangan virus dan tingginya harga 

peralatan ICT. 

 

3. Slovenia 

Sistem pendidikan Slovenia diatur 

sebagai pelayanan publik di mana 

baik publik maupun lembaga swasta, 

serta individu dapat menawarkan 

program yang terakreditasi. 

Kementerian Pendidikan, Sains, dan 

Olahraga bertanggung jawab atas 

seluruh sistem pendidikan di 

Slovenia. Hal ini menciptakan, 

mengatur dan memonitor lembaga 

pendidikan. 

Pendidikan wajib berlangsung 

selama sembilan tahun, dari usia 6

hingga 15 tahun. Tingkatannya 

meliputi pendidikan prasekolah, 

pendidikan dasar wajib, senior 

sekunder, dan masuk ke perguruan 

tinggi yang termasuk kursus 

pelatihan yang lebih pendek, dan 

program yang lebih panjang di 

universitas negeri dan swasta. 

Slovenia adalah salah satu negara 

pasca-sosialis pertama di negara 

Eropa Tengah yang 

memperkenalkan dan 

mengimplementasikan media 

pendidikan dalam kurikulumnya 

(Emedus : 2012). Ini berfungsi 

sebagai model untuk negara-negara 

bekas Yugoslavia. Menurut laporan 

itu, Sepuluh tahun Pelatihan 

Pendidikan Media di Slovenia, oleh 

Karmen Erjavec dan Zala Volcic, 

masalah utamanya adalah kurangnya 

kebijakan pemerintah yang sedang 

berlangsung pada media pendidikan 

untuk: membantu 

mengintegrasikannya secara definitif 

ke dalam kurikulum, menyediakan 

fasilitas untuk sekolah dan, 

mengembangkan program pelatihan 

guru yang mencakup subjek ini. 

Di Slovenia sejak tahun 1996 

pendidikan media telah secara resmi 

menjadi bagian dari kurikulum dari 

pra-sekolah hingga tingkat 

universitas (rencana dimulai pada 

tahun 2000). Pendidikan media di 

sekolah dasar merupakan pilihan 

mata pelajaran selama tiga tahun 

terakhir dengan tiga perlakuan yang 

berbeda setiap tahunnya, yang 

berfokus pada : radio, televisi, dan 

internet. Pada tahun pertama 

mencakup topik yang terkait dengan 

media cetak. Tahun kedua 

mengeksplorasi radio dan fitur dan 

penawaran tahun ketiga dengan 

televisi dan internet yang 

diwajibkan. 

Slovenia merupakan salah satu 

negara yang pertama di eropa timur 

yang mengimplementasikan media 

pendidikan dalam kurikulum. Dalam 

kurikulum pendidikan sekolah 

menengah telah diintegrasikan 

sebagai pendidikan wajib topik 

lintas-kurikuler dalam mata 

pelajaran seperti Bahasa Slovenia, 

Sosiologi, Psikologi, dan Seni 

Sejarah (Emedus : 2012). Tujuannya 

adalah agar siswa belajar 

menggunakan teknologi baru tetapi 

juga mengembangkan semangat 

sehubungan dengan informasi di 

media. 

Asosiasi Guru Media Pendidikan 

Slovenia menawarkan kursus dan 

lokakarya dalam pendidikan media 

untuk guru tertarik pada subjek. 

Kursus yang mencakup konsep 

teoritis dan pedagogis praktek untuk 
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guru yang ingin mengajar 

pendidikan media di sekolah dasar. 

Terlepas dari hal tersebut, Slovenia 

memiliki kekurangan dukungan dari 

otoritas pendidikan untuk 

mempromosikannya pendidikan di 

dalam dan untuk media dalam kursus 

pelatihan guru awal. Tujuannya 

adalah untuk mengkonversi ini 

interdisipliner, keterampilan lintas-

kurikuler menjadi subjek yang tepat 

dalam pendidikan. 

 

5. SIMPULAN DAN 

REKOMENDASI 

 

Setelah dilakukanya penelitian 

mengenai pedagogi dan penerapan TIK 

dalam kegiatan pembelajaran di 

beberapa bagian negara di dunia 

terutama di Thailand, Afrika Selatan, 

dan Slovenia. Dari ketiga negara tersebut 

memiliki kelebihan serta kekurangannya 

masing-masing, untuk kelebihan setiap 

negara dalam menerapkan TIK dalam

kegiatan pembelajaran bisa 

dilihat dari kebijakan negara tersebut dan 

cara masing-masing dalam 

penerapannya.  

Sedangkan, untuk kekurangan dari 

ketiga negara terseut mempunyai 

beberapa kesamaan. Seperti 

ketidakmerataan fasilitas untuk 

penggunaan TIK, keahlian guru yang 

kurang maksimal, atau lokasi daerah 

yang sulit dijangkau yang dapat 

membuat suatu ketertinggalan. 

Dengan adanya kekurangan 

tersebut dan dipertimbangkan sesuai 

dengan kawasan tekonologi pendidikan 

yang meliputi kawasan desain, kawasan 

pemanfaatan, kawasan pengembangan, 

kawasan pengelolaan dan kawasan 

penilaian. Salah satu solusi yang dapat 

digunakan dalam mengatasi 

permasalahan kekurangan setiap negara 

tersebut yaitu dengan menerapkan TV 

Edu. 

TV Edu berisikan mengenai suatu 

pembahasan suatu bahan ajar dengan 

narasumber yang memiliki wawasan 

luas dan ahli dalam bidangnya masing-

masing. Penerapan TV Edu ini di 

sesuaikan dengan kebijakan dan 

kurikulum setiap Negara masing-

masing, dalam TV Edu selain membahas 

mengenai suatu materi tetapi juga 

membahas mengenai materi yang 

menjadi masalah bagi siswa pada saat 

belajar di sekolah. Teknik pengumpulan 

suatu masalah pelajaran atau pengajuan 

suatu materi yang ingin dibahas dapat 

diajukan melalui email, telepon, atau pun 

sosial media yang tersedia. Karena TV 

Edu yang akan diselenggarakan berpacu 

pada model pembelajaran Learning Start 

With a Question atau pembelajaran yang 

dimulai dengan suatu pertanyaan dan 

setelah dilakukannya voting, maka 

permasalahan yang paling banyak yang 

akan dibahas 

Program ini dilaksanakan pada 

hari libur sekolah yaitu sabtu dan 

minggu. Selain dapat disaksikan di TV, 

TV Edu ini pun menyediakan dalam 

bentuk video yang diunggah dalah media 

sosial sehingga siswa dapat sewaktu-

waktu membukanya. Sebagai bahan 

evaluasi kegiatan TV Edu, setiap akhir 

acara diajukan sebuah pertanyaan berupa 

kuis berhadiah yang pertanyaan tersebut 

bisa dijawab melalui telepon secara 

langsung ataupun dalam media sosial. 

Selain itu, setiap tengah semester 

ataupun akhir semester diadakan suatu 

cerdas cermat yang diwakili oleh siswa 

setiap sekolahnya. Dengan 

melaksanakan program tersebut, 

diyakini dapat membantu siswa dalam 

belajar dan juga membantu pemerataan 

dan mengatasi masalah penerapan TIK 
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dalam pembelajaran di masing-masing 

negara. 
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Abstrak 

 

Pendidikan anak usia dini (PAUD), pada hakekatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan 

dengan tujuan  untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satu faktor 

penting penyelenggaraan PAUD adalah komunikasi yang efektif dan efisien antara pihak sekolah 

dengan orang tua. Program parenting di TK Al-Jannah selama Tahun pelajaran 2018/2019 

terlaksana secara keseluruhan sesuai program yang direncanakan. Namun dampak dari kegiatan 

tersebut belum diteliti secara obyektif. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana dampak program parenting di TK Al-Jannah terhadap pola asuh orang 

tua di rumah. Jenis penelitian yang disajikan adalah “Best Practice”. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui studi 

dokumentasi, wawancara, dan observasi. Setelah dilakukan kajian dari berbagai unsur terlihat 

kecenderungan hasil akhir bahwa dengan Program Parenting yang telah dijalankan oleh TK AL 

Jannah melalui komunikasi yang efektif dilakukan baik oleh Kepala TK, pendidik dan orang tua, 

dapat meningkatkan kesamaan pemahaman orang tua dalam memberikan pola asuh yang baik 

kepada para putera puterinya hingga 90%, capaian indicator 6 aspek pengembangan mencapai 

hasil 80% hingga 100%. 

 

Kata Kunci : Parenting; Komunikasi; Pengasuhan; PAUD 

 

Abstract 

 

Early childhood education (PAUD), in essence is education that is organized with the aim of 

facilitating children's growth and development. One important factor in the implementation of 

PAUD is effective and efficient communication between the school and parents. The parenting 

program at Al-Jannah Kindergarten during 2018/2019 was carried out as a whole according to the 

planned program. But the impact of these activities has not been studied objectively. Therefore, 

a study was conducted aimed at finding out the extent of the impact of the parenting program at 

Al-Jannah Kindergarten on parenting at home. The type of research presented is "Best Practice". 

The research method used is a qualitative research method with data collection techniques through 

the study of documentation, interviews, and observations. After a study of various elements shows 

the tendency of the final results that with the Parenting Program that has been run by TK AL 

Jannah through effective communication conducted both by the Head of Kindergarten, educators 

and parents, can increase the common understanding of parents in providing good parenting to 

the sons and daughters up to 90%, achievement indicators 6 aspects of development achieved 

80% to 100% results. 

 

Keywords: Parenting; Communication; Nurturing; PAUD
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1. PENDAHULUAN 

 

Anak usia dini  adalah anak yang 

sedang berada dalam rentang usia 4-6 

tahun yang merupakan sosok individu 

yang sedang berada dalam proses 

perkembangan. (PLPG Rayon 110: 

2011). Pendidikan anak usia dini 

(PAUD), pada hakekatnya adalah 

pendidikan yang diselenggarakan 

dengan tujuan  untuk memfasilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara menyeluruh atau menekankan 

pada pengembangan seluruh aspek 

kepribadian anak. (Hildayani: 2017). 

Salah satu faktor penting 

penyelenggaraan PAUD adalah 

komunikasi yang efektif dan efisien 

antara pihak sekolah dengan orang tua. 

Hildayani (2017) menyatakan bahwa 

komunikasi adalah proses pengiriman 

dan penerimaan informasi, ide, perasaan 

atau pesan (Uchyana,2003), maka 

strategi koumunikasi penting dikuasai 

oleh kepala sekolah untuk tercapainya 

tujuan yaitu ide atau program sekolah 

dapat diterima dan difahami dengan baik 

oleh orang tua, sehingga terjadi pihak 

sekolah dan orang tua dapat berjalan 

seiring sejalan. Dalam konteks 

kelompok, Lexicographer menyatakan 

bahwa komunikasi adalah upaya yang 

bertujuan untuk memberi dan meraih 

kebersamaan. Tujuan yang ingin 

diinginkan kedua belah pihak akan 

tercapai bila mereka berkomunikasi dan 

memiliki pemahaman yang selaras 

tentang informasi yang saling ditransfer 

(https://www.maxmanroe.com/vid/sosia

l/ pengertian-komunikasi.html). 

Dalam hal ini Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan telah 

memberikan petunjuk teknis 

pelaksanaan PAUD berbasis keluarga. 

Program kegiatan ini  ditujukan kepada 

para orangtua atau anggota keluarga lain 

dalam rangka menyelaraskan 

pengetahuan dan keterampilan untuk 

melaksanakan perannya dalam 

peningkatan gizi dan kesehatan, 

perawatan, pengasuhan, pendidikan dan 

perlindungan di rumah sehingga anak 

dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal, sesuai usia dan tahap 

perkembangannya (Kemdikbud, 

2012:2). 

Di TK Al-Jannah Kecamatan 

Regol Kota Bandung, upaya 

membangun kerjasama pihak sekolah 

dan orang tua dilaksanakan melalui 

kegiatan keorangtuaan (parenting). 

Parenting adalah proses pembelajaran 

pengasuhan interaksi antara orang tua 

dan anak yang meliputi aktivitas 

memberi petunjuk, memberi 

makan,memberi pakaian, melindungi 

anak saat mereka tumbuh kembang. 

https://www.kompasiana.com. 

Pengasuhan adalah kegiatan kompleks 

yang mencakup berbagai tingkah laku 

yang spesifik yang bekerja secara 

individu dan bersama-sama untuk 

mengasuh anak. Kegiatannya terdiri dari 

program inti, yaitu  kegiatan rutin 

bulanan parenting umum dan parenting 

kelas serta penyelenggraan kegiatan 

yang diadakan oleh komite baik kegiatan 

sosial maupun kegiatan khusus yang 

melibatkan seluruh orang tua dan 

keluarga anak. Sedangkan kegiatan 

pendukung yaitu kewirausahaan 

pengadaan kantin komite serta 

kepanitiaan bersama pihak sekolah dan 

komite. Di samping itu Kepala Sekolah 

membangun komunikasi dengan misi 

“kekeluargaan”, yaitu komunkasi yang 

dilakukan dalam bentuk formal maupun 

informal dalam upaya menyambungkan

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/%20pengertian-komunikasi.html
https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/%20pengertian-komunikasi.html
https://www.kompasiana.com/
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“kedekatan hati” demi tercapainya 

penerimaan ide/gagasan/program yang 

berlangsung lancar sesuai harapan. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Program parenting di TK Al-

Jannah selama Tahun pelajaran 

2018/2019 terlaksana secara keseluruhan 

sesuai program yang direncanakan. 

Namun dampak dari kegiatan  tersebut 

belum diteliti secara obyektif. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana dampak 

program parenting di TK Al-Jannah 

terhadap pola asuh orang tua di rumah. 

Dengan demikian peneliti memfokuskan 

paparan pada pelaksanaan dan dampak 

dari program inti keorangtuaan yaitu 

parenting umum dan parenting khusus 

yang dilaksanakan secara rutin di TK Al-

Jannah. Menurut Bahri. (2014),  proses 

komunikasi sama dengan proses 

pengasuhan dan pendidikan yang 

dilakukan secara formal oleh pendidik 

dan terdidik. 

Adapun observasi kepada anak 

didik dilakukan melalui pendekatan 

historis kultural. Leontiev (1978) 

menyatakan fokus utama penelitian ini 

adalah studi kehidupan sehari-hari anak 

dalam konteks sosiokultural. Terutama 

dalam intitusi dimana anak-anak 

mendapatkan pengasuhan dan 

pembelajaran, yaitu keluarga, PAUD, 

dan sekolah. (Nusa Putra, Ninin 

Dwilestari : 2017).  Dalam konteks ini, 

maka komunikasi yang harus dilakukan 

oleh para pendidik dijenjang PAUD 

harus mengenal lebih dekat secara 

psikologis. Mengingat  upaya persuasif 

selama dekat dengan anak-anak maka 

fungsinya akan dominan,dimana ajakan, 

perhatian, arahan, pengasuhan serta 

upaya mengkomunikasikan semua faktor 

hidup anak-anak menjadi sentral dalam 

komunikasi ini. Kajian  komunikasi 

untuk anak-anak banyak dikemukakan 

Litle John (2009), bahwa hal utama 

dalam keberhasilan proses komunikasi 

adalah bagaimana  komunikator  mampu 

melakukandan menunjukkan 

sikap,verbal dan gertural dalam bentuk 

mengajak. Dalam hal ini proses 

persuasive sangat dibutuhkan dalam 

proses pengasuhan anak, diantaranya 

dijelaskan oleh Hastasari, C, dkk. (2015) 

bahwa pola pengasuhan anak akan 

berjalan seiring dengan proses berbicara 

dan bersikap tutur tindak antara 

pengasuh dengan yang diasuh. 

 

3. METODOLOGI 

Penelitian ini disajikan sebagai 

“Best Practice”, yaitu sebuah karya tulis 

yang menceritakan  pengalaman terbaik 

dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan yang dihadapi oleh 

pendidik dan tenaga kependidikan 

sehingga mampu memperbaiki mutu 

layanan pendidikan dan pembelajaran 

https://www.kompasiana.com. Dalam 

hal ini, peneliti mendeskripsikan 

program keorangtuaan di TK Al-Jannah 

beserta dampak dan hasilnya terhadap 

ketercapaian perkembangan anak. 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode ini dipilih karena 

peneliti bermaksud untuk mengetahui 

program parenting di TK Al-Jannah, 

dilakukan pada setting alami tanpa 

manipulasi, menggambarkan dan 

menginterpretasikan subyek apa adanya 

dan analisa dilakukan secara induktif. 

Hal itu didasarkan pada ciri-ciri 

penelitian kualitatif yang dikemukakan 

https://www.kompasiana.com/
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oleh Sugiyono (2005: 2) dengan 

mengutip pendapat Bogdan dan Bilken 

(1982) Lebih lanjut Penelitian ini 

mendeskripsikan dan 

menganalisisfenomena-fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial secara 

alamiah, sikap, kepercayaan, presepsi, 

pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok. Beberapa deskripsi 

digunakan untuk menemukan prinsip-

prinsip dan penjelasan yang mengarah 

kepada penyimpulan. (Sa’ud: 2007). 

Subyek penelitian ini adalah 

kepala TK, pendidik dan orang tua TK 

Al-Jannah. Tehnik pengumpulan data 

dilakukan melalui kegiatan observasi, 

studi dokumentasi dan wawancara baik 

terhadap sumber data primer (semua 

stakeholder sekolah) maupun sumber 

data sekunder yaitu pihak luar yang 

berhubungan dengan sekolah. 

Wawancara dilakukan secara terstruktur 

yaitu pertanyaan yang disiapkan 

alternatif jawabannya, semistruktur yaitu  

pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan ide-idenya, serta tak 

terstruktur yaitu tidak digunakan 

pedoman pertanyaan terstruktur, hanya 

garis besarnya untuk mendapatkan opini 

sedalam-dalamnya (Sugiyono, 2005:62-

64). 

Analisis terhadap hasil 

pengumpulan data dilakukan secara 

induktif, yaitu mendeskripsikan data 

dengan memberikan makna terhadap isi, 

kemudian dilakukan penafsiran rasional 

berdasarkan teori yang ada dan 

hubungan sebab akibat antar peristiwa 

atau kondisi dan dibuat kesimpulan. 

Peneliti membiarkan permasalahan-

permasalahan yang muncul dari data 

atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. 

Data dihimpun dengan pengamatan yang 

seksama, mencakup deskripsi dalam 

konteks yang mendetail disertai catatan-

catatan hasil wawancara yang 

mendalam, serta hasil analisis dokumen 

dan catatan-catatan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program keorangtuaan di TK Al-

Jannah terdiri dari 2 kategori. Pertama, 

program inti mencakup : (1) Parenting 

umum yang dikemas dalam bentuk 

pengajian rutin bulanan setiap Jumat ke 

1 di sesi pagi, peserta seluruh orang tua 

dengan materi tentang pendidikan, gizi 

dan kesehatan, keagamaan, perlindungan 

anak, serta pola asuh dan bimbingan di 

rumah (2) Parenting khusus kegatan 
parenting yang disampaikan oleh guru di 

kelas yang membahas tentang satu topik 

bahasan dan diskusi perkembangan anak 

dan tindak lanjut pola asuh di rumah. 

Kedua, program pendukung yaitu (1) 

Pembentukan komite TK; (2) 

Penyediaan tempat untuk kewirausahaan 

berupa kantin komite; (3) Pemberdayaan 

komite : kegiatan sosial menjalin 

silaturahmi (menengok anak sakit dan 

ibu melahirkan), penyelengaraan 

peringatan HUT RI dan Hari Ibu sebagai 

Family Day, menjadi panitia qurban dan 

panggung perpisahan, mengkoordinir 

orang tua dalam mendukung kegiatan 

fied trip, serta pengadaan bingkisan anak 

akhir tahun pelajaran serta (4) 

Pengadaan menu makan hari jumat oleh 

orang tua secara bergiliran sebagai 

tambahan gizi seimbang bagi anak (5). 

Pelatihan guru yang berkenaan dengan 

kompetensi sosial dan kepribadian 

melalui pelatihan EI (Emotional 

Intelligent) serta pembinaan 

kepegawaian yang berimbas kepada 

peningkatan kemampuan komunikasi 

guru terhadap orang tua. Teknis 

komunikasi yang dibangun dalam
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 keseluruhan programnya  

melalui jalur formal (parenting) dan 

informal yaitu (1) Whats App grup (2) 

Home visit dan (3) komunikasi langsung 

selesai guru bertugas apabila diperlukan. 

Temuan ini sesuai dengan kajian-kajian 

dari Azis, A. (2012) tentang proses 

parenting. 

Dalam teknik pengumpulan data 

peneliti melakukan studi dokumentasi 

yang terdiri dari  (1) Dokumentasi yang 

berkaitan dengan parenting dan 

pembinaan guru : jadwal, materi, surat 

undangan, notulen, daftar hadir, foto 

kegiatan (2) Administrasi guru berupa 

penilaian perkembangan anak dalam 

bentuk ceklis, jurnal harian, catatan 

anekdot, wawancara, unjuk kerja, 

portoflio hasil karya, serta kompilasi 

penilaian bulanan dan analisa evaluasi 

(3) Dokumentasi kegiatan khusus orang 
tua  (lomba orang tua, pemberian menu 

makan, home visit, kepanitiaan bersama 

pihak sekolah) baik berupa foto, maupun 

jadwal kegiatan. Adapun wawancara 

dilakukan kepada sumber primer yaitu  

kepala TK, guru, dan orang tua siswa 

serta sumber sekunder yaitu pengawas 

TK dari Dinas Pendidikan. Adapun 

observasi kepada anak didik dilakukan 

pada bulan Mei 2019. 

Data yang didapatkan dari studi 

dokumentasi, wawancara dan observasi 

sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan 

program keorangtuaan inti (parenting 

umum dan parenting kelas) konsisten 

dijalankan pihak sekolah sebanyak 10 x 

pertemuan selama Tahun Pelajaran 

2018/2019. Hal ini menunjukkan TK Al-

Jannah selaku lembaga melaksanakan 

program PAUD berbasis keluarga 

(Kemdikbud, 2012:2). 

Kedua, kesamaan pemahaman 

orang tua tentang pola pengasuhan 

terwujud, 90 % menyatakan memahami 

dan siap melaksanakan, 10 %  

memahami namun belum sepenuhnya 

siap melaksanakan secara keseluruhan 

karena berbagai kendala. Hal ini 

menunjukkan pola komunikasi yang 

dibangun untuk menyampaikan ide dan 

gagasan (program sekolah) efektif 

dilakukan oleh pihak sekolah (Hildayani 

: 2017). 

Ketiga, ketercapaian indikator 

pencapaian perkembangan anak baik 

dari pencapaian kompetensi dasar dan 

STTPA (Standar Pencapaian 

Perkembangan Anak) meningkat secara 

berkala. Hal tersebut dapat dilihat dalam 

administrasi penilaian guru berupa 

kompilasi penilaian bulanan, perangkat 

jenis-jenis evaluasi, analisa evaluasi 

serta hasil observasi langsung. Penilaian 

dituangkan dalam empat kategori  BSB 

(Berkembang Sangat Baik), BSH 

(Berkembang Sesuai Harapan) dan MB 

(Mulai Bekembang) dan BB Belum 
Berkembang). Hasil yang didapatkan 

sebagai berikut : 

 
Tabel .1 Pencapaian Seluruh Lingkup 

Perkembangan Kelompok A dan B 

Perolehan perkembangan BSH 

(Berkembang Sanga Baik) dan BSB 

(Berkembang Sesuai Harapan) sebagai 

indikator keberhasilan pembelajaran 

digambarkan dalam grafik sebagai 

berikut :  
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Grafik.1  Pencapaian Perkembangan BSH dan 

BSB Kelompok A dan B 

Dari data di atas dapat 

disimpulkan bahwa siswa TK Al-Jannah 

pada umumnya mencapai perkembangan 

yang diharapkan dengan kategori 

Berkembang sesuai harapan dan 

berkembang sangat baik dalam tiap 

lingkup perkembangannya. Dengan 

demikian fungsi lembaga PAUD 

mengembangkan seluruh aspek 

perkembangan telah tercapai (Hildayani: 

2017). Demikian juga ditegaskan oleh 

Astrida (2014), bahwa  aspek  pola asuh 

orang tua sangat butuh upaya 

pengkondisian di lapangan yang 

berbeda. Hal ini diraih berkat kerjasama 

yang sinergis antara semua stakehoder 

sekolah (kepala TK, guru, orang tua) 

serta pengawas sekolah yang senantiasa 

memberikan bimbingan dan arahan 

kepada pihak sekolah dalam 

melaksanakan keseluruhan programnya, 

Hibana. (2002.  

Keempat, berdasarkan 

wawancara dengan orang tua dan guru, 

didapatkan hasil bahwa dengan adanya 

jalur komunikasi formal (parenting 

kelas), WA grup, facebook serta website 

sekolah, kedua pihak merasa semakin 

mudah berkomunikasi serta dapat 

mengakses berbagai informasi yang 

berkenaan dengan kegiatan anak dan 

perkembangannya, sehingga kerjasama 

keduanya dalam mencapai tujuan 

bersama yaitu berkembangnya anak 

secara optimal dapat tercapai 

(Lexicographer dalam 

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial

/pengertian-komunikasi.html)  . Semua 

komunikasi ini dibangun dengan pola 

komunikasi yang “hangat” dari guru, 

sehingga tujuan sekolah membangun 

komunikasi secara “kekeluargaan” 

terwujud dengan lancar. Temuan 

memperkuat pendapat dari Sudjana, D. 

(2010) tentang penyelenggaraan 

Pedidikan Masyarakat dalam konteks 

PKBM untuk anak usia dini. 

 

5. SIMPULAN DAN 

REKOMENDASI 

Penelitian yang berjudul 

“Implementasi Program Parenting 

Dalam membangun Komunikasi 

Pengasuhan Anak Usia Dini” ini 

menggunakan metode kualitatif dengan 

tehnik pengumpulan data melalui studi 

dokumentasi, wawancara, dan observasi. 

Setelah dilakukan kajian dari berbagai 

unsur terlihat kecenderungan hasil akhir 

bahwa dengan Program Parenting yang 

telah dijalankan oleh TK AL Jannah 

melalui komunikasi yang efektif 

dilakukan baik oleh Kepala TK, pendidik 

dan orang tua, dapat meningkatkan 

kesamaan pemahaman orang tua dalam 

memberikan pola asuh yang baik kepada 

para putera puterinya hingga 90%. 

Ketercapaian indikator Pencapaian 

perkembangan anak dari pencapaian 

Kompetensi Dasar dan STPPA melalui 

bidang pengembangan moral agama 

95% untuk kelompok A dan 100% untuk 

kelompok B, bahasa 98% untuk 

kelompok A dan 100% untuk kelompok 

B, kognitif 80% untuk kelompok A dan 

80% untuk kelompok B, fisik motorik 

100%untuk kelompok A dan 100% 

untuk kelompok B, Sosial emosional 

98% untuk kelompok A dan100% untuk

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-komunikasi.html
https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-komunikasi.html


 

Implementasi Program Parenting  Dalam Membangun Komunikasi Pengasuhan Anak 

Usia Dini           197 

  

 

 

kelompok B, Seni 75% untuk 

kelompok A dan 90% untuk Kelompok 

B. Saran dari penulis adalah agar TK AL 

Jannah tetap mempertahankan serta 

meningkatkan komunikasi yang efektif 

antara kepala sekolah pendidik dan 

orang tua murid. 
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Abstrak 

Sejak kelahirannya, tiga dekade yang lalu hingga hari ini, IMC (Integrated Marketing 

Communications) telah menjadi perhatian para akademisi dan praktisi di seluruh dunia. Sebagai 

kajian yang relatif baru, penting untuk meninjau perkembangan IMC yang ditelusuri dari berbagai 

tulisan yang diterbitkan di jurnal-jurnal internasional terindeks sebagai bentuk manifestasi 

perkembangannya. Guna melihat perkembangan IMC selama tiga dekade ini dapat didasarkan 

pada tiga aspek, yaitu theoretical building, topik penelitian dan pengimplementasian IMC. 

Tujuannya untuk: (1) Melihat sejauhmana perkembangan IMC jika dilihat dari ketiga aspek 

tersebut dengan membandingkan deskripsi perkembangan sebelum tahun 2005? (2) Aspek apa 

yang berkembang paling signifikan sehingga beda dengan gambaran perkembangan IMC sebelum 

tahun 2008? Tahun 2005 dan 2008 dijadikan patokan karena pada saat itu riset perkembangan 

IMC secara teoretis (2005) dan topik-topik penelitian serta implementasinya (2008) telah 

dipublikasikan. Dengan menggunakan kajian literatur, penelitian ini menyimpulkan bahwa IMC 

terus berkembang secara teoretis, namun demikian tidak meninggalkan gagasan dasar yang telah 

dibangun pada tahun 2005. Hingga kini, teorisasi IMC semakin memertajam bangunan 

kontruksnya dan lebih bersifat multi-disipliner. 

Kata Kunci: Perkembangan IMC, Teorisasi IMC, Topik penelitian, Implementasi IMC 

 

Abstract 

 

Since its inception, three decades ago until today, IMC (Integrated Marketing Communications) 

has become attention of academics and practitioners around the world. As a relatively new 

concept, it is important to review the development of IMC which is traced from various papers 

published in international journals indexed as a manifestation of its development. To identify the 

development of IMC over the past three decades, it can be based on three aspects, namely 

theoretical building, research topics, and IMC implementation. Aim of this article is to: (1) 

Describe IMC development that is viewed from three aspects by comparing before 2005? (2) 

What aspect is developed most significantly so that it is different from the description of IMC 

development before 2008? Year 2005 and 2008 were used as benchmarks because at that time 

research on development of IMC theoretical (2005), research topics, and its implementation 

(2008) had been published. Using literature review, this research concludes that the IMC 

continues to develop theoretically, but did not abandon the basic ideas that had been built in 2005. 

Hitherto, theorization of IMC has sharpened in its construct and become more multi-disciplinary 

in nature. 

Keywords: IMC development, IMC theorization, research topics, IMC implementation, 
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PENDAHULUAN 

 

Sejak kelahirannya, tiga dekade 

yang lalu hingga hari ini, IMC 

(Integrated Marketing Communications) 

telah menjadi perhatian para akademisi

dan praktisi di seluruh dunia (Schultz, 

Kim & Kang 2014; Muñoz-Leiva, Porcu 

& del Barrio-García 2015; Šerić 2016; 

Schultz, Chu & Zhao 2016). IMC yang 

pada awalnya digagas oleh para praktisi 

dari agensi periklanan (Schultz & 

Schultz 2004; Estaswara 2008a; 

Estaswara 2011), dalam 

perkembangannya kemudian, para 

praktisi dan akademisi dari disiplin 

komunikasi dan pemasaran terlibat aktif 

dalam upaya pengembangannya, bahkan 

kajian IMC dianggap banyak 

berpengaruh dalam bidang pemasaran 

dan bisnis serta menjadi topik yang 

sering dibicarakan oleh para akademisi 

dan praktisinya (Schultz, Kim & Kang 

2014; Kliatchko 2008; Kitchen & 

Schultz 2009; Luck & Moffatt 2009; 

Johansen &Andersen 2012)—alih-alih 

para pemikir dan pekerja komunikasi. 

Faktanya, sejak dikenalkan 

secara akademis pada tahun 1989 sampai 

saat ini, puluhan artikel ilmiah tentang 

IMC, baik yang membicarakan seputar 

bangunan teori (theoretical-building) 

atau pengimplementasiannya, telah 

diterbitkan di berbagai jurnal 

internasional terideks, seperti Journal of 

Marketing Communications, Journal of 

Advertising, Journal of Advertising 

Research, International Journal of 

Advertising, Journal of Current Issues 

and Research in Advertising, European 

Journal of Marketing, dan Journal of 

Promotion Management (Schultz, Kim 

& Kang 2014; Muñoz-Leiva, Porcu & 

del Barrio-García 2015). Tulisan-tulisan 

yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah 

tersebut, bukanlah sekedar laporan hasil 

penelitian yang terpisah antara satu 

dengan yang lainnya. Publikasi ilmiah 

dalam satu bidang kajian tertentu, dalam 

konteks tulisan ini adalah IMC, dapat 

dikatakan juga sebagai bentuk 

manifestasi atas perkembangan gagasan, 

pemikiran, konsep dan juga 

pengimplementasinya di lapangan 

(perusahaan). Sehingga, dengan 

melakukan literature review atas 

berbagai tulisan di jurnal-jurnal tersebut, 

bisa digunakan untuk memetakan 

sejauhmana perkembangan IMC sampai 

hari ini. 

Untuk mengidentifikasi 

perkembangan IMC, dapat dilihat dari 

bangunan konseptualnya dan 

sejauhmana konseptualisasinya tersebut 

bisa diimplementasikan di berbagai 

perusahaan di seluruh dunia. 

Berdasarkan logika di atas, maka 

perkembangan IMC dapat dilihat dari 

tiga aspek, yaitu: (1) Gagasan (konsepsi) 

tentang IMC atau sejauhmana 

theoretical building yang telah ditulis; 

(2) Topik-topik penelitian IMC yang 

banyak ditulis dan diterbitkan; dan (3) 

Sejauhmana laporan atas 

pengimplentasian IMC yang telah 

dipublikasikan.  

Berdasarkan pemikiran di atas, 

maka pertanyaan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Sejauhmana perkembangan IMC 

jika dilihat dari ketiga aspek 

tersebut dengan membandingkan 

deskripsi perkembangan sebelum 

tahun 2005?  

2. Aspek apa yang berkembang 

paling signifikan sehingga berbeda 

dengan gambaran perkembangan 

IMC sebelum tahun 2008?  

 

Pemilihan batasan tahun 2005 

dikarenakan pada tahun itu, 

dipublikasikannya untuk pertama kali 

sebuah literature review yang ditulis 

oleh Kliatchko terkait dengan 
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perkembangan pemikiran 

(konseptualisasi) IMC secara 

komprehensif. Sedang pilihan tahun 

2008, karena pada tahun itu Kliatchko 

kembali memublikasikan tulisan tentang 

perkembangan penelitian IMC secara

menyeluruh. Keduanya merupakan 

publikasi yang penting untuk 

menganalisis perkembangan IMC 

sampai saat ini (Schultz, Kim & Kang 

2014). Kedua tulisannya itu diterbitkan 

di International Journal of Advertising 

dengan judul “Towards a new definition 

of Integrated Marketing 

Communications (IMC)” (Vol 24, Issue 

1, 2005, 7-24) dan “Revisiting the IMC 

construct: A revised definition and four 

pillars” (Vol 27, Issue 1, 2008, 133-160). 

 

1. KAJIAN LITERATUR 

1. Gagasan Tentang IMC 

(Theoretical Building) 

Kajian-kajian tentang IMC di 

jurnal-jurnal ilmiah terindeks penting 

untuk ditinjau guna melihat 

perkembangan teorisasinya, mengingat 

bahwa sebagai sebuah konsep atau teori 

yang relatif baru (tiga dekade), sejak 

awal kelahirannya IMC penuh dengan 

perdebatan (Eagle, Kitchen & Bulmer 

2007; Swain 2004; Tafesse & Kitchen 

2016). Perdebatan dan perbedaan 

konseptual, pada faktanya hanya akan 

memerlambat perkembangan IMC itu 

sendiri. Dengan demikian penting untuk 

mengidentifikasi sejauhmana perdebatan 

dan perbedaan secara konseptual dalam 

rangka theoretical building sampai hari 

ini, dan kontribusinya bagi 

perkembangan IMC. 

Perkembangan gagasan tentang 

IMC (theoretical building), jika dirunut 

dari definisi pertama yang 

dipublikasikan pada tahun 1989, dapat 

dikelompokkan menjadi dua generasi 

pemikiran (Estaswara 2015, 2016). 

Generasi pertama, IMC merupakan 

integrasi berbagai elemen dalam 

promotional mix dengan pesan yang 

konsisten (one-voice). Ini merupakan 

ide awal yang tertuang di dalam definisi 

IMC dari 4As (1989). Pasca definisi 

tersebut, pemikir-pemikir lain berusaha 

untuk menambah, memperkuat, 

mengembangkan dan juga mengoreksi 

gagasan tentang IMC (Kitchen & 

Schultz 2009; Kliatchko 2005, 2008; 

Holm 2006; Burnet & Moriarty 1998; 

Duncan & Caywood 1996; Duncan & 

Everett 1993; Nowak & Phelps 1994; 

Kitchen et al 2004; Swain 2004; Fill 

2002; Estaswara 2008a, 2008b, 2010). 

Upaya ini telah melahirkan beragam 

definisi dan konseptualisasi atas IMC, 

seperti Schultz et al (1993), Duncan 

(1993, 1996), Nowak & Phelps (1994), 

dan Shimp (2003). 

Pemikiran IMC generasi kedua 

lebih maju lagi, dengan melibatkan 

integrasi di semua departemen dalam 

perusahaan (Estaswara 2015, 2016). 

Gagasan IMC ini sudah diperluas dalam 

konteks organisasi/perusahaan (internal 

and external comunication), merek, 

stakeholder dan customer relationship 

dengan dukungan database yang 

berbasis teknologi komunikasi dan 

informasi. Para pemikir utama IMC 

generasi kedua adalah Schultz dan 

Schultz (2004), Kliatchko (2005, 2008) 

serta Duncan (2002). 

 

2. Topik-Topik Penelitian Seputar 

IMC 

Jika perdebatan atau perbedaan 

konseptualisasi IMC masih mengemuka, 

logikanya akan diturunkan menjadi 

topik-topik penelitian yang harus 

dilakukan. Di mana, hasilnya akan 

digunakan untuk mendukung atau 

bahkan memerkuat konseptualisasinya 

atas IMC. Sebagai contoh, perdebatan 

tentang definisi IMC pada awal-awal 

kelahirannya sebagai sebuah konsep, 
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yang kemudian membuat para pemikir 

IMC melakukan survei terkait dengan 

definisi IMC kepada para praktisi dan 

hasilnya dipublikasikan di jurnal-jurnal 

tersebut beserta analisis teoretisnya 

untuk menjelaskan apa itu IMC (Schultz

& Kitchen 1997; Kitchen & Schultz 

1999; Kim, Han, & Schultz 2004; 

Kitchen et al 2004; Swain, 2004; Kitchen 

& Li 2005; Estaswara, 2008b). Namun, 

jika tidak ada lagi perbedaan konsepsi—

para pemikirnya memiliki pemahaman 

yang relatif sama atas konseptualisasi 

IMC—maka topik-topik penelitiannya 

pada umumnya diturunkan dari aspek-

aspek dalam konsepsi IMC yang perlu 

dikaji dan dianalisis secara lebih 

mendalam (Kliatchko 2008; Estaswara 

2008a; Kitchen & Schultz, 2009).  

Kembali menengok ke belakang, 

topik-topik penelitian IMC di masa-

masa awal pembangunan konsepsinya 

banyak mengangkat masalah definisi, 

persepsi, dan berbagai tantangan dalam 

pengimplentasian IMC (Kliatchko 2008; 

Estaswara 2008a). Sifatnya masih 

normatif, yaitu berangkat dari 

konseptualisasi IMC, lalu teorisasi itu 

dipaksakan untuk bisa 

diimplementasikan di perusahaan. 

Hasilnya, muncullah berbagai tantangan 

konseptual yang kemudian melahirkan 

banyak penelitian eksplorasi tentang 

siapa yang seharusnya memimpin 

pengimplementasian IMC, pengukuran 

efektivitas program IMC (outcome), 

hubungan clent dan agency, sampai 

keterlibatan top management (Estaswara 

2008a, 2011a, 2011b; Kliatchko 2008, 

Kitchen & Schultz 2009). Ini merupakan 

topik-topik penelitian yang mewarnai 

artikel di jurnal-jurnal internasional 

terindeks sampai tahun 2008. 

 

3. Pengimplentasian IMC 

Berdasarkan isu-isu seputar 

konseptualisasai IMC dan topik-topik 

penelitian yang telah dipublikasikan, 

barulah bisa diidentifikasi sejauhmana 

pengimplementasian IMC di perusahaan 

dan seberapa besar gap antara praktik 

dan teori yang terjadi hingga hari ini. 

Kembali ke masa lalu, 

pengimplementasian IMC yang 

dilaporkan dalam jurnal-jurnal 

internasional terindeks sebelum tahun 

2008 pada umumnya bersifat inside-out 

(belum berfokus pada konsumen), 

fokusnya hanya pada pesan, dan 

mengintegrasikan berbagai elemen 

promotional mix—walaupun beberapa 

penelitian diantaranya sudah memberi 

perhatian terhadap kebutuhan pelanggan 

(Kliatchko 2008). 

Di sisi lain, model konseptual 

yang paling banyak digunakan sebagai 

basis mengidentifikasi dan menganalisis 

pengimplementasian IMC pada saat itu 

adalah “Four Evolutionary Stage of 

IMC” yang dibangun oleh Schultz dan 

Schultz pada tahun 1998 (Schultz & 

Schultz 2004; Estaswara 2008a; 

Kliatchko 2008). 

 

2. METODODOLOGI 

 

Guna menjawab kedua 

pertanyaan tersebut dapat dilakukan 

melalui literature review dari jurnal-

jurnal atau publikasi internasional yang 

telah disebutkan di atas. Metode ini 

merupakan metode yang banyak 

digunakan para pemikir dalam meneliti 

perkembangan IMC (Kliatchko 2008; 

Kitchen & Schultz, 2009; Schultz, Kim 

& Kang 2014; Muñoz-Leiva, Porcu & 

del Barrio-García 2015) Di antara 

banyaknya publikasi ilmiah, 

teridentifikasi ada empat artikel yang 

relevan memberi gambaran 

perkembangan IMC sampai saat ini dan 

bisa digunakan sebagai basis analisis 

perkembangan. Pertama, hasil penelitian 

yang dilakukan Schultz, Kim dan Kang 
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yang berjudul “Integrated Marketing 

Communication Research Its Limited 

Past and Huge Potential” yang 

diterbitkan dalam book chapter di The 

Handbook of International Advertising 

Research (2014, 457-483). Kedua,

Muñoz-Leiva, Porcu dan Barrio-García 

yang diterbitkan di International Journal 

of Advertising dengan judul 

“Discovering prominent themes in 

integrated marketing communication 

research from 1991 to 2012: a co-word 

analytic approach” (2015, 678-701). 

Ketiga, artikel berjudul “Content 

analysis of the empirical research on 

IMC from 2000 to 2015” yang ditulis 

Šerić di Journal of Marketing 

Communications (2016, 1-39). 

Ketiganya menggunakan metode 

kuantitatif dengan mengadopsi teknik 

analisis isi. Jurnal-jurnal ini dapat 

digunakan sebagai dasar dalam 

mengidentifikasi topik-topik penelitian 

dan pengimplementasian IMC. 

Keempat, tulisan Tafesse dan 

Kitchen yang berjudul “IMC – an 

integrative review” yang diterbitkan di 

International Journal of Advertising 

(2016, 1-17). Berbeda dengan tiga artikel 

sebelumnya, tulisan ini menggunakan 

literatur review yang bersifat kualitatif. 

Dalam studi ini, artikel yang ditulis oleh 

Tafesse dan Kitchen digunakan untuk 

mengidentifikasi perkembangan konsep 

IMC sampai hari ini. 

Keempat artikel tersebut 

merupakan literatur ilmiah utama yang 

tentunya masih dibutuhkan dukungan 

artikel-artikel lain yang relevan, 

khususnya artikel-artikel yang 

dipublikasikan oleh para pemikir utama 

IMC (di jurnal-jurnal internasional 

terindeks)—yang sejak awal konsep 

IMC dikenalkan, secara konsisten terus 

memberikan kontribusi pemikirannya, 

seperti Don Schultz (Nortwestern 

University), Philip J. Kitchen (ESC 

Rennes School of Business), Stephen J. 

Gould (The City University of New 

York), Jerry Kliatchko (University of 

Asia and the Pacific), dan Gayle Kerr 

(Queensland University of Technology). 

Dengan demikian, dalam studi 

ini, literature review didefinisikan 

sebagai proses yang secara berurutan dan 

berulang-ulang dalam melakukan 

tinjauan literatur atas publikasi-publikasi 

ilmiah yang relevan dan dapat 

dipertanggungjawabkan—mulai dari 

mengumpulkan, mengetahui, 

memahami, mengaplikasikan, 

menganalisis, mensintesis dan 

mengevaluasi berbagai literatur tersebut. 

Hasil dari proses literature review harus 

mampu menunjukkan kontribusi baru 

bagi keseluruhan pengetahuan tentang 

IMC. Body of knowledge yang dibangun 

dengan metode literature review ini 

mengacu pada pengetahuan yang 

didukung berbagai penelitian lain secara 

kumulatif yang diperoleh melalui 

“building on each other’s [research] 

results” (Levy & Ellis, 2006, 182). 

 
Gambar 1. 

Proses Literature Review dalam studi 

(Sumber:Diadopsi dari Levy & Ellis (2006:182) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perkembangan Gagasan 

Tentang IMC  

Artikel yang ditulis oleh Tafesse 

dan Kitchen dengan judul “IMC – an 

integrative review” (2016, 1-17) dapat 

digunakan sebagai starting point untuk 

membahas perkembangan gagasan IMC 

(conceptual isues) dalam rangka 
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theoretical building. Mereka telah 

melakukan tinjauan mendalam terhadap 

tiga konseptualisasi IMC yang lagi 

theoretical disegreement dari para pemikir 

IMC dengan cara menyintesiskan ketiga 

gagasan IMC tersebut. Sebenarnya, 

kecenderungan ada kesamaan pandangan 

antar pemikir IMC sudah teridentifikasi 

sejak 2005 (Kliatchko 2005; Estaswara 

2008a) dan juga dukungan dari semua 

pemikir, termasuk para praktisi, terhadap 

IMC (Kitchen & Schultz 2009), meski 

menggunakan terminologi/nama yang 

berbeda-beda, selain IMC, seperti 

“integrated thinking”, “integrated 

planning”, “integrated marketing”, “360”, 

“full service” atau hanya satu kata 

saja,“integration” (Kliatchko & Schultz 

2014, 380). Variasi penyebutan IMC dengan 

terminologi lain ini, juga teridentifikasi pada 

tahun 2005, dengan jumlah yang lebih 

banyak dan lebih bervariasi (Kliatchko 

2005). 

Dari ketiga konseptualisasi tersebut, 

Tafesse dan Kitchen (2016) melakukan 

analisis berdasarkan delapan poin untuk 

mencari kesamaan pemikiran, yaitu IMC 

outcome, integration scope, audience scope, 

relational episode, massage source, media 

channels, integration modes, organisational 

support process, dan feedback (Tafesse & 

Kitchen 2016, 3). Jika dirangkum, delapan 

aspek tersebut dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini:
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Tabel 1: Gambaran Elaborasi Konsepsi IMC (Diolah dari Tafesse dan Kitchen 2016, 3) 

NO ASPEK ANALISIS ELABORASI TIGA TEORISASI IMC 

1 IMC outcome 

Tiga kelompok outcome, yaitu: (1) Tactical 

(consumer response: image, cognitive, afective dan 

behavioral); (2) Intermediate (information, 

knowledge dan satisfaction dari customer); (3) 

Strategic (brand equity, brand value, market share, 

dan profitability). 

2 Integration scope 

Campaign level dan organisation level di mana 

integrasinya bisa bersifat taktis, fungsional atau 

strategis. 

3 Audience scope 

Consumer/customer dan stakeholder lainnya. 

Konsumen atau pelanggan fokus pada upaya 

pemasaran, sedangkan stakeholder fokus pada 

pembangunan dukungan yang positif dari pihak-

pihak lain yang signifikan bagi perusahaan. 

4 Relational episode 

Short-term (transactional) dan ongoing 

(relational). Transactional fokus pada terciptanya 

pembelian (hard-selling), sedang relational fokus 

pada loyalitas (soft-selling). 



205                                                       Volume 1, Nomor 2, Edisi Desember tahun 2018 

 

 

 

NO ASPEK ANALISIS ELABORASI TIGA TEORISASI IMC 

5 Massage source 

Fokus pada brand (merek) dan customized sesuai 

dengan target audience-nya. Ada tiga sumber yang 

bisa digunakan dalam pembangunan pesan IMC, 

yaitu: (1) Bersumber dari marketing (product 

design, customer service dan distribution points); 

(2) Bersumber dari organisasi (business practices, 

corporate culture, dan corporate philosophies); (3) 

Bersumber dari komunikasi (advertising, public 

relations, dan sales promotions). 

6 Media channels 

Prinsip media channels dalam IMC adalah 

optimalisasi, baik media reach atau kemampuan 

interaksinya. Media reach umumnya digunakan 

untuk media tradisional (termasuk juga all customer 

touch points), sedangkan interaksi untuk media 

online. 

7 Integration modes 

Merupakan eksekusi dari strategi yang berupa 

kegiatan komunikasi. Prinsipnya adalah effective 

communication dengan memerhatikan: (1) 

Communication consistency (berbasis merek dan 

media/alat secara kontekstual); (2) Communication 

customization (keselarasan pesan, media dan 

audience); (3) Communication interactivity 

(meaning co-creation melalui share meaning dalam 

komunikasi dua arah). 

8 Organisational support process 

Dukungan organisasi yang diperlukan untuk 

implementasi IMC sangat bervariasi, dari customer 

database, information technology, cross-funtional 

coordination and planning, outside-in planning, 

sampai dukungan top management (corporate 

focus). 

9 Feedback 

Merupakan bagian dari evaluasi internal terkait 

dengan customer response yang dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat 

dikatakan bahwa gagasan-gagasan dasar 

IMC di atas sebenarnya telah 

dirumuskan sejak kajian ini dikenalkan 

sampai 2005, atau selaras dengan 

konsep-konsep yang dibangun dalam 

first generation of IMC yang bersifat 

tactical, dan konseptualisasi IMC dalam 

second generation yang bersifat 

strategis. Setelah itu, berbagai perubahan 

yang terjadi dilakukan dengan 

mensintesiskan berbagai konsep atau 

gagasan yang ada, seperti yang 

dilakukan oleh Tafesse dan Kitchen 

(2016) di atas. Walaupun menghasilkan 

kontribusi baru, tapi sebenarnya tidak 

mengubah pondasi konseptualnya secara 

mendasar.  

Demikian juga kontribusi dari 

Kerr dan Patti (2015) terkait 

konseptualisasinya tentang strategic 

integration yang merupakan konsep 

penting dalam IMC dan yang 

membedakannya dengan marketing 

communication. Padahal, strategic 

integration sendiri merupakan konsep 

yang telah diungkapkan pada awal 

pembangunan IMC (konsepsi dalam 

second generation) yang terus diperbarui 

dan dipertajam melalui 

pengoperasionalisasian konstruk (Kerr 

& Patti 2015), maupun 

mengelaborasikan secara konseptual 

dengan disiplin-disiplin lain, seperti 

corporate marketing dan corporate 

communication (Johansen & Andersen 

2012). 

Dengan demikian, bisa dikatakan 

bahwa konseptualisasi tentang IMC 

semakin berkembang. Bangunan 

teorinya menjadi lebih kompleks dengan 

fokus yang lebih luas, yang dilakukan 

dengan memertajam konsep atau 

melakukan operasionalisasi konstruk, 

mengelaborasikan dengan konsep atau 

disiplin ilmu lain, namun konsep 

dasarnya tidak berubah dari masa-masa 

awal pembangunan IMC sebagai disiplin 

baru (sebelum 2005). 

 

2. Perkembangan Topik-Topik 

Penelitian IMC 

Menganalisis persoalan ini dapat 

diawali dengan meninjau tulisan Schultz, 

Kim dan Kang (2014), Muñoz-Leiva, 

Porcu dan del Barrio-García (2015) dan 

Šerić (2016). Ketiga artikel ilmiah 

tersebut memberi gambaran tentang 

topik-topik penelitian IMC yang telah 

dipublikasikan selama ini di jurnal-

jurnal internasional terindeks. 

Pertama, Schultz, Kim dan Kang 

(2014) yang menganalisis 65 artikel dari 

tahun 1993 sampai 2009 (17 tahun) di 

tujuh jurnal internasional, 

mengemukakan bahwa topik-topik yang 

banyak diteliti adalah persepsi (20 

artikel), definisi (18 artikel), brand (8 

artikel), dan pengukuran (6 artikel), 

sisanya bervariasi seputar media, 

interaktivitas dan organisasi. 

Kedua, Muñoz-Leiva, Porcu dan 

del Barrio-García (2015) telah 

menganalisis 139 publikasi yang 

diterbitkan dari tahun 1991 sampai 2012 

(selama 21 tahun) di 11 jurnal 

internasional, menemukan ada empat 

kelompok topik yang banyak diteliti, 

yaitu: (1) Penelitian tentang IMC dan 

berbagai isu penting yang terkait (seperti 

promotional mix, communication 

strategy, branding, stakeholder, dan 

teknologi informasi) (60 artikel); (2) 

Studi-studi awal tentang persepsi dan 

paradigma terkait IMC (36 artikel); (3) 

Kaitan IMC dengan disiplin ilmu lain 

(Public Relations dan Marketing) (39 

artikel); (4) Kajian tentang aspek teoritis 
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IMC (22 artikel). Sebagai 

catatan, satu artikel bisa mengangkat 

lebih dari satu topik penelitian. 

Ketiga, Šerić (2016) 

menganalisis 80 artikel dengan 

menggunakan mixed method yang 

diterbitkan dari tahun 2000-2015 (16 

tahun), menyimpulkan bahwa topik-

topik yang banyak diteliti adalah: (1) 

IMC Implementation (46,25%)—yang 

umumnya terkait dengan tingkat 

implementasi IMC dan hambatannya; 

(2) IMC Impact (40%)—umumnya 

terkait dengan brand, customer dan 

business performance; IMC Perception 

(36,25%); (4) IMC Measurement 

(18,75%); (5) IMC-Technology 

Relationship (15%). 

Berdasarkan hasil ketiga 

penelitian di atas, secara umum dapat 

dikatakan bahwa topik penelitian yang 

banyak diteliti dan dipublikasikan di 

jurnal-jurnal internasional terindeks 

adalah persepsi. Topik ini umumnya 

mengeksplorasi tentang apa itu IMC dan 

bagaimana perkembangannya 

sebagaisebuah konsep dengan cara 

melakukan survei kepada akademisi dan 

praktisi dari berbagai profesi (ads 

agency, public relations officer, 

marketing dan top management). Topik 

ini banyak diteliti oleh para pemikir 

utama antara 1998 sampai 2009 (Schultz, 

Kim & Kang 2014; Muñoz-Leiva, Porcu 

& del Barrio-García 2015), dan diteliti 

oleh para pemikir lain (selain peneliti 

utama) dengan melakukan survei lokal 

(di negara masing-masing) sejak 2010 

sampai 2016 (Šerić 2016).  

Meskipun hasil studi yang 

dilakukan Šerić (2016) mengungkapkan 

bahwa IMC Implementation dan IMC 

Impact merupakan topik-topik yang 

paling banyak diteliti, namun topik-topik 

ini umumnya masuk dalam bagian studi-

studi persepsi tentang IMC (Eagle & 

Kitchen 2000; Kim, Han, & Schultz 

2004; Swain 2004; Kitchen, et al. 2004; 

Kitchen & Li 2005; Estaswara 2008a; 

Kelly, Kerr & Drennan 2010; Laurie & 

Mortimer 2011; Kliatchko & Schultz 

2014). Hasil ini menunjukkan bahwa 

konsepsi tentang IMC terus dieksplorasi 

secara empiris, melalui survei atau FGD 

(Focus Group Discussdion) terhadap 

aktor-aktor yang terkait 

pengimplementasian IMC di 

perusahaan. Penelitian-penelitian seperti 

ini umumnya bertujuan untuk 

menggambarkan pemahaman tentang 

IMC, sehingga tidak jauh relevansinya 

dengan topik-topik yang mengangkat 

definisi atau aspek-aspek teoretisasi 

IMC (Schultz, Kim & Kang 2014; 

Muñoz-Leiva, Porcu & del Barrio-

García 2015).  

Penelitian seperti ini memiliki 

pola penyebaran yang sama dengan topik 

persepsi tentang IMC. Pada awal IMC 

dikenalkan, topik-topik tentang analisis 

dan pembangunan definisi sudah banyak 

dilakukan (tahun 1998 sampai 2009) 

(Kliatchko 2008), yang terus 

berkembang dengan memertajam aspek-

aspek teoretis dalam IMC dengan 

melakukan operasionalisasi konstruk 

(Kerr & Patti 2015)—mengurai aspek-

aspeknya secara lebih mendalam, atau 

mengolaborasikannya dengan disiplin 

lain (Johansen & Andersen 2012). 

Terakhir, penelitian tentang 

implementasi IMC dan hambatannya 

menjadi topik yang banyak diteliti (Šerić 

2016) sejak tahun 1993 (Kliatchko 2008) 

sampai 2015 (Šerić 2016). Jumlah ini 

belum termasuk artikel-artikel publikasi 

lain yang semakin banyak jumlahnya 

dan tersebar di seluruh dunia. Studi atas 

implementasi IMC pada umumnya 

mengeksplorasi tentang degree of 
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implementation yang didasarkan 

four-stage model of IMC implementation 

yang dibangun oleh Schultz dan Schultz 

(1998). Kliatchko (2008) menambahkan 

empat pilar pada model tersebut. 

Akhirnya, Dahl, Eagle, dan Low (2015) 

merumuskan satu tahap lagi, menjadi 

five-stage model of IMC implementation 

(2015, 236) bagi kajian IMC di bidang 

social marketing. 

 

3. Perkembangan Implementasi 

IMC 

Seperti yang telah diungkapkan 

di muka, konsep IMC berkembang 

semakin luas dan kompleks dengan 

mengolaborasi berbagai disiplin ilmu 

yang relevan. Perkembangan teorisasi 

IMC seperti ini membuat gap yang 

semakin jauh antara konsep dengan 

praktik (implementasi). Hal ini membuat 

IMC menjadi sulit dipahami dan 

dipraktekkan (Luck & Moffatt 2009). 

Mengutip Šerić (2016), IMC 

Implementation (46,25%) merupakan 

topik yang paling banyak diteliti—

terkait tingkat implementasi dan 

hambatannya—namun dalam 

implementasinya, umumnya didasarkan 

pada four-stage model of 

IMCimplementation yang dibangun oleh 

Schultz dan Schuiltz di tahun 1998. 

Temuan ini semakin menunjukkan 

bahwa perkembangan konsep IMC tidak 

diikuti atau untuk sulit di 

mplementasikan di perusahaan-

perusahaan. 

Hasil studi Šerić (2016) 

menunjukkan bahwa implementasi IMC 

masih pada tahap kedua dari four-stage 

model of IMC implementation, yaitu 

mengimplementasikan IMC dengan 

memerhatikan needs and wants 

konsumen (consumer-based), 

merancang pesan komunikasi dengan 

prinsip one-voice atau kesamaan pesan; 

dan menggunakan media komunikasi 

(offline dan online) yang tepat, serta 

diaplikasikan berdasar prinsip integrasi 

(Schultz & Schultz 1998). Tak hanya itu, 

beberapa artikel, implementasi IMC 

sudah memanfaatkan teknologi 

informasi guna membangun database 

konsumen. Secara umum, sifatnya masih 

pada tataran moderat, namun sudah 

strategis, meski hanya tataran pesan dan 

media (Šerić 2016). Hal ini mengingat 

bahwa implementasi IMC menghadapi 

banyak hambatan secara internal, 

termasuk tidak adanya dukungan dari 

manajemen puncak (top management), 

koordinasi antar bagian dan perencanaan 

yang bersifat cross-fuctional yang sulit 

dilakukan (Schultz, Kim & Kang 2014; 

Johansen & Andersen 2012; Kerr & Patti 

2015). 

 

4. Perkembangan IMC 

Apakah IMC benar-benar 

berkembang? Pertanyaan ini merupakan 

pertanyaan utama yang harus dijawab 

dalam tulisan ini. IMC sebagai sebuah 

konsep terus berkembang sejak 2008. 

Berbagai literatur menunjukkan tidak 

ada lagi perdebatan konseptual yang 

signifikan. Gagasan tentang IMC dari 

para pemikir utamanya relatif memiliki 

kesamaan dalam semua ide dasar. 

Pengembangan konseptualnya mengarah 

pada pendalaman ide-ide dasar dengan 

mengolaborasikan disiplin ilmu lain, 

seperti pemasaran, manajemen strategis, 

teknologi informasi, keuangan, 

komunikasi organisasi, brand 

management, public relations, dan 

stakeholder relations.  

Berbicara kajian Tafesse dan 

Kitchen (2016) terkait dengan delapan 

aspek konseptualisasi IMC, pada 

dasarnya hanya memertajam konsep atau 

ide-ide yang sudah ada. 

Mengingat juga, tiga pemikiran IMC 

yang dielaborasikan dalam tulisan 

tersebut merupakan gagasan yang telah
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diterbitkan sebelum tahun 2000. 

Kajian ini, secara prinsip juga memiliki 

relevansi dengan gagasan Kliatchko 

tentang four pillars of IMC yang 

diterbitkan pada tahun 2008, yaitu 

stakeholder (multi-audience), content 

(brand and incentives), channel (online 

and offline media), dan results (customer 

based/ROCI) dalam konteks business 

process (brand and corporate level) 

(Kliatchko 2008). 

Walaupun Kliatchko (2008) 

hanya menjelaskan empat elemen IMC, 

sedangkan Tafesse dan Kitchen (2016) 

mengungkapkan delapan elemen, 

perbedaan yang mendasar dari keduanya 

hanyalah terletak pada persoalan 

konseptualisasi atas konstruk IMC atau 

pendalaman gagasan-gagasan utama 

yang sudah ada dengan mengeksplorasi 

konsep IMC secara lebih detail dan 

mendalam, serta mengolaborasikan 

dengan disiplin ilmu lain. Termasuk 

gagasan Kerr dan Patti (2015) tentang 

strategic integration dalam IMC yang 

memertajam konsep utama berbasis 

disiplin strategic management. Di luar 

itu, tidak ada sesuatu yang baru dari 

konseptualisasi IMC. 

Lebih lanjut, terkait dengan 

perkembangan penelitian tentang IMC, 

topik-topik  penelitian di berbagai jurnal 

internasional terindeks secara umum 

sudah tidak lagi fokus pada masalah 

konseptualisasi IMC, tapi sudah bergeser 

pada pengimplementasian IMC. Dengan 

cara mengeksplorasi 

pengimplementasian IMC, baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif, hasilnya 

digunakan untuk memertajam 

konseptualisasi IMC dan bagaimana 

mengimplementasikannya. Topik 

penelitian yang mengangkat persepsi 

dari aktor-aktor yang terlibat dalam 

pengimplementasian IMC (seperti Ads 

Agency, Public Relations Agency atau 

Officers sampai Marketer dan Top 

Management), maupun penelitian atas 

definisi IMC sudah jarang diteliti. Ini 

merupakan topik-topik penelitian yang 

banyak dipublikasikan sebelum tahun 

2008 (Kliatchko 2008; Estaswara 2008a; 

Schultz, Kim & Kang 2014; Muñoz-

Leiva, Porcu & del Barrio-García 2015; 

Šerić 2016).  

Terakhir, masalah implementasi 

IMC jika dibandingkan dengan 

konseptualisasi yang semakin kompleks, 

menyebabkan gap antara praktek dan 

teori menjadi semakin tinggi. Teorisasi 

IMC yang terus berkembang, meski 

tidak mengubah gagasan-gagasan dasar 

yang sudah disepakati oleh para pemikir 

utama dalam kajian ini, menyebabkan 

jurang perbedaan yang semakin tinggi 

antara konsep dengan 

pengimplementasiannya. Bahkan, IMC 

semakin susah untuk diimplementasikan 

di lapangan (Kliatchko & Schultz 2014; 

Schultz, Chu & Zhao 2016; Šerić 2016). 

Kembali meninjau gagasan dasar IMC 

sebelum tahun 2008, gap antara teori dan 

praktik sebenarnya sudah muncul 

(Kliatchko 2008; Estaswara 2008a), dan 

sekarang gap tersebut semakin jauh 

karena bangunan konseptual IMC yang 

semakin dalam dan multi-disipliner

(Vollero, Schultz & Siano, 

2019). 

 

5. Aspek yang Berkembang Paling 

Signifikan 

Dari ketiga aspek yang diteliti, 

yaitu theoretical building IMC, topik 

penelitian IMC, dan pengimplentasian 

IMC di perusahaan yang telah 

dipublikasikan di berbagai jurnal 

internasional terindeks, aspek 

konseptual merupakan aspek yang 

berkembang paling signifikan. 

Pembahasan dari berbagai tulisan, 

umumnya berujung pada kontribusi baru 

terhadap bangunan teorisasi IMC dan 
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berbagai isu yang belum 

terselesaikan, khususnya isu integrasi, 

kepemimpinan dan pengukuran program 

IMC (Schultz, Chu & Zhao 2016; Kerr & 

Patti 2015; Tafesse & Kitchen 2016). 

 

4. SIMPULAN DAN 

REKOMENDASI 

 

Selama tiga dekade sejak 

kemunculannya di ruang akademis di 

tahun 1989, bagaimana pun juga, IMC 

terus berkembang sampai hari ini. 

Pembangunan teori IMC (theoretical 

building) masih banyak ditulis dan 

dipublikasikan, baik 

mengoperasionalkan konstruk IMC 

menjadi lebih applicable untuk 

dipraktekkan atau lebih mendalam dan 

meluas secara konseptual, serta 

mengolaborasikannya dengan disiplin 

ilmu lain yang akhirnya membangun 

IMC menjadi kajian yang multi-

disipliner. 

Penelitian ini memberi gambaran 

tentang perkembangan IMC dan 

bangunan teoretisnya yang tidak bisa 

dilepaskan dari apa yang sudah dibangun 

sebelum tahun 2005. Memelajari IMC 

hari ini, harus dipahami terlebih dahulu 

konsep-konsep dasar yang telah 

disepakati oleh para pemikirnya pada 

masa-masa awal IMC muncul. Dengan 

demikian, dua generasi pemikiran IMC 

(first and second generation) seperti 

yang telah diungkapkan di bagian depan, 

masih relevan dikaji sebagai dasar untuk 

memahami arah perkembangan teorisasi 

IMC. 

IMC yang pada awalnya 

meredefinisi disiplin advertising, 

marketing, marketing communication 

dan public relations, kini telah 

berkembang dengan membasiskan 

pondasi pemikirannya pada disiplin ilmu 

lain, khususnya bisnis dan pemasaran. 

Kajian IMC yang berbasis ilmu 

komunikasi semakin jarang ditemui 

(Holm 1996; Groom 2011; Johansen & 

Andersen 2012; Porcu, del Barrio-García 

& Kitchen 2012). Berangkat dari 

kenyataan itu, maka agenda penelitian ke 

depan terkait dengan disiplin 

komunikasi, alangkah baiknya untuk 

kembali membahas IMC dan berbagai 

persoalan teoretisnya dalam kerangka 

kajian ilmu komunikasi. Tidak hanya itu, 

juga perlu mengkaji brand 

communication dalam IMC (Estaswara 

2012; Keller 2016), ataupun kajian 

tentang media IMC (Batra & Keller 

2016; Vollero, Schultz & Siano, 2019). 
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Abstrak 

Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan 

menyangkut dasar atau  pokok-pokok kehidupan masyarakat. (TIK) mempengaruhi pola 

pengajaran sehingga timbul kecenderungan memanfaatkan teknologi untuk 

menyempurnakan fasilitas atau alat bantu yang digunakan dalam sistem pengajaran, 

Kebijakan dan standarisasi mutu pendidikan menjadi pondasi yang harus dibangun untuk 

mendukung pendidikan berbasis TIK yang efektif dan efisien. Implementasi pendidikan 

berbasis TIK dapat dilakukan melalui model hybrid (dual system) yang 

mengkombinasikan pembelajaran klasikal (face 2 face) dengan belajar terbuka dan jarak 

jauh (on line). Sedangkan pembelajaran berbasis TIK dapat dilaksanakan secara langsung 

(syncronous learning) dan tidak langsung (asyncronous Learning). 

Kata Kunci: Revolusi Pembelajaran, TIK, hubungan masyarakat  

 

Abstract 

Revolution is a social and cultural change that takes place quickly and involves the basis 

or main points of people's lives. (ICT) influences teaching patterns so that there is a 

tendency to utilize technology to perfect facilities or assistive devices used in teaching 

systems, policies and standardization of the quality of education into the foundation that 

must be built to support effective and efficient ICT-based education. ICT-based education 

implementation can be done through a hybrid model (dual system) that combines classical 

learning (face 2 face) with open and distance learning (on line). Whereas ICT-based 

learning can be carried out directly (synchronous learning) and indirectly (asyncronous 

learning) 

Keywords  : Learning Revolution, ICT, Public Relation 
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A. PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan jaman, 

ilmu pengetahuan dan teknologi bukan 

hanya digunakan untuk mengetik 

menghitung dan menympan data saja 

tapi juga digunakan sebagai media 

informasi dan publikasi secara langsung 

dan global atau yang lebih dikenal 

dengan internet. Perkembangan 

teknologi ini mmemengaruhi hamper 

semua sector kehidupan, oleh karena itu 

memang benar pernyataan Bill Gates 

yang menyatakan bahwa “Siapa yang 

menguasai teknologi informasi, maka ia 

akan menjadi penguasa baru pada abad 

ini”. Mengingat informasi adalah pesan 

dalam konteks human relation maka 

dewasa ini yang harus dikuasai adalah 

pengelolaan pesan yang harus bisa cepat 

dipahami dan disampaikan kembali 

kepada penerima pesan. 

Dengan demikian kebutuhan praktek 

kehumasan pada dasarnya membutuhkan 

keterampialan mengelola pesan dan 

bagaimana pesan tersebut menarik orang 

yang membutuhkan pesan tersebut. 

Namun demikian mengingat masyarakat 

atau audiens perlu dibelajarkan maka 

proses pembentukan kompetensi 

kehumasan yang secara tidak langsung 

selama ini banyak terjadi dalam proses 

pembelajaran. Sebagai salah satu 

kebijakan yang bisa digunakan sebagai 

landasan dalam pengdayagunaan ICT 

untuk pendidikan adalah Action Plan 

For Development and implementation 

of Information And Communication 

(ICT) in Indonesia. 

Dalam perkembangannya kondisi di 

atas berpengaruh pada proses 

pembelajaran, sehingga konsep 

penyelenggaraan pembelajaran telah 

bergeser pada upaya perwujudan 

pembelajaran yang modern. Pada 

dasarnya ciri pembelajaran modern 

sebelumnya sudah ada namun masih 

dalam taraf Software Intelegence. 

Namun saat ini telah ditemuka suatu 

inovasi model pembelajaran yang lebih 

modern diantaranya adalah animation 

larning, games learning, tutorial 

computer based learning. 

Seiring dengan temuan tersebut, maka 

di era tahun 2019 sekarang ini kelompok 

software intelegence berhasil 

menemukan pola-pola berfikir dan 

pemberdayaan kemampuan otak 

manusia yang mampu mengimbangi 

kecepatan kerja produk hardware 

intellegence, merekalah yang 

memunculkan konsep-konsep belajar 

seperti quantum, accelerated learning, 

integrated learning. 

Berdasarkan uraian di atas maka 

diharapkan pembelajaran modern 

mampu menggabungkan dari kelompok 

software intelligence dan hardware 

intelegance, akan mampu membentuk 

kompetensi dalam bidang kehumasan 

modern. Pada akhirnya kajian ini akan 

memfokuskan diri kepada telaah 

“Revolusi Pembelajaran  TIK dalam 

Praktek Kehumasan”. LITERATUR 

REVIEW 
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1. Revolusi Pembelajaran 

Revolusi adalah perubahan sosial dan 

kebudayaan yang berlangsung secara 

cepat dan menyangkut dasar atau pokok-

pokok kehidupan masyarakat. Di dalam 

revolusi, perubahan yang terjadi bisa 

disengaja atau tanpa disengaja terlebih 

dahulu dan mampu dijalankan tanpa 

kekerasan atau melalui kekerasan. 

Ukuran kecepatan suatu perubahan 

sebenarnya relatif karena revolusi pun 

bisa memakan waktu lama. Revolusi 

menginginkan suatu upaya untuk 

merobohkan, menjebol, dan membangun 

dari sistem lama kepada suatu sistem 

yang lebih baru. Revolusi senantiasa 

berkaitan dengan dialektika, logika, 

romantika, menjebol dan membangun. 

Mengajarkan cara belajar agar dapat 

menggali potensi yang ada sebenarnya 

merupakan bagian dari revolusi 

belajar. Saat ini revolusi belajar telah 

banyak diterapkan diberbagai tingkatan 

sekolah terutama pada beberapa sekolah 

unggulan dan bimbingan belajar. 

Revolusi belajar sendiri dapat diartikan 

suatu kegiatan belajar yang 

memanfaatkan serta menyelaraskan cara 

kerja otak kiri dan kanan. Karena 

sebenarnya konsep revolusi belajar 

didasarkan pada fungsi dan struktur otak 

manusia, yang terdiri dari belahan kiri 

dan kanan atau disebut otak kiri dan otak 

kanan. 

 

2. Revolusi Tik  

Perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) mempengaruhi 

pola pengajaran sehingga timbul 

kecenderungan memanfaatkan teknologi 

untuk menyempurnakan fasilitas atau 

alat bantu yang digunakan dalam sistem 

pengajaran. Menurut Rogers (2001), 

dengan berkembangnya penggunaan 

TIK ada lima pergeseran dalam proses 

pembelajaran yaitu: (1) dari pelatihan ke 

penampilan, (2) dari ruang kelas ke di 

mana dan kapan saja, (3) dari kertas ke 

“on line” atau saluran, (4) fasilitas fisik 

ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu 

siklus ke waktu nyata. 

Dalam kajian ini maka LaRose 

Straubaar, (2000) menegaskan bahwa 

komunikasi sebagai media pendidikan 

dilakukan dengan menggunakan media-

media komunikasi seperti telepon, 

komputer, internet, e-mail, dan 

sejenisnya. Interaksi antara guru dan 

siswa tidak hanya dilakukan melalui 

hubungan tatap muka tetapi juga 

dilakukan dengan menggunakan media-

media tersebut. Guru dapat memberikan 

layanan tanpa harus berhadapan 

langsung dengan siswa. Demikian pula 

siswa dapat memperoleh informasi 

dalam lingkup yang luas dari berbagai 

sumber melalui cyber space atau ruang 

maya dengan menggunakan komputer 

atau internet. Hal yang paling mutakhir 

adalah berkembangnya apa yang disebut 

“cyber teaching” atau pengajaran maya, 

yaitu proses pengajaran yang dilakukan 

dengan menggunakan internet. Istilah 
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lain yang makin poluper saat ini 

ialah e-learning yaitu satu model 

pembelajaran dengan menggunakan 

media teknologi komunikasi dan 

informasi khususnya internet. Menurut 

(Kanpp R  .et.al ,2001; 28) bahwa e-

learning merupakan satu penggunaan 

teknologi internet dalam penyampaian 

pembelajaran dalam jangkauan luas 

yang belandaskan tiga kriteria yaitu: (1) 

e-learning merupakan jaringan dengan 

kemampuan untuk memperbaharui, 

menyimpan, mendistribusi dan membagi 

materi ajar atau informasi, (2) 

pengiriman sampai ke pengguna terakhir 

melalui komputer dengan menggunakan 

teknologi internet yang standar, (3) 

memfokuskan pada pandangan yang 

paling luas tentang pembelajaran di balik 

paradigma pembelajaran tradisional. 

Saat ini e-learning telah berkembang 

dalam berbagai model pembelajaran 

yang berbasis TIK seperti: CBT 

(Computer Based Training), CBI 

(Computer Based Instruction), Distance 

Learning, Distance Education, CLE 

(Cybernetic Learning Environment), 

Desktop Videoconferencing, ILS 

(Integrated Learning Syatem), LCC 

(Learner-Cemterted Classroom), 

Teleconferencing, WBT (Web- Based 

Training). 

 

3. Tik Di Sekolah 

Pelajaran TIK tak kalah pentingnya 

dengan pelajaran umum lainnya. Peran 

guru sangat membantu dalam proses 

belajar TIK. Pelajaran TIK membantu 

kita mengenal Teknologi modern saat 

ini. Serta menambah wawasan dan 

pengetahuan kita tentang komputer, 

jaringannya, dan tata cara menggunakan 

teknologi komputer serta masih banyak 

lagi. 

Lebih rincinya, berikut pentingnya 

pelajaran TIK di sekolah : 

1) menambah wawasan serta 

pengetahuan kita mengenai 

komputer 

2) mengenal kegunaan komputer, 

fungsinya, dan bagian-bagian 

dari komputer 

3) mengenal teknologi modern saat 

ini 

4) membantu orang mengenal alat 

komunikasi yang canggih 

5) mengetahui tata cara 

menggunakan alat komunikasi 

dan komputer secara benar. 

 

Pemanfaatan tekonologi informasi 

dan komunikasi dalam pendidikan 

mutlak dilakukan untuk menjawab 

permasalahan di bidang pendidikan 

terutama akses dan pemerataan serta 

mutu pendidikan (Darmawan, 2007). 

Kebijakan dan standarisasi mutu 

pendidikan menjadi pondasi yang harus 

dibangun untuk mendukung pendidikan 

berbasis TIK yang efektif dan efisien. 

Implementasi pendidikan berbasis TIK 

dapat dilakukan melalui model hybrid 

(dual system) yang mengkombinasikan 

pembelajaran klasikal (face 2 face) 

dengan belajar terbuka dan jarak jauh (on 

line). Sedangkan pembelajaran berbasis 
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TIK dapat dilaksanakan secara 

lansung (syncronous learning) dan tidak 

langsung (asyncronous Learning). Hal 

ini tergantung dengan kondisi teknologi 

dan jaringan yang tersedia. Standarisasi 

dalam pemanfaatan TIK dalam 

pendidikan sangat penting untuk 

menjamin mutu proses dan hasil 

pendidikan. 

 

B. METODOLOGI 

Studi ini menggunakan pendeketan 

kualitatif (Untuk memformulasikan 

model strategi komunikasi maka akan 

digunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif dengan metode dari  Borg, 

Walter R, and  Gall, Meredith Damien 

(1989) yaitu yang dilakukan melalui 

kajian kepustakaan dan FGD dalam 

telaah fenomena revolusi pembelajaran 

TIK dalam rangka menanamkan perilaku 

dan pemikiran para praktisi kehumasan 

bidang pendidikan. Kajian dilakukan 

selama 2 Bulan dengan menghadirkan 

narasumber dalam bidang Kehumasan 

dan Pembelajaran, yang dilakukan di 

Magister Teknologi Pendidikan IPI. 

Adapun Informan yang menjadi 

narasumber dalam kajian ini adalah dari 

Kantor Humas UPI sebanyak 2 orang. 

 

C. RESULT AND DISCUSSION 

A. Komunikasi berbasis TIK 

dalam pembelajaran (Visualisasi 

Otak), untuk dalam praktek 

Kehumasan 

Segala sesuatu yang berhubungan 

dengan otak pasti menuntut untuk 

berpikir abstrak tentang bagaimana 

kondisi, tekstur, wujud dan fungsi atau 

keberadaan secara detail dari otak 

tersebut. Maka menurut E. Fuller Torrey 

(2017), otak adalah bagian tubuh yang 

tersulit untuk dipelajari. Tuntutan 

kemampuan untuk mampu 

memvisualisasikan otak inilah termasuk 

salah satu kajian yang harus dilalui 

dalam analisis biologi komunikasi. Otak 

asli manusia yang ia perlihatkan sebagai 

alat peraga yang disebut “model” atau 

“media torso”, yaitu anatomi tubuh 

manusia yang terbuat dari gabus, atau 

kapur yang dibentuk seperti aslinya 

(Triggs, T. et.al,1995).  

B. Revolusi pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam praktek 

Kehumasan 

Perkembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) telah 

memberikan kontribusi terhadap 

terjadinya revolusi dalam berbagai 

bidang, termasuk praktek kehumasan 

bidang pendidikan. Revolusi kedua 

terjadi ketika digunakannya tulisan 

untuk keperluan pembelajaran. Revolusi 

ketiga terjadi seiring dengan 

ditemukannya mesin cetak sehingga 

materi pembelajaran dapat disajikan 

melalui media cetak. Revolusi keempat 

terjadi ketika digunakannya perangkat 

elektronik seperti radio dan televisi 

untuk pemerataan dan perluasan 

pendidikan. Revolusi kelima, seperti saat 

ini, dengan dimanfaatkannya Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 

tercanggih, khususnya komputer dan 
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internet untuk digunakan dalam 

kegiatan pendidikan. 

C. Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Dalam 

Pembelajaran untuk dalam 

praktek Kehumasan 

Penggunaan TIK sangat membantu 

dalam proses pembelajaran diantaranya 

penyampaian pengetahuan/materi 

menjadi lebih mudah, mempercepat 

penyerapan bahan ajar, siswa melakukan 

eksplorasi terhadap pengetahuannya 

secara lebih luas dan mandiri. Kegiatan 

pembelajaran merupakan kegiatan yang 

paling pokok dalam keseluruhan proses 

pendidikan. Hal ini berarti pencapaian 

tujuan pendidikan banyak bergantung 

kepada bagaimana proses pembelajaran 

dirancang dan dijalankan secara 

professional, sehingga para pelaku 

praktek kehumasan dapat 

mengadopsinya. 

Melalui pemanfaatan TIK kita dapat 

meningkatkan mutu pendidikan, yaitu 

dengan cara membuka lebar-lebar 

terhadap akses ilmu pengetahuan dan 

penyelenggaraan pendidikan bermutu. 

Sistem Teknologi Informasi dan 

Komunikasi memberikan jangkauan 

yang luas, Oleh karena itu, pemanfaatan 

TIK diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan kita. Salah satu cara 

pemanfaatan TIK adalah melalaui 

pembelajaran di kelas yang berbasis 

teknologi dan informasi. Guru sebagai 

tenaga pengajar yang profesional harus 

tahu dan paham akan pentingnya TIK 

dalam pembelajaran pada saat ini. 

 

D. Peranan Teknologi Informasi 

dalam Pendidikan dan dalam 

praktek Kehumasan 

Hasil kajian mengenai hal ini dijelaskan 

sebagai berikut:  

a) Kegiatan belajar mengajar 

diharapkan akan dapat lebih 

menyenangkan, menarik dan lebih 

efektif serta efisien apabila 

memanfaatkan teknologi TIK 

melalui penerapan sistem 

pembelajaran elektronik (E-

learning) yaitu metode yang 

menggunakan alat-alat canggih 

seperti komputer, internet, video, 

infokus, (Darmawan, 2015). 

b) Modul atau materi pelajaran yang 

ditampilkan dalam bentuk sistem 

pembelajaran elektronik (E-

learning)akan dapat membantu 

dan mempermudah siswa dalam 

menguasai pelajaran sekolah. 

Dengan demikian para siswa 

diharapkan dapat mencapai 

standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. 

c) Berfungsi sebgai alat atau media 

peraga, sehingga kegiatan belajar 

mengajar di kelas menjadi lebih 

menyenangkan. 

 

5. Laptop untuk pembelajaran 

anak modern dalam praktek 

Kehumasan Akademik 

Menurut (Negroponte,et.al, 2017) 

yang menerangkan bahwa diirinya 

sanggup untuk mengkomunikasi tentang 

kebijakan pemerintah untuk 

menyediakan laptop seharga 100 Dolar 
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AS atau sekitar 1 juta untuk anak – anak 

miskin. Proyek Nicholas diberi nama one 

laptop per child ini bertujuan agar setiap 

anak dapat belajar teknologi komputer 

dan mengenal internet yang biasanya 

hanya terbatas dikalangan dewasa atau 

tertentu. 

Proyek Nicholas Negroponte 

bertujuan mulia terutama untuk dunia 

pendidikan khususnya pada anak – snsk 

miskin dinegara berkambang. Namun 

proyek tersebut belum tentu terealisasi 

terutama di Indonesia yang mayoritas 

penduduknya masih bermasalah dengan 

pendidikan, kemungkinan laptop yang 

diberikan Nicholas Negroponte dimiliki 

oleh setiap anak, bukan hanya anak – 

anak miskin, sebab semua orang pasti 

tertarik dengan laptop canggih dengan 

harga murah. Upaya yang bisa dilakukan 

adalah terlebih dahulu masyarakat 

Indonesia harus dibenahi pola piker 

mereka, mengenai pentingnya 

pendidikan sebagai alat untuk 

mengeliminasi kemiskinan. 

a. “Wifi Area” sebagai media 

pembelajaran masa depan 

1) Internet Edukasi 

    Keberadaan Wi-Fi di areal 

adalah tentang keberadaan 

internet yang sangat menonjol 

pada saat sekarang. 

Kebutuhan internet sebagai 

area informasi terutama dalam 

lingkungan bidang pendidikan 

merupakan hal yang penting, 

terutama dalam lingkungan 

kampus. 

2) Browse Terkini 

    Pengembaraan dunia maya 

(Internet) membutuhkan 

browser sebgai kendaraanya. 

Browser berfungsi sebagai 

kendaraan untuk 

mengunjungin berbagai 

macam situs diinternet. 

Berikut in adalah contohnya : 

 Internet Explorer 

 Mozila Firefox 

 Opera 

 Netscape 

b. Hotspot Area untuk 

pembeljaan masa depan 

Ada beberapa gangguan ketika 

mengunjungi HotSpot Area, 

yaitu masalah fasilitas dimana 

terkadang tidak semua tempat 

hotspot memiliki soket/sumber 

listrik untuk laptop pengunjung. 

Gangguan lain adalah kecepatan 

mengakses yang terbatas namun 

disbanding dengan kota kelahiran 

Surabaya, budiono mengaku 

bahwa Bandung adalah surge 

bagi penggemar hotspot. 

  

6. Pohon TIK Revolusi 

Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dalam 

praktek Kehumasan 

Dengan revolusi tik saat ini dimana 

pada revolusi kedua masih digunakan 

tulisan untuk keperluan pembelajaran. 

Revolusi ketiga terjadi seiring dengan 

ditemukannya mesin cetak sehingga 

materi pembelajaran dapat disajikan 

melalui media cetak. Revolusi keempat 

terjadi ketika digunakannya perangkat 

elektronik seperti radio dan televisi
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untuk pemerataan dan perluasan 

pendidikan. Revolusi kelima, seperti saat 

ini, dengan dimanfaatkannya Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Jadi informasi yang kita dapat saat ini 

telah mengalami revolusi, dan saat ini 

merupakan revolusi ke lima dimana kita 

mendapatkan inforamasi (Data) dengan 

memanfaatkan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK), melalui internet kita 

bisa mengakses informasi apapun yang 

ingin kita ketahui, bahkan informasi 

yang tidak terlalu penting pun dapat kita 

ketahui dikarenakan terlalu terbukanya 

informasi orang-orang/perusahaan saat 

ini. Hal ini terjadi karena dengan adanya 

TIK kita bisa menjauhkan yang dekat, 

sehingga hal apapun yang mungkin ingin 

kita dapatkan bisa dilakukan walaupun 

jaraknya jauh. Kita yang biasanya tahu 

keseharian artis melalui TV itupun tidak 

detail kegiatan perdetiknya, namun 

dengan adanya internet kita bisa 

mengakses sosial media dan mengetahui 

aktivitas artis- artis yang tidak sering kita 

temui. 

Dalam dunia pendidikan informasi itu 

sangat dibutuhkan guna sebagai sumber 

belajar, namun dalam dunia pendidikan 

ada beberapa peran pendidik diantaranya  

: 

1) Pendidik yang mengaku bahwa 

mereka belum memiliki 

kemampuan untuk menggunakan 

alat teknologi informasi. Pendidik, 

yang sama sekali tidak memiliki 

pengetahuan untuk menggunakan 

komputer. Pendidik yang sudah 

memiliki pengetahuan 

menggunakan komputer tetapi 

belum memiliki kemampuan untuk 

menggunakan internet.  

2) Pendidik dapat mengikutsertakan 

keunggulan teknologi informasi 

dalam pemberian tugas kepada 

para peserta didik. Misalnya, 

menugaskan peserta didik untuk 

mengarang atau melukis dengan 

menggunakan computer, 

3) Pendidik dapat menugaskan para 

peserta didik untuk bermain di 

komputer sesaat sebelum pelajaran 

dimulai berkenaan dengan topik 

yang akan diajarkan, namun dalam 

pengawasannya secara langsung, 

4) Pendidik dapat juga menugaskan 

para peserta didik untuk mencari 

sejumlah judul literatur 

perpustakaan melalui internet pada 

website tertentu. Misalnya, 

pendidik memberikan nama 

pengarang, peserta didik mencari 

judul literatur atau sebaliknya, 

5) Sejumlah kegiatan pembelajaran 

yang biasanya dilakukan melalui 

transparansi, slide, film atau 

videotape, kini sudah dapat 

dilakukan melalui teknologi 

informasi yakni komputer. Bahkan 

pekerjaan rumah dapat juga 

dikerjakan melalui teknologi 

informasi. 

 

Seharusnya dengan adanya revolusi 

TIK ini, dapat kita manfaatkan untuk 

Pembelajaran Perkembangan Teknologi 

Informasi yang mampu mengolah, 

mengemas dan menampilkan serta 

menyebarkan informasi pembelajaran 12 

baik dalam medium audio, visual, audio
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visual bahkan multi media, dewasa ini 

telah mampu mewujudkan apa yang 

disebut dengan Virtual Learning. 

Konsep ini berkembang sehingga 

mampu mengemas kondisi dan 

realitas praktek bidang kerja humas. 

Dimana sebelumnya menjadi lebih 

menarik dan memberikan 

pengkondisian secara adaptif pada si 

pembelajaran atau pelaku tugas-tugas 

kehumasan dimanapun mereka 

berada. 

Revolusi TIK ini sangat berikaitan 

dengan informasi, karena revolusi yang 

terjadi ini mengenai cara kita 

mendapatkan informasi telah mengalami 

beberapa revolusi. Saat ini guru 

bukanlah sebagai sumber belajar satu-

satunya, mari kita hubungkan dengan 

pohon informasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk kebutuhan analisis 

pesan masyarakat pendidikan dalam 

praktek kehumasan. Berikut adalah hasil 

konstruksi yang dapat dirumuskan 

tentang pohon informasi yang 

dimaksud.: 

 

Akar : Sumber Informasi  

Batang : Ilmu TIK 

Ranting  : Teknologi Informasi   

Daun : CAI, CBT,  

Buah : Simulasi, Drill, Tutorial,  

Gambar.1 Pohon Informasi Revolusi Ke Lima 

Dalam Praktek Kehumasan 

E. SIMPULAN DAN 

REKOMENDASI  

Kebutuhan akan percepatan dalam 

proses pembelajaran telah membawa 

kepada berbagai inovasi yang dilakukan, 

tak terkecuali dalam melakukan adopsi 

terhadap hasil inovasi  dalam bidang TIK 

untuk praktek kehumasan. Komponen 

system Teknologi Informasi sangat 

penting bagi praktek kehumasan bidang 

pendidikan dan pembelajaran mengingat 

komponen komponen yang dilibatkan 

dari TIK diantaranya Hardware, 

software, brainware dan environtware, 

semuanya akan dibutuhkan pada saat 

praktek kehumasan dilaksanakan. 

Salah satu subsistem dari pemahaman 

terhadap TIK adalah informasi, dimana 

informasi atau pesan ini cukup erat 

dengan yang mengaturnya yaitu sistem. 

Dengan demikian sistem informasi atau 

pesan ini harus dikenali berdasarkan 

klasifikasi yang ada, yaitu melalui 

klasifikasi berdasarkan fungsi sistem 

komunikasi dalam praktek kehumasan. 
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Abstrak 

Penelitian tentang “Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Tenaga Pendidik PAUD melalui 

Komunikasi Efektif di Kota Bandung dilatarbelakangi oleh kenyataan menjamurnya lembaga 

PAUD yang didirikan oleh masyarakat dalam upaya menyukseskan program pemerintah yang 

disebut PAUDISASI. Oleh karena itu penelitian ini disusun untuk mengetahui gambaran tentang  

peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik melalui komunikasi efektif di lembaga PAUD 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta faktor pendukung dan penghambatnya. Adapun 

metode yang digunakan adalah analisis deskriptif  kualitatif.  Hasil observasi, wawancara dan 

studi dokumentasi terhadap program pengembangan kompetensi dan kinerja tenaga pendidik di 

PAUD Al-Jannah dan Psy Center Kota Bandung menunjukkan: 1) Perencanaan program disusun 

dengan baik; 2) Pelaksanaan program dilakukan oleh semua stakeholder disertai sosialisasi, 

pengarahan, pencatatan dan pengawasan dari kepala lembaga;  3) Evaluasi program dilakukan 

oleh  yayasan, kepala lembaga secara komunikatif 4) Faktor pendukung berupa tersedianya sarana 

berbasis IT serta buku-buku panduan kurikulum,  adanya alokasi anggaran (walau relatif terbatas), 

serta mayoritas guru berkualifikasi pendidikan S1. Adapun faktor penghambatnya adalah masih 

adanya guru yang belum memahami pentingnya  pengembangan kompetensi dan kinerja, serta 

belum terbiasanya guru menghadapi rambu-rambu regulasi yang dilakukan.  

Kata kunci: kompetensi, kinerja, tenaga pendidik PAUD, komunikasi efektif 

Abstract 

The research on "Improving Competency and Performance of PAUD Educators through Effective 

Communication in Bandung is motivated by the reality of the proliferation of PAUD institutions 

established by the community in an effort to succeed a government program called PAUDISASI. 

Therefore this research is structured to find a picture of increasing the competence and 

performance of educators through effective communication in PAUD institutions including 

planning, implementation, evaluation and supporting and inhibiting factors. The method used is 

descriptive qualitative analysis. The results of observations, interviews and documentation studies 

on the competency development program and the performance of educators in Al-Jannah PAUD 

and the Bandung City Psy Center show: 1) Program planning is well structured; 2) Program 

implementation is carried out by all stakeholders accompanied by socialization, direction, 

recording and supervision from the head of the institution; 3) Program evaluation is carried out 

by the foundation, the head of the institution communicatively 4) Supporting factors such as the 

availability of IT-based facilities and curriculum guide books, the existence of budget allocations 

(although relatively limited), and the majority of teachers qualified with S1 education. The 

inhibiting factor is that there are still teachers who do not understand the importance of d 
 

Keywords: competence, performance, PAUD educators, effective communication 
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A. PENDAHULUAN 

Guru adalah  pendidik profesional 

yang mempunyai peran strategis dalam 

upaya meningkatkan mutu pendidikan. 

Sebagai seorang pendidik guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional dan dituntut untuk 

memiliki kemampuan dasar  yang 

diperlukan sebagai pendidik 

pembimbing dan pengajar (Ali Maksum, 

2011: 136) mengungkapkan bahwa Guru 

merupakan faktor yang sangat krusial 

dalam pendidikan. Hasil kerja Task 

Force UNESCO terkait upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan di 

seluruh dunia  sampai pada kata akhir, 

bahwa apapun usaha yang kita lakukan 

untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan, kualitas guru tetap menjadi 

faktor kunci, 

 ”…although many variables 

contribute to effective education, 

examples being adequate buildings 

and classrooms, and teaching and 

learning  materials, the most crucial 

factor is the quality of the interaction 

that occurs between the teacher and 

those who are being 

taught.”(UNESCO, 1996) 

 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 

tentang Guru dan Dosen Tahun 2005 

telah menunjukkan secara terarah 

tentang peran dan kedudukan guru yang 

strategis dalam mewujudkan amanah 

pembangunan nasional di bidang 

pendidikan berupa upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia yang 

beriman, bertakwa dan berakhlak mulia 

serta menguasai ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni dalam menuju 

masyarakat yang maju, adil, makmur dan 

beradab berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 

39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa pendidik merupakan 

tenaga profesional. Kedudukan guru 

sebagai tenaga profesional mempunyai 

visi terwujudnya penyelenggaraan 

pembelajaran sesuai dengan prinsip-

prinsip profesionalitas untuk memenuhi 

hak yang sama bagi setiap warga negara 

dalam memperoleh pendidikan yang 

bermutu. 

 Mencermati hasil studi yang 

dilakukan oleh Saud (2011) pada tahun 

2009 tentang lima indikator guru yang 

bermutu yaitu: pertama memiliki 

kemampuan profesional (professional 

capacity), sebagaimana terukur dari 

ijazah, jenjang pendidikan, jabatan dan 

golongan, serta pelatihan. Kedua 

melakukan upaya profesional 

(professional efforts), sebagaimana 

terukur dari kegiatan mengajar, 

pengabdian dan penelitian. Ketiga, 

waktu yang dicurahkan untuk kegiatan 

profesional (teacher’s time), 

sebagaimana terukur dari masa jabatan 
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pengalaman mengajar serta lainnya. 

Keempat, kesesuaian antara keahlian dan 

pekerjaannya (link and match), 

sebagaimana terukur dari mata pelajaran 

yang diampu, apakah telah sesuai dengan 

spesialisasinya atau tidak, serta kelima, 

tingkat kesejahteraan (prosperiousity) 

sebagaimana terukur dari upah, honor 

atau penghasilan rutinnya. 

 Kenyataan di lapangan menunjukkan 

banyak pendidik belum memiliki kelima 

indikator guru bermutu tersebut, sebagai 

contoh; untuk indikator yang pertama, 

masih banyak pendidik yang tidak 

memiliki kemampuan profesional sesuai 

pendidikan yang ditempuh serta ijazah 

kelulusan yang dimilikinya, dibuktikan 

dengan kekeliruan-kekeliruan dalam 

praktik mengajar di dalam kelas yang  

tidak sesuai dengan pengetahuan yang 

didapat, termasuk banyak  guru yang 

menduduki jabatan kepala sekolah yang 

tidak berfungsi sebagaimana mestinya 

sehingga berdampak terhadap 

kompetensi guru yang ada di wilayah 

binaannya dan berdampak pula  terhadap 

mutu hasil belajar. Indikator kedua 

masih banyak guru senang berada di 

zona aman sebagai pengajar, tidak 

menyukai inovasi, tantangan, senang 

dengan rutinitas yang monoton, tidak 

dinamis, cukup puas dengan apa yang 

didapatnya saat ini, tidak ingin 

melakukan  upaya profesional melalui 

pengembangan kompetensi atas prakarsa 

mandiri sehingga banyak pendidik yang 

melaksanakan tugasnya dengan berbekal 

ilmu yang sudah ketinggalan jaman 

(Arifin D dan Pipin, 2011). Indikator 

ketiga masih banyak pendidik yang 

mempunyai pengalaman mengajar yang 

sudah sangat lama tetapi tidak pernah 

menunjukkan kecintaannya terhadap 

pekerjaan sebagai pendidik, tetapi 

mengubah dirinya menjadi hanya 

pengajar atau pentransfer ilmu saja yang 

tugasnya menggugurkan kewajiban demi 

mengejar jam mengajar dan tidak senang 

berlama-lama membimbing siswanya 

untuk membentuk kepribadian siswa 

dengan penuh tanggungjawab kecuali 

bila ada tujuan tertentu misalnya 

mengejar tunjangan profesi, insentif, dan 

hal-hal yang sifatnya hak bukan 

kewajiban. Indikator keempat adalah 

ketidaksesuaian antara latar belakang 

pendidikan dengan tugas yang 

diampunya sehingga banyak guru yang 

tidak menguasai materi yang diajarkan 

kepada siswanya dan sering terjadi 

pemahaman dadakan yang 

mengakibatkan proses pembelajaran 

menjadi tidak menarik. Indikator ke lima 

banyak pendidik yang mendapatkan 

honorarium dibawah standar upah 

minimum regional sehingga berdampak 

buruk terhadap tingkat kesejahteraan dan 

kinerjanya. Dalam tataran pendidik 

PAUD hal tersebut di atas memunculkan 

keprihatinan yang lebih dibandingkan 

dengan keprihatinan terhadap yang 

terjadi pada pendidik di jenjang lain 

mengingat posisi PAUD berada pada 

posisi yang bersifat fundamental. 
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Munculnya program PAUDISASI tahun 

2013, disusul dengan program satu desa 

satu PAUD  tahun 2014 dari direktorat 

PAUD di Kemendikbud memicu 

tumbuhnya lembaga-lembaga PAUD 

terutama lembaga-lembaga PAUD non

formal (KB, TPA, dan SPS ) bagai jamur 

di musim hujan karena program ini 

langsung menukik pada kinerja para 

pemimpin di pemerintahan daerah dan 

secara langsung terukur melalui  

pencapaian angka partisipasi kasar 

(APK) anak usia dini di daerah 

binaannya. Hal ini berdampak signifikan 

terhadap bertambahnya jumlah pendidik 

anak usia dini dengan latar belakang 

pendidikan yang beragam dan tidak 

memenuhi persyaratan seorang pendidik 

PAUD. Di satu sisi menambah semarak 

dunia PAUD di sisi lain menimbulkan 

kekhawatiran akan dibawa kemana arah 

tujuan pendidikan bagi calon-calon 

penerus bangsa ini sebab secara realita 

pertumbuhan lembaga PAUD yang 

marak ini tidak disertai dengan seleksi 

yang ketat bagi calon pendidiknya dan 

kurangnya pembekalan, pembinaan dan 

pelatihan yang merata karena 

keterbatasan kemampuan pemerintah 

dalam hal pembiayaan, kontrol dari yang 

berwenang serta pengetahuan para 

penilik dan pengawas di bidang 

pendidikan anak usia dini yang terbatas  

sehingga kompetensi pendidik di 

lembaga PAUD yang bermunculan ini 

betul-betul harus mendapatkan perhatian 

yang serius dan kerjasama yang baik dari 

berbagai pihak terutama dari pengelola 

Lembaga PAUD itu sendiri dalam 

melakukan pembinaan dan peningkatan 

kompetensi guru/pendidik di 

lembaganya masing-masing serta 

kemauan yang tinggi untuk menambah 

ilmu pengetahuan dan keterampilan 

dalam mendidik anak usia dini. Sebagai 

kajian manajemen yang mendukung 

strategi komunikasi yang dibutuhkan 

pendidikan maka menurut George 

R.Terry. (2015), dapat diarahkan kepada 

pengolahan pesan yang diberdayakan 

saat mengelola SDM guru. 

 Peran Kepala Sekolah sebagai 

sumber informasi di lembaga PAUD 

sangat dibutuhkan oleh guru-guru, 

terkadang tidak berjalan optimal, 

Komunikasi efektif antara guru dan 

kepala sekolah diperlukan, agar Kepala 

Sekolah dapat penyampaian informasi 

(pesan) kepada guru, dan guru dapat 

meningkatkan kinerja dan dapat 

melaksanakan informasi tersebut kepada 

anak didik. Komunikasi Kepala Sekolah 

yang diperlukan dalam meningkatkan 

kompetensi dan kinerja diantaranya 

adalah disiplin guru, yaitu memberikan 

contoh teladan dengan hadir ke sekolah 

tepat waktu dan pulang paling akhir; dan 

komunikasi kepala sekolah dalam 

meningkatkan tanggung jawab guru 

yaitu komunikasi antar pribadi dan 

komunikasi dalam memecahkan masalah 

di dalam pembelajaran dengan cara 

berkoordinasi dan mencari solusi 

bersama-sama dengan komite dan 

pengawas sekolah, serta Dinas 

Pendidikan terkait. Selain itu, kepala 
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sekolah juga harus mampu memberikan 

dorongan dan pembinaan dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru, 

kedisiplinan dan tanggungjawab guru 

secara efektif dan efesien. 

 Berangkat dari asumsi di atas, 

penulis memandang bahwa 

pengembangan kompetensi dan kinerja

tenaga pendidik PAUD mutlak perlu 

diperbaiki, dijaga, dan ditingkatkan 

melalui komunikasi efektif yang 

dibangun oleh seluruh stakeholder di 

Lembaga PAUD tersebut. 

Pengembangan dimaksudkan untuk 

merangsang, memelihara dan 

meningkatkan kualitas pendidik berdasar 

pada kebutuhan individu untuk 

menjalani proses profesionalisasi . 

 

B. KAJIAN LITERATUR 

1. Komunikasi Efektif 

Menurut Jalaluddin Rahmat dalam 

bukunya Psikologi Komunikasi 

menyebutkan, komunikasi yang efektif 

ditandai dengan adanya pengertian, 

dapat menimbulkan kesenangan, 

mempengaruhi sikap, meningkatkan 

hubungan sosial yang baik, dan pada 

akhirnya menimbulkan suatu tindakan. 

Menurut Mc. Crosky Larson dan 

Knapp, komunikasi yang efektif dapat 

dicapai dengan mengusahakan ketepatan 

(accuracy) yang paling tinggi derajatnya 

antara komunikator dan komunikan 

dalam proses komunikasi. Komunikasi 

yang efektif hanya dapat terjadi jika 

komunikator dan komunikan memiliki 

persamaan dalam pengertian, sikap dan 

bahasa. Sebuah komunikasi dikatakan 

efektif apabila: 

a) Pesan dapat diterima dan 

dimengerti serta dipahami 

sebagaimana yang dimaksud oleh 

pengirimnya. 

b) Pesan yang disampaikan oleh 

pengirim dapat disetujui oleh 

penerima dan ditindaklanjuti 

dengan perbuatan yang diminati 

oleh pengirim. 

c) Tidak ada hambatan yang berarti 

untuk melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan untuk 

menindaklanjuti pesan yang 

dikirim. 

 

2. Kompetensi Tenaga Pendidik 

PAUD 

Kajian mengenai kompetensi guru 

PAUD, pada dasanya bersumber dari 

peraturan pemerintah yang sama dengan 

jenjang pendidikan di atas. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 

No. 19 tahun 2005 pasal 28, ayat 3 

disebutkan bahwa kompetensi guru 

sebagai agen pembelajaran pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah serta 

pendidikan anak usia dini meliputi; (1) 

kompetensi pedagogik, (2) kompetensi 

kepribadian, (3) kompetensi profesional, 

dan (4) kompetensi sosial. Standar 

kompetensi guru dikembangkan secara 

utuh dari empat kompetensi utama 

tersebut. Keempat kompetensi tersebut 
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terintegrasi dalam kinerja guru. Dari 

keempat kompetensi tersebut maka 

untuk guru jenjang PAUD sebenarnya 

lebih difokuskan salah satunya kepada 

upaya membangun komunikasi yang 

efektif dengan anak. Hal ini sangat 

penting mengingat kebanyakan dalam 

praktek komunikasi antara pendidik 

PAUD dengan anak usia dini dituntut 

lebih interaktif. Jika guru memiliki daya 

Tarik personal maka untuk menciptakan 

suasana belajar bagi anak PAUD 

membutuhkan metode Public Relations

personal yang kuat yang harus dilakukan 

pendidikan. Ketika itu semua terpenuhi 

maka kinerja  pendidik PAUD dapat 

dibantu untuk lebih melesat tinggi. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Mencermati permasalahan dan tujuan 

penelitian, maka metode yang dipandang 

relevan adalah metode analisis deskriptif  

kualitatif.  Alasan dari penggunaan 

pendekatan deskriptif kualitatif adalah 

karena permasalahan dalam penelitian 

ini belum jelas, holistik, kompleks, 

dinamis dan penuh makna. Selain itu 

peneliti juga bermaksud 

mendeskripsikan atau menggambarkan 

kondisi penelitian apa adanya dari 

peningkatan kompetensi dan kinerja 

tenaga pendidik PAUD melalui 

komunikasi efektif di Kota Bandung. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Sukmadinata 

(2007: 73) yang menyatakan bahwa 

penelitian deskriptif tidak memberikan 

perlakuan, manipulasi atau pengubahan 

pada variabel-variabel bebas, tetapi 

menggambarkan suatu kondisi apa 

adanya. 

Selain itu, penelitian ini juga 

ditujukan untuk memahami fenomena-

fenomena sosial dari sudut atau 

perspektif partisipan mengenai 

peningkatan kompetensi dan kinerja 

tenaga pendidik yang dilaksanakan di 

dua Lembaga PAUD yang berbeda. 

Partisipan adalah orang-orang yang 

diajak berwawancara, diobservasi, 

diminta memberikan data, pendapat, 

pemikiran, dan persepsi (Sukmadinata, 

2007: 94). Dengan demikian penelitian 

kualitatif ini adalah upaya untuk 

menemukan, menggambarkan, 

menganalisis, dan menafsirkan data 

empiris di lapangan dengan interpretasi 

yang tepat terhadap suatu permasalahan 

terkait dengan pengembangan 

kompetensi dan kinerja tenaga pendidik 

PAUD melalui komunikasi efektif di 

Kota Bandung. 

Penelitian ini tidak bermaksud 

menguji hipotesis, tetapi 

mendeskripsikan secara mendalam 

fenomena tentang peningkatan 

kompetensi dan kinerja tenaga pendidik 

PAUD melalui komunikasi efektif di 

Kota Bandung. Dengan demikian 

pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

data yang mendalam dan mengandung 

makna. Makna adalah data sebenarnya, 

data yang pasti yang merupakan suatu 

nilai di balik data yang tampak. 
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Sesuai dengan metode penelitian 

yang digunakan yaitu metode deskriptif 

kualitatif, maka data yang dihasilkan pun 

biasanya berupa data deskriptif, akan 

diperoleh melalui observasi, wawancara, 

dan studi dokumentasi. Hal ini sesuai 

dengan Bogdan dan Taylor (Soegiono, 

1998: 3) yang mengemukakan bahwa 

metodologi kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif  berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. 

Tujuan dari penggunaan pendekatan 

kualitatif pada penelitian ini juga 

ditujukan untuk mengkaji, 

mendeskripsikan, dan mengevaluasi

masalah yang dikembangkan sesuai 

dengan tujuan utama penelitian. Oleh 

sebab itu, penggunaan pendekatan ini 

berdasarkan tujuan untuk mengkaji, 

mendeskripsikan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi peningkatan 

kompetensi dan kinerja tenaga pendidik 

melalui komunikasi efektif  PAUD di 

Kota Bandung. 

Sedangkan alasan peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif 

adalah: 

a. Penelitian ini dilakukan pada 

fenomena yang ada dan sedang 

berlangsung, dan akan mencari 

gambaran suatu kondisi apa 

adanya, yaitu tentang 

peningkatan kompetensi dan 

kinerja tenaga pendidik PAUD 

melalui komunikasi efektif di 

Kota Bandung. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

pemikiran orang secara individual atau 

kelompok. Dalam hal ini peneliti akan 

mendeskripsikan dan menganalisis 

peningkatan kompetensi dan kinerja 

tenaga pendidik PAUD melalui 

komunikasi efektif di Kota Bandung 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi serta faktor pendukung dan 

penghambatnya, dalam rangka 

meningkatkan kompetensi dan kinerja 

pendidik PAUD. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perencanaan Peningkatan 

Kompetensi dan Kinerja Pendidik 

melalui komunikasi efektif di lembaga 

PAUD Islam Al Jannah dan Psycentre 

Bandung dirumuskan dengan 

menggunakan metode dan pendekatan 

komunikasi yang sama secara prinsip 

tetapi berbeda secara karakteristik, 

Mulyasa E  (2012). Di kedua lembaga 

pendekatan komunikasi yang digunakan 

adalah pendekatan umum berupa 

pembinaan dan arahan tentang 

pentingnya meningkatkan kualitas diri 

yang berdampak signifikan terhadap 

jenjang karir pendidik serta berdampak 

terhadap mutu lulusan lembaga PAUD. 

Sedangkan pendekatan sesuai 

karakteristik, khusus lembaga TK Islam 

Al Jannah ditambah pendekatan 

keagamaan (komunikasi religi) 

berbentuk pengajian rutin mendalami Al 

Qur’an yang merupakan upaya kepala 
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lembaga dalam menanamkan kewajiban 

pendidik untuk memahami bahwa yang 

menjadi rujukan dalam melaksanakan 

pendidikan di TK Al Jannah adalah  

ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang 

senantiasa untuk amal makruf nahi 

munkar demi tercapainya kepribadian 

muslim yang sejati yang berimbas pada 

suasana kerja yang sehat. 

Pelaksanaan peningkatan kompetensi 

dan peningkatan kinerja pendidik 

melalui komunikasi efektif di kedua 

lembaga meliputi 1). Peningkatan 

kompetensi profesional dan pedagogis 

melalui  workshop pembuatan silabus, 

pelaksanaan dan supervisi terhadap 

pelaksanaan pembuatan administrasi 

guru, display kelas, display tema dan 

pembuatan alat peraga sepanjang satu 

tahun pelajaran, proses bimbingan guru 

terhadap anak yang mempunyai 

hambatan, keterlaksanaan  

pengembangan diri melalui pelatihan, 

seminar dan kegiatan di gugus, 

pembinaan psikologi yang 

keseluruhannya sangat dibutuhkan 

sebagai panduan dalam melaksanakan 

proses pembelajaran serta menjadi 

motivasi dan bahan refleksi terhadap 

kinerja pendidik dalam melaksanakan 

tugasnya melalui reward dan 

funishment. 2). Peningkatan kompetensi 

sosial dan kepribadian  berupa 

pembinaan awal dari yayasan dan kepala 

sekolah (tentang kepegawaian, tata tertib 

dan peraturan personel), keterlaksanaan 

SOP, jadwal kegiatan guru di dalam dan 

luar pembelajaran, piket harian, serta 

pelatihan, seminar, diklat, in house 

training serta kegiatan di organisasi 

profesi (IGTKI dan PKG) serta 

peningkatan Kompetensi keagamaan 

melalui pengajian rutin. 

Evaluasi atas keterlaksanaan 

peningkatan kompetensi dan kinerja 

pendidik melalui komunikasi efektif di 

kedua lembaga PAUD ditujukan untuk 

pengecekan kesesuaian perencanaan 

dengan pelaksanaan serta implikasinya 

terhadap peningkatan kompetensi dan 

kinerja pendidik. Evaluasi dilakukan 

oleh seluruh stakehoder pendidikan di 

lembaga PAUD yaitu : a) Yayasan  yang 

berperan mengevaluasi pada 

ketercapaian program sekolah  secara 

keseluruhan dan kinerja kepala sekolah 

sesuai dengan delapan standar nasional 

pendidikan; b) Kepala sekolah yang 

mengevaluasi ketercapaian peningkatan 

kompetensi dan kinerja para guru; c) 

Evaluasi juga dilakukan oleh Guru 

menyangkut ketercapaian proses dan 

hasil pembelajaran serta d) Pengawas 

sekolah yang bertanggung jawab atas 

keseluruhan program kegiatan kepala 

sekolah dan guru yang berstandar pada 

empat kompetensi dasar kepala dan guru. 

Faktor pendukung dan penghambat 

terselenggaranya manajemen 

pengembangan kompetensi dan 

peningkatan kinerja pendidik. 

a. Faktor pendukung di Lembaga 

PAUD TK Aljannah : a). Kepala 

TK sangat memahami tupoksi 

dan pentingnya komunikasi 

efektif dalam berinteraksi, b) 

Tersedia alokasi dana oleh 
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yayasan, c) adanya sarana baik 

sarana berbasis IT maupun buku 

pedoman kurikulum dan pustaka 

guru, d) rasio guru sesuai standar 

proses, e) kompetensi pedagogik 

guru (8 dari 10 guru bergelar 

SPd. AUD), f) Peran aktif 

pengawas TK, serta g) adanya 

kerjasama yang baik dengan 

instasi pemerintah maupun 

organisasi profesi.  

b. Faktor penghambat : kurangnya 

konsistensi guru dalam 

mengikuti setiap program

c. peningkatan kompetensi 

menyebabkan pencapaian kinerja 

guru menjadi tidak maksimal.   

d. Faktor pendukung di Lembaga 

PAUD Kelompok Bermain 

Psycentre : a) Sikap responsif dan 

komitmen yayasan terhadap 

kemajuan lembaga PAUD 

Psycenter, b) mempunyai biro 

psikologi yang bersatu dengan 

manejemen yayasan Psycenter, 

sehingga memudahkan dalam 

pengembangan potensi anak 

secara optimal, c) Hampir 

seluruh guru sudah mempunyai 

kualifikasi S1 (80%), d) Sarana 

Prasarana cukup  lengkap 

(program RAKS, dokumen 

kurikulum, buku-buku 

pendukung yang sesuai, laptop,  

jaringan internet), e) Tingkat 

kretivitas warga sekolah dalam 

mendukung lembaga PAUD 

baik, f) Kerjasama dengan 

lembaga lain terjalin harmonis 

dan saling mendukung. 

e. Faktor penghambat : a) guru dan 

staf belum terbiasa dengan 

rambu-rambu regulasi yang 

diberlakukan; b) kemauan dan 

kemampuan sumber daya 

manusia (SDM) belum optimal, 

terutama kemampuan Kepala 

Sekolah dalam 

mengkomunikasikan berbagai 

tugas yang harus dilaksanakan 

oleh guru; c) guru yang belum 

sepenuhnya memahami 

pentingnya program 

pengembangan kompetensi.  

 

E. SIMPULAN DAN 

REKOMENDASI 

1. Simpulan 

Peningkatan kompetensi dan kinerja 

pendidik PAUD melalui komunikasi 

efektif  meliputi perencanaan, 

pelaksanaan serta evaluasi, dilakukan 

oleh kepala lembaga PAUD Al Jannah 

dan Psycentre diarahkan pada 4 

kompetensi guru  yaitu kompetensi 

profesional dan pedagogik serta 

kompetensi sosial dan kepribadian 

ditambah dengan peningkatan 

kompetensi keagamaan bagi pendidik 

TK Al Jannah. Pada pelaksanaannya 

peningkatan kompetensi dan 



233                                                       Volume 1, Nomor 2, Edisi Desember tahun 2018 
 

 

peningkatan kinerja pendidik PAUD 

pada kedua lembaga bertujuan sama 

yaitu meningkatkan kompetensi 

pendidik baik di dalam lingkungan 

lembaga maupun di luar lembaga 

melalui memberikan rangsangan, 

memelihara dan meningkatkan kualitas 

pendidik berdasar kepada kebutuhan 

individu untuk menjalani proses 

profesionalisasi yang pada akhirnya 

berimplikasi terhadap kualitas mutu 

lulusan atau output lembaga. Selain itu 

kedua kepala lembaga itu juga 

mengidentifikasi kendala-kendala yang 

timbul serta mencari solusi untuk 

mengatasinya baik dari sisi guru, kepala 

lembaga maupun  warga sekolah 

lainnya; kendala antara lain berupa 

biaya, waktu, atau  kelalaian misalnya

tidak konsisten terhadap jadwal yang 

telah disepakati. 

2. Rekomendasi 

Sejalan dengan temuan lapangan dan 

hasil analisis Manajemen pengembangan 

kompetensi dan kinerja pendidik PAUD 

di dua lembaga di kota bandung,  ada 

beberapa yang ingin peneliti sampaikan 

sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak 

terkait. Adapun rekomendasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Pendidik 

Pendidik PAUD disarankan untuk 

tidak  terlena berada di zona aman, 

Guru Paud harus senantiasa 

melakukan pengembangan diri 

melalui berbagai kesempatan untuk 

meningkatkan kompetensinya , 

melakukan inovasi dan tanggap 

terhadap berbagai perubahan, 

senantiasa konsekwen dan 

komitmen terhadap profesi.  

Pendidik PAUD senantiasa 

bekerjasama dengan rekan kerja 

dalam mendukung program 

pengembangan kompetensi dan 

kinerja yang diprogramkan oleh 

lembaga maupun yang 

diselenggarakan di luar lembaga 

sehingga kemampuan profesional 

tetap terjaga. 

b. Kepala Lembaga PAUD 

Kepala Lembaga PAUD disarankan 

melakukan kemampuan 

manajerialnya untuk menjaga 

lembaganya tetap berkualitas 

melalui ; a) menyusun perencanaan 

program pengembangan 

kompetensi dan kinerja pendidik 

yang didasarkan pada kebutuhan 

(need analysis) sehingga rencana 

program akan efektif. b) Memberi 

kesempatan  seluas-luasnya kepada 

pendidik untuk meningkatkan 

kompetensinya baik secara mandiri 

maupun dibiayai pemerintah  c) 

Melakukan pengawasan terhadap 

kinerja pendidik baik yang 

teprogram maupun tidak terprogram  

melalui supervisi kelas dan 

Penilaian Kinerja Guru (PKG). d) 

Menjalin kerjasama yang baik dan 

berkomunikasi dengan seluruh 

stake holder dalam menjaga kualitas 

lembaga maupun pendidik  

c. Pengambil Kebijakan 

Bagi pengambil kebijakan dalam 

hal ini Dinas Pendidikan Kota 
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Bandung diharapkan agar a) 

memberikan perhatian yang lebih 

baik  terhadap peningkatan mutu 

lembaga  PAUD di kota Bandung 

melalui pemberian ijin operasional 

pendirian lembaga PAUD baru 

secara ketat dengan memperhatikan 

persyaratan yang sudah menjadi 

standar lembaga layak operasional 

sesuai dengan persyaratan 8 standar 

terutama pada  standar pendidik dan 

tenaga kependidikan sehingga 

fenomena pendidik PAUD yang 

kurang kompeten di bidangnya 

tidak akan bertambah  b) 

Menambah jumlah dana 

peningkatan mutu bagi pendidik 

PAUD berbagai layanan dengan 

peruntukan yang merata untuk TK 

yang ada di jalur formal  dan untuk

Kelompok Bermain, Satuan PAUD 

Sejenis dan Taman Penitipan Anak, 

agar pendidik PAUD dapat 

mengikuti program peningkatan dan 

pengembangan kompetensi dengan 

tenang tanpa berpikir biaya, c) 

Mengangkat dan memberdayakan 

pengawas TK dan penilik PAUD 

non formal ( KB, SPS,TPA) untuk 

melaksanakan tugas sesuai 

kapasitas keahliannya dalam 

memberikan pengawasan terhadap 

pengelolaan lembaga PAUD yang 

ada di kota Bandung dengan lebih 

fokus kepada proses pendidikan 

yang dilakukan oleh para pendidik.  

d. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang ingin melakukan 

penelitian lanjutan terkait dengan 

Manajemen Pengembangan 

kompetensi dan kinerja pendidik 

paud  di lembaga PAUD di kota 

Bandung diharapkan  penelitian ini 

dapat dijadikan inspirasi untuk 

mengkaji lebih dalam tentang 

manajemen pengembangan 

kompetensi pendidik PAUD, 

ditinjau dari berbagai aspek, 

mengingat masing-masing 

lembaga PAUD memiliki strategi 

dan pendekatan tersendiri. 
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Abstract 

Pada era Teknologi Informasi dan Komunikasi, proses pembelajaran memiliki perbedaan 

signifikan dibanding pengajaran sebelumnya. Pengajaran zaman sekarang memanfaatkan 

teknologi informasi, menuntut guru untuk kreatif sebagai bentuk praktek kehumasan tentang citra 

materi pembelajaran di sekolah . Guru harus disiapkan untuk mengajarkan bagaimana anak 

menjadi kreatif dan kritis dalam praktek pencitraan materipelajaran sehingga dapat disukai siswa.  

Dengan demikian, siswa akan menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi perubahan zaman 

melalui perannya sebagai aktor individual relation (IR). Selama melaksanakan perannya sebagai 

actor  individual relation maka program kehumasan di persekolahan dapat diwakilinya. Adapun 

bidang kerja yang menjadi target sasaran Individualrelation praktek kehumasan dipersekolahan 

mencakup model, metode,kurikulum. Praktek individual relations ini sangat diperlukan untuk 

mewujudkan peningkatan kapasitas, profesionalisme guru, kurikulum yang dinamis, sarana dan 

prasarana yang handal, dan teknologi pembelajaran yang mutakhirdalam rangka menghadapi era 

revolusi 4.0. Dalam prakteknya (IR) ditentukan oleh keberadaan dari teknologi informasi untuk 

mengolah, mengemas dan menampilkan serta menyebarkan informasi pembelajaran yang dalam 

studi ini mampu menghasilkan kajian virtual learning dan dan E-learning.Pada akhirnya produk 

dari IR iniakan membuktikan bahwa prkatek kehumasandi persekolahan sangat dibutuhkan. 

Kata kunci : teknologi informasi, komunikasi, inovasi, humas pembelajaran. 

Abstract 

In the era of Information and Communication Technology, the learning process has significant 

differences compared to previous teaching. Teaching today utilizes information technology, 

requiring teachers to be creative as a form of public relations practice about the image of learning 

materials in schools. Teachers must be prepared to teach how children become creative and 

critical in the practice of imaging learning materials so that they can be liked by students. Thus, 

students will become individuals who are ready to face the changing times through their roles as 

individual relations (IR) actors. During carrying out his role as an actor individual relations, the 

public relations program in schools can be represented. The areas of work that are targeted by 

individual relations in school public relations practices include models, methods, curriculum. This 

individual relations practice is indispensable for realizing capacity building, teacher 

professionalism, a dynamic curriculum, reliable facilities and infrastructure, and the latest 

learning technology in order to face the revolutionary era 4.0. In practice (IR) is determined by 

the existence of information technology to process, package and display and disseminate learning 

information which in this study is able to produce virtual learning and and E-learning studies. In 

the end, the products of this IR will prove that the public relations practice in schooling is needed. 

Keywords: information technology, communication, innovation, learning.
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A. LATAR BELAKANG 

Teknologi informasi dapat dikatakan 

sebagai ilmu yang diperlukan untuk 

mengelola informasi agar informasi 

tersebut dapat dicari dengan mudah dan 

akurat. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi pada saat ini 

berkembang semakin pesat, 

memudahkan dalam berbagai 

permasalahan, penciptaan informasi, 

pemeliharaan saluran, transmisi selektif, 

penerimaan selektif, penyimpanan dan 

penelusuran, serta penggunaan yang 

akhirnya adanya evaluasi kritis dan 

umpan balik. Teknologi informasi dan 

komunikasi mencakup dua aspek, yaitu 

teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi (Darmawan, 2013). 

Teknologi informasi meliputi segala hal 

yang berkaitan dengan proses, 

penggunaan alat bantu, manipulasi, dan 

pengelolaan informasi. Sedangkan 

teknologi komunikasi adalah segala 

sesuatu yang berkaitan dengan 

penggunaan alat bantu untuk memproses 

dan mentransfer data dari perangkat 

yang satu dengan yang lainnya. Oleh 

karena itu, teknologi informasi dan 

komunikasi adalah dua buah konsep 

yang tidak terpisahkan. Jadi teknologi 

informasi dan komunikasi adalah segala 

kegiatan yang berkaitan dengan 

pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, 

pemindahan informasi antar media. Dari 

definisi ini maka seorang actor 

kehumasan di persekolahan atau IR 

sangat membutuhkan kemampuan 

mempratekan teknlogi informasi yang 

adaptif dengan kehumasan di 

persekolahan. 

Pemanfaatan teknologi informasi 

dalam bidang pendidikan terbagi dalam 

3 kelompok, yaitu memanfaatkan 

komputer untuk menyampaikan materi 

pengajaran itu sendiri, yang biasa 

dikenal dengan istilah Computer 

Assisted Intructional (CAI) atau 

Computer Based Training (CBT) 

dikemas dalam suatu perangkat lunak, 

Untuk pendistribusian materi ajar 

melalui jaringan internet, materi ajar 

dapat dikemas dalam bentuk webpage, 

ataupun program belajar interaktif (CAI 

atau CBT) materi ajar ini kemudian 

ditempatkan di sebuah server yang 

tersambung ke internet sehingga dapat 

diambil oleh peserta didik baik dengan 

menggunakan web browser ataupun File 

Transper Protocol dan sebagai media 

komunikasi dengan pakar atau 

narasumber atau peserta didik yang lain. 

B. KAJIAN LITERATUR 

1. Hakikat Teknologi Informasi 

Secara sederhana, teknologi 

informasi dapat dikatakan sebagai ilmu 

yang diperlukan untuk mengelola 

informasi agar informasi tersebut dapat 

dicari dengan mudah dan akurat. 

Teknologi informasi yang mulai popular 

di akhir tahun 70-an, dihantarkan untuk 

menjawab tantangan pada masa 

sebelumnya, istilah teknologi komputer 
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atau pengolahan data elektronis atau 

EDP (Electronic Data Processing) 

Menurut kamus Oxford (1995) teknologi 

informasi adalah studi atau penggunaan 

peralatan elektronika, terutama 

komputer untuk menyimpan, 

menganalisis, dan mendistribusikan 

informasi apa saja, termasuk kata, 

bilangan dan gambar. Menurut Lucas 

(2000) menyatakan bahwa teknologi 

informasi adalah segala bentuk teknologi 

yang diterapkan untuk memproses dan 

mengirimkan informasi dalam bentuk 

elektronis, seperti mikrokomputer, 

komputer mainframe, pembaca barcode, 

software pemroses transaksi perangkat 

lunak untuk lembar kerja, peralatan 

komunikasi dan jaringan. Everett M 

Rogers dalam bukunya Communication 

Technology (1986) mengemukakan 

bahwa teknologi informasi merupakan 

perangkat keras bersifat organisatoris 

dan meneruskan nilai-nilai sosial dengan 

siapa individu atau khalayak 

mengumpulkan, memproses dan saling 

mempertukarkan informasi dengan 

individu atau khalayak lain. 

Dari definisi diatas tergambar 

bahwa teknologi informasi baik secara 

implisit maupun eksplisit tidak sekedar 

berupa teknologi komputer tetapi 

teknologi telekomunikasi. Dengan kata 

lain teknologi informasi adalah 

gabungan antara teknologi komputer dan 

telekomunikasi. Teknologi 

telekomunikasi adalah teknologi yang 

berhubungan dengan komunikasi jarak 

jauh. Saluran multimedia tersebut dapat 

berupa : saluran melalui komunikasi 

lisan, saluran dengan menggunakan 

tulisan, komputer pada satuan-satuan 

kerja dalam organisasi yang online 

dengan komputer utama, saluran 

telepon, teleks, facsimile, dan email. 

Semua media tersebut akan berguna 

dalam praktek Indvidual Relations (IR) 

yang diperankan oleh paragurudan 

siswa, sehingga upaya pencitraan 

sekolah nya akan lebih positif dan 

meluas. 

 

 

2. Klasifikasi dan cara kerja Sistem Teknologi Informasi dalam mendukung IR 

Berikut adalah klasifikasi sistem teknologi informasi menurut fungsinya dalam upaya 

memenuhi kebutuhan praktek kehumasan pembelajan di sekolah.
Tabel. 1 Tabel Sistem Teknologi Informasi Menurut Fungsi Sistem 

No Sistem teknologi informasi Definisi Contoh 

1 Embedded IT System 
Sistem teknologi informasi yang 

melekat pada produk lain 
Sistem VCR 

2 Dedicated IT System 

Sistem teknologi informasi yang 

dirancang untuk melakukan tugas-

tugas khusus 

ATM 

3 General Purpose IT System 

Sistem teknologi informasi yang 

digunakan untuk melakukan aktivitas 

yang bersifat umum 

PC 

(Sumber: Teknologi Informai dan Komunikasi : Darmawan, 2007) 

 



239                                                       Volume 1, Nomor 2, Edisi Desember tahun 2018 

 

 

Sedangkan menurut ukurannya dari fungsi sistem teknologi informasi dalam praktek 

kehumasan pebelajaran di kelas dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 2 . Tabel Sistem Teknologi Informasi Menurut Ukuran

 

No Sistem teknologi informasi 

1 Superkomputer 

2 Mikrokomputer 

3 Mainframe 

4 Minikomputer 

5 Mikrokontroler 

6 Workstation 

                              (Sumber: Teknologi Informai dan Komunikasi : Darmawan, 2007) 

 

Di bawah ini adalah salah satubagan hasil analisis peta fungsi Teknologi informasi 

dalam prakteknya pada kehumasan pembelajaran di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1  Cara Kerja Teknologi Informasi 

Bagan diatas menggambarkan cara kerja teknologi informasi yang memiliki 2 aspek, 

yaitu aspek keluasan (broad) dan aspek kedalaman (base). 

 

3. Manfaat TIK dalam Kehumasan 

Bidang Pendidikan 

Ditinjau dari praktek IR di 

persekolahan maka keberadaan dari TIK 

ini dapat dilihat dari upaya untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan proses pendidikan, yang 

mencakup (a) adanya alat teknologi 

pendidikan, yaitu hardware; (b) adanya 

program pendidikan, yaitu software; (c) 

menganalisis dan mendesain urutan atau 

langkah-langkah belajar berdasarkan 

tujuan yang ingin dicapai dengan metode 

penyajian yang serasi serta penilaian 

keberhasilannya.

 

 

 

Cara Kerja Teknologi Informasi 

Membantu 

mempercepat 

produk 

Pengemasan Transformasi Penyebaran Penampilan 

Informasi 
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Gambar. 2 Bagan Teknologi dalam bidang pendidikan (Sumber: Teknologi Informai dan Komunikasi 

: Darmawan, 2007) 

 

Bagan diatas merupakan bagan 

teknologi dalam bidang pendidikan yang 

meliputi 2 bentuk, yaitu perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak 

(software). Adapun dalam 

penerapannya, penerapan teknologi 

perangkat keras dalam pendidikan 

dikenal sebagai teknologi alat sedangkan 

penerapan teknologi perangkat lunak 

disebut juga teknologi sistem. Contoh 

model pengajaran yang menggunakan 

teknologi alat, diantaranya pengajaran 

dengan bantuan film dan video, 

pengajaran dengan berprogram, mesin 

pengajaran, pengajaran modul, dan 

pengajaran dengan bantuan komputer. 

Sedangkan program pembelajaran atau 

perencanaan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan sistem, 

program pengajaran ini dapat dilakukan 

melalui program sistem, yaitu 

pengajaran tidak membutuhkan alat dan 

media canggih tetapi bahan ajar dan 

proses pembelajaran disusun secara 

sistem, program sistem yang ditunjang 

dengan alat dan media, serta program 

sistem yang dipadukan dengan alat-alat 

dan media pengajaran. 

 

 

4. Inovasi Pendidikan dalam praktek 

Kehumasan di Sekolah 

Inovasi pendidikan adalah inovasi 

untuk memecahkan masalah dalam 

pendidikan. Inovasi pendidikan 

mencakup hal-hal yang berhubungan 

dengan komponen sistem pendidikan, 

baik dalam arti sempit, yaitu tingkat 

lembaga pendidikan, maupun arti luas, 

yaitu sistem pendidikan nasional. Dalam 

konteks kehumasan makainovasi ini 

dapat diperankan oleh para aktor 

akademik di tingkat sekolah baik siswa 

maupun guru, sehingga peran dari aktor 

Teknologi Bidang Pendidikan 

Hardware Software 

Teknologi Alat Teknologi Sistem 

1. Pengajaran dengan bantuan film 

dan video. 

2. Pengajaran dengan berprogram. 

3. Mesin pengajaran. 

4. Pengajaran modul. 

5. Pengajaran dengan bantuan 

komputer. 

1. Program sistem. 

2. Program sistem yang ditunjang 

dengan alat dan media. 

3. Program sistem yang dipadukan 

dengan alat-alat dan media 

pengajaran. 
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sebagai Individual Relation dapat 

terlihat kontribusinya.  

Inovasi dapat dikreasikan sesuai 

pemanfaatannya, yang menciptakan hal 

baru, memudahkan dalam dunia 

pendidikan, serta mengarah pada 

kemajuan. Inovasi di sekolah, terjadi 

pada sistem sekolah yang meliputi 

komponen-komponen yang ada. Di 

antaranya adalah sistem 

pendidikan sekolah yang terdiri atas 

kurikulum, tata tertib, dan manajemen 

organisasi pusat sumber belajar. Selain 

itu, yang lebih penting adalah inovasi 

dilakukan pada sistem pembelajaran 

(yang berperan di dalamnya adalah guru) 

karena secara langsung yang melakukan 

pembelajaran di kelas ialah guru. 

Keberhasilan pembelajaran sebagian 

besar tanggung jawab guru. Dengan 

demikian guru ini menjadi jangkar dalam 

upaya pencitraan sekolah melalui 

perannya sebagai actor IR. 

Inovasi pendidikan adalah suatu 

ide, barang, metode yang dirasakan atau 

diamati sebagai hal yang baru bagi 

seseorang atau sekelompok orang 

(masyarakat), baik berupa hasil inversi 

(penemuan baru) atau discovery (baru 

ditemukan orang), yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan atau untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3 Peta Inventori TIK dalam praktek Kehumasan 

Tabel. 3 Perubahan Paradigma Pembelajaran dalam Praktek Kehumasan  di 

Persekolahan 

DARI KE 

Teacher Centered Intruction Student Centered Intruction 

Studying once a life Life –long learning 

Isolated Institutions Cooperative Institutions 

Information Delivery Informations exchange 

Passive Learning Activ/inquiry learning 

Articifial context 

 
Real world context 

PENDIDIKAN BERMUTU 

AKUNTABEL, MURAH, DAN 

TERJANGKAU OLEH RAKYAT 

1. PERLUASAN DAN 

PEMERATAAN AKSES 

PENDIDIKAN 

2. PENINGKATAN MUTU, 

RELEVANSI, DAN DAYA 

SAING PENDIDIKAN. 

3. PENGUBAHAN TATA 
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5. Peran dan manfaat TI bagi  

Lembaga Pendidikan 

Hasil studi menunjukkan bahwa 

lembaga pendidikan persekolahan akan 

memperoleh pencitraan positif ketika 

Individual Relation yang dipernakan 

warga sekolahnya mampu 

memanfaatkan Teknologi Informasi 

secara efektif. Berikut beberapa  syarat 

yang ditemukan dari hasil studi 

mengenai terwujudnya efektivitas aktor 

IR dalam praktek kehumasan di 

persekolahan, yaitu: 

a) Sekolah  perlu memiliki 

perangkat teknologi informasi 

untuk keperluan administrasi 

sekolah. 

b) Sekolah perlu menyediakan 

teknologi informasi untuk 

keperluan pembelajaran peserta 

didik. 

c) Sekolah menyediakan komputer 

untuk membelajarkan dan 

disimpan diruang komputer serta 

sekolah harus sudah mengintalasi 

jaringan sekolah yang 

menghubungkan ruangan dan 

gedung sekolah. 

Berikut adalah  manfaat dari TI, 

dimana menurut Abdulhak, dan

Darmawan, (2017:45), menjelaskan 

bahwa manfaat dari TI yaitu: 

a) Pendidik yang belum memiliki 

kemampuan untuk menggunakan 

komputer. Dalam hal ini perlu 

ada penekanan kepada para 

pendidik agar mereka memiliki 

kemampuan untuk menggunakan 

teknologi informasi. 

b) Pendidik dapat mengikutsertakan 

keunggulan teknologi informasi 

dalam pemberian tugas kepada 

para peserta didik. 

c) Pendidik dapat menugasi pesrta 

didik untuk bermain di komputer  

sesaat sebelum pelajaran di mulai 

berkenaan dengan topik yang 

akan diajarkan. 

d) Pendidik dapat menugasi para 

peserta didik untuk 

mengumpulkan sejumlah 

informasi tertentu dari internet 

serta menyusun laporan tertulis 

tentang kumpulan informasi itu. 

e) Sejumlah kegiatan pembelajaran 

yang biasanya dilakukan melalui 

transparansi, slide, film atau 

video tape kini sudah dapat dapat 

dilakukan melalui teknologi 

informasi yakni komputer. 

 

6. Teknologi Informasi Sebagai 

Jembatan Menuju Realitas 

Pembelajaran 

Perkembangan teknologi 

informasi yang mampu mengolah, 

mengemas dan menampilkan serta 

menyebarkan informasi pembelajaran 

telah mampu mewujudkan virtual 

learning. Dicontohkan dengan 

munculnya E-learning, dimana secara 

realitas bahwa pembelajaran itu tidak 

sulit walaupun dibatasi ruang dan jarak 

yang tidak mungkin jika dilakukan, 

mampu diwujudkan melalui konsep e-

learning. 

Beberapa manfaat yang dapat 

digunakan antara lain sebagai berikut : 
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a) Memperluas “background 

knowledge” pendidik. 

b) Pembelajaran yang dinamis 

dan fleksibel. 

c) Mengatasi keterbatasan 

bahan ajar. 

d) Kontribusi dan pengayaan 

bahan ajar. 

e) Implementasi SAL – CBSA. 

C. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan 

adalah metode penelitian deskriptif, 

yaitu menguraikan atau menggambarkan 

permasalahan yang diteliti dengan 

menggunakan tulisan. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara menganalisis 

permasalahan yang ada yang telah 

dikemukakan di berbagai referensi 

internet kemudian membandingkan 

sehingga mendapatkan hasil dari 

penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan data-data yang ada di 

internet, dengan cara menggali semua 

informasi yang ada di internet mengenai 

topik penelitian yang dilakukan. 

Sehingga penelitian ini tidak 

menggunakan alat-alat khusus, 

penelitian ini hanya menggunakan media 

yang dapat terkoneksi ke internet, yaitu 

komputer dan handphone. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk –bentuk Pemanfaatan 

ICT dalam Praktek Kehumasan

Pesatnya perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang 

berdampak pada kecepatan dan 

kemudahan akses hubungan antar 

belahan dunia satu dengan dunia 

lainnya, telah menghilangkan sekat–

sekat antar negara di dunia dan 

menjadikan dunia ini seolah 

bagaikan perkampungan kecil. 

Perkembangan ICT tersebut telah 

membuat sendi-sendi kehidupan 

masyarakat yang ada terpengaruh 

baik secara positif maupun negatif. 

Jika perkembangan ICT tersebut 

dapat dikelola dan dimanfaatkan 

dengan baik, maka akan dapat 

berpengaruh positif terhadap 

pembangunan kualitas sumber daya 

manusia termasukperformance-nya, 

sebagaimana dijelaskan oleh 

Campbell et al (1993) mengatakan, 

”Performance is what the 

organization hires one to do and do 

well. Namun sebaliknya, jika 

perkembangan tersebut tidak dapatt 

dikelola dan dimanfaatkan dengan 

baik, justru akan dapat berpengaruh 

negatif terhadap pembangunan 

SDM yang ada. 

Kemajuan ICT yang demikian pesat 

serta potensi pemanfaatannya secara luas 

telah membuka akses, komunikasi jarak 

jauh secara langsung maupun tidak 

langsung yang efektif, maupun 

membuka peluang untuk pengelolaan 

dan pendayagunaan informasi dalam 

volume yang besar secara cepat dan 

akurat. Kenyataan telah menunjukkan 

bahwa disamping dapat berpengaruh 

negatif, pemanfaatan ICT merupakan 

faktor yang sangat penting dalam 

mendukung kemajuan pendidikan. 

Menurut  Krisnadi (2009) prinsip – 

prinsip yang perlu diterapkan dalam 

pemanfaatan ICT yaitu: (1) 

Pemanfaatan ICT dalam pendidikan 

sebaiknya mempertimbangkan 
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karakteristik peserta didik, pendidik, dan 

tenaga kependidikan dalam keseluruhan 

pembuatan keputusan ICT; (2) 

Pemanfaatan ICT sebaiknya dirancang 

untuk memperkuat minat dan motivasi 

pengguna untuk menggunakannya 

semata guna meningkatkan dirinya, baik 

dari segi intelektual, spiritual (rohani), 

sosial, maupun ragawi; (3) 

Pemanfaatan ICT sebaiknya 

menumbuhkan kesadaran dan keyakinan 

akan pentingnya kegiatan berinteraksi 

langsung dengan manusia (tatap muka), 

dengan lingkungan social- budaya 

(pertemuan, museum, tempat – tempat 

bersejarah), dan lingkungan alam 

(penjelajahan) agar tetap mampu 

memelihara nilai – nilai sosial 

humaniora (seni dan budaya), dan 

kecintaan terhadap alam sebagai 

anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa; (4) 

Pemanfaatan ICT sebaiknya menjaga 

bahwa kelompok sasaran tetap dapat 

mengapresiasi teknologi komunikasi 

yang sederhana dan kegiatan – kegiatan 

pembelajaran tanpa ICT karena tuntutan 

penguasaan kompetensi terkait dalam 

rangka mengembangkan seluruh 

potensi siswa secara seimbang; (5) 

Pemanfaatan ICT sebaiknya mendorong 

pengguna untuk menjadi lebih kreatif 

dan inovatif sehingga tidak hanya puas 

menjadi konsumen informasi 

berbasis ICT. 

 

2. Masalah yang muncul dalam 

pembelajaran TIK 

Pada saat ini, Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) memegang

peranan yang penting dalam berbagai 

bidang, termasuk dalam bidang 

pendidikan. Salah satu penerapan TIK 

dalam bidang pendidikan antara lain 

pemanfaatan sarana multimedia dan 

media Internet dalam proses 

pembelajaran (Law. N, et.al. 2008). 

Pemanfaatan sarana multimedia dalam 

proses pembelajaran diwujudkan melalui 

modul-modul pembelajaran yang lebih 

interaktif dan menarik minat pembelajar, 

misalnya penggunaan flash, adanya 

penjelasan melalui media suara/ audio 

dan penambahan fitur-fitur yang dapat 

meningkatkan partisipasi aktif dari 

pembelajar. Sedangkan dengan 

pemanfaatan media Internet dalam 

proses pembelajaran diharapkan akan 

mempermudah pembelajar dalam 

mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan, sehingga diharapkan 

pembelajar akan aktif mencari informasi 

dan pengetahuan yang dibutuhkan. 

Namun pada kenyataannya, penerapan 

TIK dalam bidang pendidikan di 

Indonesia masih dalam tahap awal dan 

masih belum termanfaatkan secara 

maksimal. 

Kendala-kendala penerapan TIK di 

bidang pendidikan antara lain 

disebabkan oleh belum meratanya 

infrastuktur yang mendukung penerapan 

TIK di bidang pendidikan merupakan 

permasalahan awal yang harus segera 

diselesaikan oleh pihak yang berwenang, 

karena tanpa adanya infrastruktur yang 

mendukung maka penerapan TIK di 

bidang pendidikan hanya akan menjadi 

impian semata. Infrastruktur merupakan 

komponen yang sangat penting yang 

berfungsi sebagai modal awal dan utama 

dalam penerapan TIK di bidang 

pendidikan. Pada saat ini, terdapat 

kecenderungan bahwa hanya daerah 

http://www.eurekapendidikan.com/2014/11/pengertian-dan-definisi-kemampuan.html
http://www.eurekapendidikan.com/2015/01/definisi-murid-siswa-dan-peserta-didik.html
http://hartina129b.blogspot.com/2013/04/pengertian-multimedia-dan-contohnya.html
http://komputer.yn.lt/adalah/?arti=Flash
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tertentu saja yang mendapatkan akses 

TIK. Hal ini dikarenakan masih banyak 

daerah yang bahkan untuk memilki 

akses  telepon saja tidak ada, apalagi 

untuk akses terhadap Internet. Padahal 

sesungguhnya banyak sekali potensi 

sumber daya manusia unggul yang 

dimiliki oleh daerah tersebut. Jika hal ini 

terus berlangsung seperti ini maka 

dikhawatirkan bahwa potensi sumber 

daya manusia yang dimiliki daerah 

tersebut akan terbuang dengan percuma 

dan tidak dapat dimanfaatkan untuk 

kemajuan bangsa Indonesia pada 

umumnya. 

Kendala lainnya yang perlu 

diselesaikan adalah ketidaksiapan 

sumber daya manusia untuk 

memanfaatkan TIK dalam proses 

pembelajaran. Ketidaksiapan ini 

dikarenakan pola kebiasaan 

pembelajaran yang masih belum 

menganggap penting peranan TIK dalam 

meningkatkan citra sekolah yang unggul. 

Mereka cenderung sudah merasa puas 

akan materi yang telah diberikan oleh 

pengajar secara langsung, sehingga 

menyebabkan mereka tidak mau/malas 

untuk mencari informasi tambahan yang 

ada di internet walaupun sarana dan 

infrastruktur sudah mendukung dalam 

penerapan TIK. Terkadang kendala ini 

jauh lebih susah untuk dipecahkan 

daripada tidak adanya infrastruktur yang 

mendukung TIK, hal ini karena biasanya 

lebih susah untuk mengubah pola 

tingkah laku/kebiasaan dari seseorang, 

(Gefen. (2002). Oleh karena itu, perlu 

adanya kesadaran dari setiap individu 

pembelajar untuk memanfaatkan dan 

menerapkan TIK dalam metode 

pembelajarannya. Teknologi modern 

(ICT) banyak menawarkan di dunia 

pendidikan, yakni : (a) Meningkatkan

pengajaran dan pembelajaran di 

kelas; (b) Pandangan bahwa teknologi 

baru potensi untuk mendukung 

pendidikan di seluruh kurikulum; dan (c) 

Memberikan kesempatan untuk 

komunikasi yang efektif antara guru dan 

siswa dengan cara yang belum mungkin 

dilakukan sebelumnya. 

3. Upaya Menerapkan TIK dalam 

Dunia Pendidikan 

Untuk mengatasi kendala-kendala 

tersebut diperlukan langkah-langkah 

penyelesaian yang sekaligus berfungsi 

sebagai prasyarat keberhasilan 

penerapan TIK dalam pembelajaran. 

Menurut Mahmud (2008:13) dalam 

bukunya yang berjudul ICT Untuk 

Sekolah Unggul, terdapat beberapa 

persyaratan agar dapat menerapkan 

pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi, yaitu 

tersedianya sarana prasarana yang 

menunjang pembelajaran berbasis TIK. 

Beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam menerapkan 

pembelajaran berbasis TIK adalah : 

a) Pembelajar dan Pengajar harus 

memiliki akses terhadap teknologi 

digital dan Internet dalam kelas, 

sekolah, dan lembaga pendidikan. 

Ini berarti sekolah harus memiliki 

sarana prasarana yang memadai 

yang berkaitan dengan teknologi 

informasi dan komunikasi, seperti 

tersedianya komputer/laptop, 

jaringan komputer, internet, 
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laboratorium komputer, peralatan 

multimedia seperti CD, 

DVD, Web Camera dan lain-lain; 

b) Harus tersedia materi yang 

berkualitas, bermakna, dan 

dukungan kultural bagi pembelajar 

dan pengajar. Materi-materi itu 

dapat berupa materi pembelajaran 

interaktif yang berbantuan 

c) komputer, seperti CD, DVD 

Pembelajaran Interaktif; 

d) Pengajar harus memiliki 

pengetahuan dan keterampilan 

dalam menggunakan alat-alat dan 

sumber-sumber digital untuk 

membantu pembelajar agar 

mencapai standar akademik; 

e) Harus tersedia anggaran atau dana 

yang cukup untuk mengadakan, 

mengembangkan dan merawat 

sarana prasarana Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

tersebut; dan 

f) Adanya kemauan dari semua 

pihak, dalam hal ini guru dan 

peserta didik untuk menerapkan 

pembelajaran dengan dukungan 

teknologi komunikasi dan 

informasi tersebut. 

E. SIMPULAN DAN 

REKOMENDASI 

Dari penjelasan yang telah 

dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) membawa pengaruh 

yang begitu besar bagi setiap aspek 

kehidupan, terutama pendidikan. 

Kekurangan dan hambatan yang ada 

dalam proses pembelajaran dapat diatasi 

dengan memanfaatkan perkembangan 

TIK. Seperti yang disebutkan dalam 

bagian pertama pembahasan, yaitu 

arti TIK bagi dunia pendidikan berarti

tersedianya saluran atau sarana yang 

dapat dipakai untuk menyiarkan 

program pendidikan. Namun, 

kenyataannya di Indonesia baru 

memasuki tahap mempelajari berbagai 

kemungkinan pengembangan dan 

penerapan TIK. Hal ini disebabkan 

adanya berbagai kendala yang ada dalam 

usaha pemanfaatan TIK di dunia 

pendidikan Indonesia. Hal ini 

membuktikan ketertinggalan Indonesia 

dibandingkan dengan negara-negara 

lain, seperti Israel, Italia, dan Jepang. Di 

negara tersebut, penggunaan TIK dalam 

proses pembelajaran sudah merupakan 

hal yang lazim. Oleh sebab itu, kita 

bersama-sama dengan pemerintah dan 

pihak lainnya harus saling bahu-

membahu dalam penyelenggaraan 

pemanfaatan TIK di dunia pendidikan 

Indonesia. Karena teknologi informasi 

dan komunikasi menjadi kunci untuk 

menuju sekolah masa depan yang lebih 

baik. 
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