
1

Menggunakan 
Wikipedia

dalam Pembelajaran

Penggunaan 
Wikipedia untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
literasi media dan 
informasi

Panduan untuk pengajar

Modul 3:
Memproduksi Informasi



2

*Awan kata (word cloud) ini dihimpun dari 713 tanggapan guru terhadap survei yang 
dilakukan pada Juli 2020 di Bolivia, Maroko, dan Filipina.
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Pengantar

Sebagian besar orang mengetahui Wikipedia, bahkan tidak sedikit di antara kita yang 
menggunakannya sebagai alat bantu dalam mengerjakan tugas. Namun, tidak banyak 
yang mengetahui bahwa Wikipedia bisa disunting (edit) isinya oleh siapa saja, bahkan 
menganggap Wikipedia tidak bisa dipercaya sepenuhnya karena faktor keterbukaan 
tersebut (baca: bisa disunting oleh siapa saja).

Padahal apabila dipikirkan kembali sesungguhnya Wikipedia adalah situs web yang 
sangat bermanfaat bagi kita untuk belajar mengembangkan cara berpikir kritis, 
berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Wikipedia adalah situs web 
yang berguna bagi kita sebagai gerbang awal dalam mencari informasi, yakni dari 
kumpulan informasi yang ada di artikel Wikipedia hingga melihat informasi tersebut 
lebih dalam menggunakan referensi/catatan kaki yang ada di Wikipedia.

Bagi pengajar, Wikipedia adalah medium baru dalam mengajak peserta 
mengembangkan aspek berpikir kritis, berkomunikasi, hingga berkolaborasi 
yang menjadi kemampuan penting di abad ke-21. Namun, tidak sedikit pengajar 
yang mengalami kesulitan untuk mengaplikasikan Wikipedia ke dalam kurikulum 
pembelajarannya. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka Wikimedia Indonesia 
mengadaptasi modul berjudul Teacher’s Guide: Reading Wikipedia in the Classroom 
yang pada mulanya disusun oleh Wikimedia Foundation. Hasil adaptasi dari modul 
tersebut, yang disesuaikan dengan konteks Indonesia, kami terbitkan dengan judul 
Menggunakan Wikipedia dalam Pembelajaran.

Semoga modul ini dapat membantu para pengajar dalam mengaplikasikan Wikipedia 
ke dalam aktivitas pembelajarannya, serta masyarakat luas yang ingin menggunakan 
Wikipedia bisa mengetahui lebih dalam Wikipedia itu sendiri.

Salam,
Tim Pendidikan Wikimedia Indonesia

Kata sambutan dari Wikimedia Indonesia

https://wikimedia.or.id
https://wikimediafoundation.org/
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Di seluruh dunia, peserta dan pengajar menggunakan Wikipedia sebagai sumber 
pembelajaran. Namun, tak jarang pengajar mengalami suatu dilema ketika peserta 
menggunakan Wikipedia secara sembarangan. Sesungguhnya, Wikipedia bisa 
digunakan sebagai sarana pembelajaran abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, 
dan kolaborasi. Karena beragam topik yang dapat terhimpun dalam Wikipedia, maka 
Wikipedia adalah pilihan yang sesuai untuk medium pembelajaran peserta.

Tim Pendidikan Wikimedia Foundation dengan bangga mempersembahkan modul 
Reading Wikipedia in the Classroom (Menggunakan Wikipedia dalam Pembelajaran). 
Modul Menggunakan Wikipedia dalam Pembelajaran telah disesuaikan dengan tiga 
komponen Literasi Media dan Informasi (LMI), yaitu mengakses, mengevaluasi, dan 
memproduksi informasi. LMI merupakan sebuah konsep yang diusulkan oleh UNESCO 
berupa seperangkat kompetensi yang mendorong masyarakat untuk mengakses, 
memperoleh, memahami, mengevaluasi, menggunakan, memproduksi serta 
membagikan informasi dan konten media dalam berbagai format secara kritis. 

Selain itu, modul ini juga membimbing pengajar dalam memahami kemampuan LMI 
pada abad ke-21, yaitu: proses suatu informasi dibuat, menganalisis suatu informasi, 
hingga mengetahui bias dari suatu informasi. Oleh karena itu, modul ini dapat 
membantu pengajar untuk memahami, mengetahui cara kerja, dan mengaplikasikan 
Wikipedia ke dalam kurikulum pembelajaran.

Sekilas tentang Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation adalah yayasan nirlaba yang menaungi proyek Wikipedia 
dan situs kerabat lainnya. Kami memiliki tujuan untuk mendukung kontributor yang 
memiliki keinginan untuk berbagi pengetahuan demi mewujudkan pengetahuan bebas 
dan gratis bagi semua orang.

Nichole Saad
Melissa Guadalupe Huertas
Vasanthi Hargyono
Sailesh Patnaik
Brahim Faraji
Soukaina Abelhad
Noemi Ticona Angles
Olga Paredes Alcoreza
Erlan Vega Rios 
Imelda Brazal
Vanj Padilla

 Tim Reading Wikipedia in the Classroom

Kata sambutan dari Wikimedia Foundation

Modul 3

https://wikimediafoundation.org/
https://wikimediafoundation.org
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Informasi mengenai 
modul ini

Modul Menggunakan Wikipedia dalam 
Pembelajaran disusun oleh Tim Pendidikan 
Wikimedia Indonesia: Bonaventura Aditya 
Perdana, Dian Agustin, Dimas Hardijanto, dan 
Nur Rahmi Nailah.

Modul ini merupakan gubahan dan adaptasi 
dari modul yang dibuat oleh Tim Pendidikan 
Wikimedia Foundation dengan judul Teacher’s 
Guide: Reading Wikipedia in the Classroom. 

Atribusi: Modul Teacher’s Guide: Reading Wikipedia in the Classroom diterbitkan di 
bawah lisensi CC BY-SA 4.0 yang disusun oleh Wikimedia Foundation.z

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://wikimediafoundation.org
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gCatatan samping

“Catatan samping” merupakan 
informasi yang membahas dunia 
pendidikan dan hal lainnya yang 
terkait.

Tips

“Tips” merupakan informasi berupa 
tahapan/langkah-langkah yang 
dapat membantu Anda.

Sisipan

Kegiatan

Kegiatan

“Kegiatan” merupakan aktivitas 
yang dilakukan oleh Anda dan/
atau peserta untuk meningkatkan 
pemahaman atas isi modul ini.

Ta
h

u
k

ah
 A

n
d

a?

Tahukah Anda?
“Tahukah Anda?” merupakan 
informasi mengenai Wikipedia dan 
hal lainnya yang terkait.

Modul ini berisi panduan untuk mengakses, mengevaluasi, dan memproduksi 
informasi di Wikipedia. Seluruh isi modul ini menggunakan teks naratif yang bertujuan 
untuk memudahkan Anda dalam memahami isi modul. Selain itu, modul ini juga 
dilengkapi sisipan agar Anda mendapatkan informasi secara menyeluruh sekaligus 
meningkatkan pengalaman belajar Anda. 

Berikut adalah sisipan yang ada di modul ini:

Modul 3
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Selain modul ini, Wikimedia Indonesia memiliki program yang dapat membantu 
pengajar dalam menggunakan Wikipedia. Salah satu dari program tersebut adalah 
WikiLatih.

WikiLatih merupakan subprogram Pendidikan Wikimedia Indonesia yang berfokus 
kepada pengenalan dan pelatihan penyuntingan (editing) artikel Wikipedia. WikiLatih 
sendiri memiliki beberapa bentuk pelatihan, beberapa di antaranya adalah WikiLatih 
Reguler dan WikiLatih Daring.

WikiLatih Reguler adalah pelatihan penyuntingan Wikipedia yang terbuka bagi 
masyarakat umum dan diadakan secara luring. Dalam pelatihan ini, peserta akan 
diajarkan mengenai informasi dasar mengenai Wikipedia hingga praktik membuat 
artikel baru di Wikipedia. Pelatihan ini tidak dipungut biaya.

WikiLatih Daring adalah kursus penyuntingan Wikipedia yang terbuka bagi 
masyarakat umum dan berlangsung secara daring (online). Pelatihan ini menawarkan 
materi yang lebih komprehensif dibandingkan WikiLatih Reguler. Selama tiga minggu, 
peserta akan mendapatkan materi dan dibimbing secara langsung. Jika peserta 
mengikuti pelatihan ini hingga akhir, maka peserta akan mendapatkan sertifikat dari 
Wikimedia Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan WikiLatih, silakan menghubungi Tim 
Pendidikan Wikimedia Indonesia melalui pranala ini.

Modul ini disusun oleh Wikimedia Indonesia dan diterbitkan di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.
Anda diizinkan untuk mengunduh (download), membagikan, dan mengubah isinya selama Anda memberikan 
atribusi ke Wikimedia Indonesia dan Wikimedia Foundation.

Berperan aktif dalam 
kegiatan kami

https://pendidikan.wikimedia.or.id/hubungi-kami
https://wikimedia.or.id
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Standar 
kompetensi LMI

Mampu memproduksi, memantau, serta menggunakan 
informasi dan konten media

Hasil belajar yang diharapkan

1. Pengajar dapat menjelaskan berbagai cara yang bisa dilakukan untuk 
berkontribusi di Wikipedia.

2. Pengajar dapat membuat kontribusi sederhana di Wikipedia.

Implementasi di kelas

1. Pengajar dapat mendukung para peserta untuk membuat kontribusi 
sederhana di Wikipedia.

2. Pengajar dapat mengevaluasi kemampuan para peserta dalam membuat 
kontribusi sederhana di Wikipedia.

Modul 3                          
Memproduksi Informasi



11

3.1
Jangan Ragu,
mari berkontribusi

3.2
Membuat
halaman pengguna
di Wikipedia

3.3
Kontribusi
pertama Anda

3.4
Berkolaborasi
dengan
pengguna lain
di Wikipedia

3.5
Menjembatani
kesenjangan
dengan
membangun
pengetahuan bersama

Modul 3

Panduan Pembelajaran MULAI

SELESAI
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Ayo mulai!
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3.1 Jangan ragu, mari berkontribusi!

Tak jarang kita ragu untuk memulai sesuatu 
karena takut gagal atau melakukan kesalahan 
yang bisa merusak semua hal yang baru saja 
kita mulai. Hal ini sangat wajar dirasakan 
sebagian besar pengguna baru di Wikipedia 
dan mungkin Anda adalah salah satunya. 
Padahal salah satu faktor penting dalam 
keberhasilan seseorang adalah memiliki 
kemampuan untuk beradaptasi dan terus 
berkembang setelah melakukan beberapa 
kesalahan.

Setiap hari, ribuan suntingan dibuat di Wikipedia oleh ratusan kontributor di seluruh 
dunia. Terkadang mereka membuat kesalahan yang membuat suntingan mereka 
dikembalikan. Tidak jarang pula suntingan mereka dikoreksi oleh kontributor lain. 
Namun tidak masalah. Semua ini dilakukan agar kualitas artikel di Wikipedia jadi lebih 
baik.

Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir sebab pada dasarnya Wikipedia memegang 
prinsip jangan ragu menyunting artikel. Selama Anda memiliki niat untuk menjadikan 
Wikipedia lebih baik, maka kontributor Wikipedia akan bersedia untuk membantu. 
Jangan khawatir apabila Anda tidak sengaja melakukan kesalahan, karena kontributor 
Wikipedia akan membimbing Anda menjadi kontributor yang baik.

Panduan berkontribusi di Wikipedia

Jangan ragu menyunting artikel� Wikipedia dapat berkembang jauh lebih cepat 
jika para kontributor saling bekerja sama membenahi kesalahan, mengoreksi 
tata bahasa, menambahkan fakta dan referensi, dll. Asumsikanlah bahwa 
kontributor lain akan berani mengoreksi suntingan Anda (karena itulah justru yang 
diharapkan!). Coba ingat seberapa sering Anda membaca sesuatu dan berpikir, 
"Mengapa tidak ada orang yang memeriksa suntingan halaman ini?" Wikipedia 
bukan saja mengizinkan hal itu, tetapi bahkan menginginkan Anda untuk 
menambah, merevisi, dan menyunting artikel dengan berani. Memang diperlukan 
sedikit sopan santun untuk melakukan itu, tapi Anda pasti bisa.

Perbaiki artikel yang menurut Anda salah/kurang tepat� Kami mengerti bahwa 
Anda merasa resah apabila ada artikel di Wikipedia yang salah/kurang tepat 
dan ingin berkeluh kesah di internet akan hal tersebut. Namun, mengeluh dan 
menggerutu tidak akan mengubah isi artikel tersebut. Yang bisa Anda lakukan 
adalah memperbaiki sendiri isi artikel yang menurut Anda salah/kurang tepat. 
Sebab hal itulah yang selama ini dilakukan oleh seluruh kontributor Wikipedia. 
Ingat pula bahwa tugas memperbaiki artikel Wikipedia adalah tugas kita bersama.

https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Jangan_ragu_menyunting_artikel
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Jangan kecewa apabila suntingan Anda dikembalikan oleh kontributor lain� Kami 
juga mengerti apabila Anda kecewa karena suntingan yang dibuat dengan susah 
payah dikembalikan oleh kontributor lain, tetapi kami sarankan kepada Anda untuk 
membaca Wikipedia:Asumsikan niat baik dan Wikipedia:Kesopanan. Diskusikan 
bersama kontributor tersebut dengan kepala dingin dan cobalah untuk meminta 
masukan yang membangun dari mereka.

Setelah Anda membaca panduan berkontribusi di Wikipedia, 
luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan berikut:
• Menurut Anda, apakah panduan berkontribusi di Wikipedia 

dapat berpengaruh secara positif atau negatif untuk 
Wikipedia itu sendiri?

• Menurut Anda, apakah panduan tersebut memiliki pengaruh 
terhadap kualitas artikel di Wikipedia?

Kegiatan

Anda dapat mencatat temuan-temuan Anda di sini!

Agar bahasa Sunda dapat ngigelan jaman atau mengiringi zaman, 
mau tidak mau ia harus hadir dan digunakan dalam setiap 
zaman. Pada zaman serbadigital seperti sekarang, bahasa Sunda 
niscaya harus digunakan dalam dunia digital. Untuk itu, proyek-
proyek Wikimedia menjadi wahana penting untuk menunjukkan 
kehadiran bahasa Sunda di zaman digital.

Ilham Nurwansah
Kontributor Wikipedia bahasa Sunda

Testimoni

Modul 3

https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Asumsikan_niat_baik
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kesopanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Halaman_pembicaraan
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3.2 Membuat halaman 
pengguna di Wikipedia

Ada pepatah yang menyebutkan, “tak kenal maka tak 
sayang”. Ketika Anda sudah mendaftar di Wikipedia dan 
mulai untuk berkontribusi, maka sebagian kontributor 
Wikipedia akan melihat akun Anda dan mencoba untuk 
mengenal Anda lebih jauh. Bagaimana cara mereka 
mengenal Anda? Tentu saja melalui halaman pengguna Anda 
di Wikipedia.

Halaman pengguna adalah suatu halaman khusus di Wikipedia yang disediakan untuk 
menampilkan informasi mengenai seorang pengguna. Selain itu, halaman pengguna 
dapat menjadi tempat bagi pengguna Wikipedia untuk mengekspresikan diri, 
menunjukkan minat mereka, bahkan menceritakan progres atau keterlibatan mereka 
dalam proyek-proyek Wiki.

Apakah Anda masih ragu untuk mendaftar di Wikipedia? Berikut adalah beberapa 
keuntungan dari memiliki akun di Wikipedia:

• Dapat membuat artikel baru.
• Dapat membuat halaman pribadi (di halaman 

pengguna).
• Dapat dihubungi oleh pengguna yang lain, baik 

melalui Wikipedia maupun surel (e-mail) tanpa 
perlu mengetahui alamat surel Anda.

• Dapat memberikan suara dalam suatu 
pemungutan suara.

• Dapat melihat semua suntingan yang Anda 
buat melalui "kontribusi saya". Menyunting 
secara anonim menyebabkan setiap suntingan 
yang Anda buat terdaftar atas alamat internet 
protokol (IP) yang Anda gunakan sehingga 
Anda tidak bisa melihat histori suntingan-
suntingan di daftar kontribusi Anda.

• Alamat IP Anda tidak akan diketahui oleh 
pengguna lain sehingga mereka tidak akan bisa 
melacak domisili Anda.

• Dapat membuat halaman bak pasir (sandbox) 
sendiri saat ingin menguji-coba suntingan 
sederhana tanpa mengganggu suntingan lain 
di Wikipedia.

Apakah Anda sudah merasa yakin untuk membuat akun di Wikipedia? Kalau begitu, 
mari ikuti langkah-langkah berikut ini.

https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Keuntungan_memiliki_akun
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Untuk mendaftar di Wikipedia, buka https://id.wikipedia.org dan klik “Buat akun 
baru” (yang diberi tanda merah).

Apa saja yang bisa Anda tambahkan di halaman pengguna? Silakan mengunjungi 
pranala ini, tetapi intinya adalah jangan menambahkan sesuatu yang bersifat 
pribadi (misalnya: nomor telepon, alamat rumah, tahun lahir, dsb.) ke halaman 
pengguna Anda.

Isilah semua data yang dibutuhkan, termasuk alamat surel (e-mail) yang Anda 
gunakan. Meskipun Anda tidak wajib memasukkan surel untuk membuat akun 
di Wikipedia, kami sangat menyarankan Anda untuk tetap memasukkannya. 
Memasukkan surel dapat memulihkan kata sandi Anda jika suatu saat nanti 
Anda melupakannya. 

Di bagian nama pengguna, Anda tidak diwajibkan menggunakan nama asli 
sebagai nama pengguna selama nama pengguna tersebut tidak melanggar 
ketentuan yang berlaku.

Jika proses pendaftaran sudah selesai, kunjungi pranala ini untuk mulai 
membuat halaman pengguna Anda. Setelah itu, klik bilah “Buat” yang ada di 
bagian kanan atas.

https://id.wikipedia.org
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Halaman_pengguna
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kebijakan_nama_pengguna
https://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Halaman_saya
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Setelah menambahkan beberapa informasi di halaman pengguna Anda, klik 
“Terbitkan halaman” untuk menyimpannya. Selamat! Anda sudah memiliki 
halaman pengguna di Wikipedia.

Sekadar informasi, halaman pengguna Anda secara otomatis terhubung dengan 
halaman pembicaraan milik Anda. Halaman pembicaraan tersebut digunakan 
sebagai tempat berinteraksi dengan sesama kontributor di Wikipedia.

Ti
p

s Menyunting halaman pengguna Wikipedia Anda
Berikut adalah beberapa tips yang bisa digunakan untuk menyunting halaman 
pengguna milik Anda:
• Temukan beberapa contoh halaman pengguna milik kontributor lain yang 

paling menarik menurut Anda. Caranya, carilah artikel yang Anda inginkan di 
Wikipedia, kemudian klik “Lihat riwayat”. Anda akan menemukan beberapa 
nama kontributor yang turut menyunting artikel tersebut. 

• Pilih salah satu kontributor yang Anda inginkan dengan mengeklik nama 
pengguna kontributor tersebut. Ini akan secara otomatis mengarahkan Anda ke 
halaman penggunanya.

• Perhatikan apa saja yang tertera di halaman pengguna tersebut, baik dari 
kalimat pembuka, penjelasan mengenai apa saja yang ia lakukan di Wikipedia, 
hingga hobi/minat yang digeluti.

• Kembali ke halaman pengguna milik Anda di sini, kemudian terapkan apa saja 
yang sudah Anda temukan di halaman pengguna kontributor tersebut. Ingat! 
Jangan ragu untuk mengimprovisasi halaman pengguna Anda sendiri.

• Jangan lupa untuk klik “Terbitkan perubahan” setiap kali Anda ingin 
menyimpannya.

https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Halaman_pembicaraan
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3.3 Kontribusi pertama Anda

Wikipedia merupakan sebuah proses kolaboratif. Tidak ada 
satupun kontributor yang dapat membuat artikel dengan 
sempurna tanpa adanya bantuan dari kontributor lainnya. 
Tujuan membebaskan pengetahuan bagi semua yang didukung 
oleh para kontributorlah yang membuat Wikipedia terus 
bertahan hingga saat ini.

Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai 
kontribusi pertama Anda di Wikipedia.

Memberikan ucapan terima kasih

Wikipedia memiliki fitur ucapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi kita kepada 
kontributor lain. Maka dari itu, jangan sungkan untuk memberikan ucapan terima 
kasih kepada kontributor yang telah berkontribusi di Wikipedia.

Anda dapat menemukan bilah “berterima kasih” di halaman riwayat revisi setiap 
artikel di Wikipedia.

• Masuk log (log in) ke akun Wikipedia Anda
• Carilah satu artikel yang Anda inginkan di Wikipedia

• Klik bilah “Lihat riwayat”
• Lihat suntingan terbaru di riwayat revisi artikel tersebut (letaknya di paling 

atas) yang dilakukan oleh kontributor Wikipedia
• Berikan ucapan terima kasih kepadanya dengan mengeklik bilah “berterima 

kasih”

Kegiatan

Mari kita coba!
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Menambahkan catatan kaki

Seperti yang sudah kita pelajari di Modul 2, setiap artikel 
di Wikipedia membutuhkan catatan kaki agar isinya bisa 
dipastikan oleh orang lain dan hal tersebut yang membuat 
Wikipedia menjadi sumber informasi yang bisa diandalkan. 
Namun, pada kenyataannya tidak semua artikel di Wikipedia 
memiliki catatan kaki. Anda mungkin pernah menemukan 
penanda “[butuh rujukan]” pada halaman artikel yang 
mengandung pernyataan-pernyataan tanpa catatan kaki.

Hal inilah yang kemudian memunculkan sebuah inisiatif bernama #1Lib1Ref. Inisiatif 
ini mendorong semua orang agar turut meningkatkan kualitas Wikipedia dengan cara 
menambahkan satu referensi yang hilang ke artikel Wikipedia. Dengan menambahkan 
sumber-sumber yang tepercaya ke artikel Wikipedia, Anda turut membantu para 
pembaca untuk mendalami topik yang sedang mereka baca lewat referensi yang telah 
Anda tambahkan.

Karena saat ini Anda adalah kontributor Wikipedia, maka Anda bisa langsung 
menambahkan catatan kaki di artikel Wikipedia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Butuh_rujukan
https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/1Lib1Ref/id
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• Masuk log (log in) ke akun Wikipedia Anda
• Carilah artikel yang Anda inginkan di Wikipedia

• Temukan kalimat atau paragraf yang tidak ada catatan kakinya
• Klik bilah “Sunting”
• Arahkan kursor ke bagian kalimat atau paragraf yang tidak ada catatan 

kakinya
• Pilih menu “Kutip”
• Akan tampil tiga pilihan, yaitu “Otomatis”, “Manual”, dan “Pakai ulang”. Apabila 

Anda ingin menambahkan catatan kaki dengan mengambil sumber dari 
situs web, maka pilih menu “Otomatis” dan masukkan pranala dari situs web 
tersebut

• Setelah memasukkan pranala, klik bilah “Hasilkan”
• Apabila sudah selesai diproses, klik bilah “Sisipkan”
• Simpan perubahan yang Anda lakukan dengan mengeklik “Terbitkan 

perubahan”

Kegiatan

Mari kita coba!

Selain memberikan panduan secara tertulis, kami juga memiliki panduan 
berupa video tutorial sebagai berikut:
• Tata cara berkontribusi di Wikipedia, ditujukan untuk pengguna baru 

agar memahami dasar penyuntingan di Wikipedia.
• Fitur pengguna baru, ditujukan untuk pengguna baru agar lebih aktif 

dalam melakukan penyuntingan di Wikipedia.

Ta
h

u
k

ah
 A

n
d

a?

Catatan

https://www.youtube.com/watch?v=Ls_gpu4SLl4
https://www.youtube.com/watch?v=o_v4yNHq3Wg
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3.4 Berkolaborasi dengan 
pengguna lain di Wikipedia

Pada dasarnya, prinsip membuat artikel di 
Wikipedia sama seperti konsep pembelajaran 
berbasis proyek. Model pembelajaran ini berfokus 
pada penyelidikan, refleksi, kritik dan revisi, serta 
mengedepankan kepentingan masyarakat. Sama 
halnya dengan membuat artikel di Wikipedia, 
para peserta akan dihadapkan dengan berbagai 
tantangan yang nyata dalam proses produksi 
pengetahuan. Hal ini sekaligus memberi mereka 

kesempatan untuk berlatih menerapkan keilmuan/keunggulan mereka pada suatu 
bidang/topik, menerima kritik, dan berkolaborasi dengan kontributor lain sehingga 
mereka dapat menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Itulah sebabnya, para pengajar di seluruh dunia turut mengintegrasikan Wikipedia 
dalam pembelajaran mereka. Selain untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 
memecahkan masalah, berkolaborasi, dan kemampuan berkomunikasi efektif di 
antara para peserta, mereka akan turut terlibat dalam proses produksi informasi.

Dengan banyaknya orang di seluruh dunia yang mengandalkan Wikipedia sebagai 
sumber informasi, para kontributor Wikipedia berusaha untuk memastikan bahwa 
artikel di Wikipedia selalu memadai dan termutakhir. 

Di bagian ini, Anda akan melihat bentuk-bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh 
kontributor Wikipedia di seluruh dunia.

ProyekWiki

ProyekWiki adalah proyek bersama kontributor Wikipedia yang ingin bekerja 
sama dalam sebuah tim untuk mengembangkan artikel-artikel di Wikipedia. Secara 
umum, setiap tim yang berkolaborasi dalam ProyekWiki memiliki fokus ke bidang/
topik tertentu (misalnya, matematika), wilayah tertentu (misalnya, Indonesia), 
pengembangan Wikipedia (misalnya, perbaikan terjemahan artikel-artikel panjang), 
atau proyek lainnya.

Berikut adalah beberapa contoh ProyekWiki yang dikerjakan oleh kontributor 
Wikipedia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran_berbasis_proyek
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran_berbasis_proyek
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:ProyekWiki_Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:ProyekWiki_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:ProyekWiki_Perbaikan_Terjemahan
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ProyekWiki Perempuan
ProyekWiki Perempuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah 
artikel mengenai perempuan dari berbagai macam aspek (baik dari Indonesia 
maupun luar negeri). Sekadar informasi bahwa artikel mengenai perempuan 
masih sangat sedikit jumlahnya apabila dibandingkan dengan artikel mengenai 
laki-laki.

ProyekWiki Perkeretaapian
ProyekWiki Perkeretaapian bertujuan untuk memproduksi artikel-artikel 
perekerataapian yang berkualitas di Wikipedia. Proyek ini berfokus pada subjek/
topik perkeretaapian dan transportasi rel di Indonesia dan dunia, termasuk 
informasi mengenai stasiun dan halte kereta api, jalur-jalur kereta api, produsen 
kereta api, rekayasa dan teknologi kereta api, serta topik-topik yang masih 
berhubungan dengan perkeretaapian.

Kampanye dan kompetisi

Kampanye dan kompetisi dalam gerakan Wikimedia menjadi sebuah upaya dalam 
meningkatkan pertumbuhan konten lokal di proyek Wikimedia, seperti Wikipedia, 
Wikimedia Commons, Wikisource, dan Wikidata. Program ini juga menjadi sarana 
untuk berkolaborasi dengan komunitas lain di luar Wikimedia, menjaga keaktifan 
komunitas-komunitas Wikimedia yang sudah ada, sekaligus menjangkau para 
kontributor baru ke proyek-proyek Wikimedia.

EUforia: EUforia merupakan bentuk kolaborasi antara Wikimedia dan Uni 
Eropa berupa kompetisi menulis dan infografis yang diadakan di Wikipedia serta 
Wikimedia Commons. Beberapa kompetisi EUforia yang telah terselenggara 
antara lain EUforia Uni Eropa (2018), EUforia Wiki4Climate (2019), EUforia 
Wiki4Women dan EUforia Wiki4HumanRIghts (2021).

WikiGap: WikiGap merupakan bagian dari kampanye global untuk 
meningkatkan representasi perempuan di internet. Kegiatan ini berbentuk edit-
a-thon artikel bertopik perempuan di Wikipedia yang diinisiasi oleh Wikimedia 
Swedia dan Kementerian Luar Negeri Swedia. Pada tahun 2021, setidaknya ada 
60 negara dengan lebih dari 30 bahasa yang telah terlibat dalam kegiatan ini.

Bulan Asia Wikipedia: Bulan Asia Wikipedia (Wikipedia Asian Month) merupakan 
kegiatan tahunan yang diselenggarakan untuk menambah artikel-artikel tentang 
Asia dengan melibatkan kontributor Wikipedia dari seluruh dunia. Selain itu, 
kegiatan ini bertujuan untuk menjalin persahabatan sekaligus memungkinkan 
adanya pertukaran budaya antarkomunitas Wikipedia di Asia. Kontributor yang 
berhasil menulis minimal 5 (lima) artikel akan mendapatkan kartu pos khusus 
Bulan Asia Wikipedia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:ProyekWiki_Perempuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:ProyekWiki_Perkeretaapian
https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=id
https://id.wikisource.org/wiki/Halaman_Utama
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://id.wikimedia.org/wiki/EUforia_2021
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyek_EUforia_Uni_Eropa
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:EUforia_Wiki4Climate
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:EUforia_Wiki4Women
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:EUforia_Wiki4Women
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:EUforia_Wiki4HumanRights
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiGap
https://id.wikipedia.org/wiki/Edit-a-thon
https://id.wikipedia.org/wiki/Edit-a-thon
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Asian_Month_2021
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Wiki Cinta Alam & WikiKaleidoskop: Wiki Cinta Alam & WikiKaleidoskop 
merupakan kompetisi foto dengan tema beragam yang diadakan di 
Wikimedia Commons. Kompetisi ini bertujuan untuk memperbanyak berkas 
gambar berlisensi CC Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 agar semua orang dapat 
memanfaatkan karya unggahan tersebut, termasuk menambahkannya ke artikel 
Wikipedia.

Afiliasi Wikimedia

Afiliasi gerakan Wikimedia (Wikimedia movement affiliates) merupakan perkumpulan 
sukarelawan yang saling bekerja sama untuk mendukung dan berkontribusi 
dalam gerakan membebaskan pengetahuan. Bentuk gerakan yang dimaksudkan 
adalah terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan, seperti konferensi regional, 
penjangkauan publik, hubungan masyarakat, kebijakan publik, advokasi, dan lain 
sebagainya yang turut mendukung gerakan Wikimedia.

Terdapat 3 jenis afiliasi yang diakui oleh Wikimedia Foundation, yaitu mitra lokal 
(cabang), organisasi tematik, dan kelompok pengguna Wikimedia.

Mitra lokal Wikimedia:
Mitra lokal Wikimedia adalah organisasi nirlaba dan independen yang 
mendukung dan mewakili gerakan Wikimedia pada suatu wilayah tertentu.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Earth_in_Indonesia_2021
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:WikiKaleidoskop
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.id
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_movement_affiliates/id
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_thematic_organizations
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_user_groups
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Organisasi tematik:
Organisasi tematik adalah organisasi nirlaba dan independen yang didirikan 
untuk mendukung serta mempromosikan proyek-proyek Wikimedia dalam 
area fokus tertentu, misalnya permasalahan tertentu dalam suatu wilayah (atau 
negara).

Kelompok pengguna Wikimedia:
Kelompok pengguna adalah grup keanggotaan yang bersifat terbuka dengan 
narahubung dan riwayat proyek yang mapan. Pada dasarnya, kelompok 
pengguna Wikimedia dirancang sebagai afiliasi yang sederhana dan lebih 
fleksibel.

Komunitas

Mitra lokal Wikimedia turut mendukung komunitas-komunitas lokal di masing-masing 
wilayah atau negara. Sebab tidak dapat dipungkiri, peranan komunitas-komunitas 
lokal sangatlah vital dalam membawa misi gerakan membebaskan pengetahuan agar 
mampu menjangkau masyarakat di setiap daerah dalam suatu wilayah atau negara. 
Salah satu mitra lokal Wikimedia, yaitu Wikimedia Indonesia menaungi beberapa 
komunitas lokal di Indonesia. Sejak Wikipedia bahasa Indonesia terbit pada tahun 
2003, komunitas lokal juga turut berkembang jumlahnya dan menjadi lebih variatif. 
Hingga saat ini, ada 13 komunitas lokal di Indonesia yang didukung oleh Wikimedia 
Indonesia.

*) Satu-satunya komunitas yang berbasis proyek

Komunitas Jenis Surel

Bandung Daerah bandung@wikimedia.or.id

Banjar Bahasa banjar@wikimedia.or.id

Batak Toba Bahasa bataktoba@wikimedia.or.id

Denpasar Daerah denpasar@wikimedia.or.id

Gorontalo Bahasa gorontalo@wikimedia.or.id

Jakarta Daerah jakarta@wikimedia.or.id

Madura Bahasa madura@wikimedia.or.id

Mandailing Bahasa mandailing@wikimedia.or.id

Medan Daerah medan@wikimedia.or.id

Nias Bahasa nias@wikimedia.or.id

Padang Daerah padang@wikimedia.or.id

Wikisource Indonesia* Proyek idwikisource@wikimedia.or.id

Yogyakarta Daerah yogyakarta@wikimedia.or.id

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters
https://wikimedia.or.id/
https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama
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• Sebagaimana prinsip kolaborasi di Wikipedia, 
pembelajaran berbasis proyek akan mendorong 
peserta untuk saling berkolaborasi. Pernahkah Anda 
menerapkan pembelajaran berbasis proyek di kelas 
Anda? Jika sudah pernah, apa saja manfaat dan 
tantangan yang Anda rasakan saat menerapkan model 
pembelajaran ini?

• Setelah mendapatkan materi baru di bagian ini, kegiatan 
apa yang akan Anda lakukan bersama para peserta 
untuk mendorong mereka agar saling berkolaborasi?

Kegiatan
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Setiap orang dari berbagai latar belakang 
pekerjaan, pendidikan, kebangsaan, dan 
gender dapat berkontribusi di Wikipedia. 
Keragaman latar belakang kontributor 
Wikipedia dapat membantu menjembatani 
kesenjangan pengetahuan yang ada di 
Wikipedia. Kita tahu bahwa masih ada 
banyak artikel yang selama ini belum 
tersedia di Wikipedia, terutama artikel-
artikel yang memuat informasi tentang 
kaum minoritas dan pengetahuan lokal.

Selain itu, masih ada hambatan lain yang menghalangi para kontributor untuk aktif 
memproduksi informasi di Wikipedia, terutama bagi kontributor minoritas yang 
secara sistematis dikucilkan dalam masyarakat. Akibatnya pengetahuan, tradisi, 
bahasa, dan kisah mereka belum terhimpun dengan baik di Wikipedia maupun di 
internet secara lebih luas. Ini adalah masalah yang sedang kita pecahkan bersama-
sama.

Hambatan-hambatan tersebut antara lain, kesenjangan dalam keterampilan digital, 
rendahnya literasi, biaya dan akses ke teknologi, akses internet yang belum merata, 
kurangnya pengakuan terhadap sumber-sumber akademis yang berbasis pengetahuan 
lokal, hingga ketidakmampuan untuk terlibat dalam suatu pekerjaan yang bersifat 
sukarela (tidak dibayar).

Untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan yang ada, sebuah organisasi bernama 
Whose Knowledge? menjalin kerja sama dengan komunitas yang selama ini kurang 
terwakili di internet. Mereka menyusun strategi untuk mendorong partisipasi aktif 
dan keterlibatan komunitas minoritas di ranah digital, seperti menyunting artikel di 
Wikipedia dan menambahkan gambar tokoh perempuan ke Wikimedia Commons. 
Dengan menghimpun informasi mengenai komunitas minoritas yang selama ini 
“hilang” atau belum tersedia di internet, inisiatif ini sesungguhnya turut menjembatani 
kesenjangan pengetahuan yang ada sekaligus mendorong keragaman konten di 
internet.

Di bagian ini, Anda akan mempelajari strategi dan pendekatan yang mereka gunakan 
dalam memproduksi informasi sekaligus menjembatani kesenjangan pengetahuan di 
Wikipedia. Namun, sebelum Anda mulai membaca artikel selanjutnya, cobalah untuk 
mengunjungi Wikipedia lalu carilah artikel-artikel berikut ini!

3.5 Menjembatani kesenjangan dengan 
membangun pengetahuan bersama

https://whoseknowledge.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=id
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Lalu cobalah membagikan pendapatmu tentang beberapa hal berikut ini!

Kualitas masing-masing artikel secara 
keseluruhan

Elemen pada masing-masing artikel 
yang belum tersedia berdasarkan 
pengetahuan Anda tentang topik 
tersebut

Sumber-sumber yang dapat Anda 
gunakan untuk menambahkan informasi 
tentang topik tersebut di Wikipedia

Artikel yang memuat informasi tentang 
hidangan yang terkenal di seluruh dunia 

Artikel yang memuat informasi tentang 
hidangan lokal dari negara Anda

Latihan di atas mendorong Anda untuk merenungkan kembali nilai pengetahuan 
tentang topik-topik yang “hilang” atau belum tersedia di Wikipedia. Selain itu, 
Anda dapat mengeksplorasi sumber-sumber yang dapat Anda gunakan untuk 
mengembangkan artikel dengan topik tersebut.

Apa saja strategi dan pendekatan yang digunakan oleh Whose Knowledge? dalam 
memproduksi informasi sekaligus menjembatani kesenjangan pengetahuan 
di Wikipedia? Bagaimana para pengajar dapat memandu para peserta untuk 
menambahkan pengetahuan lokal mereka ke Wikipedia? Anda akan menemukan 
jawabannya melalui artikel berikut ini.

Dekonstruksi pengetahuan akibat kolonialisme pada
penduduk asli Kumeyaay

Persephone Hooper Lewis

Nama saya Persephone Hooper Lewis. Saya mengajar mata kuliah Dekolonisasi 
Pribumi di Departemen Studi Etnis Universitas San Diego, California, Amerika 
Serikat. Saya mulai menggunakan Wikipedia pada tahun 2018.

Ketika saya melakukan studi kasus di lapangan bersama mahasiswa untuk 
mempelajari penduduk asli Kumeyaay, saya berpikir bahwa pengalaman hidup 
mereka merupakan hal yang sangat penting. Tujuan saya melibatkan para 
mahasiswa untuk berkontribusi di Wikipedia adalah agar mereka mampu 
melakukan dekonstruksi pengetahuan yang selama ini dibentuk oleh kolonialisme. 
Saya menerapkan model pengajaran yang memungkinkan para mahasiswa 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kumeyaay
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agar mampu mengkritisi asumsi-asumsi di Wikipedia dan menerapkan konsep 
dekolonisasi dalam suntingan yang mereka buat. Selain itu, saya menugaskan 
berbagai bacaan yang menggabungkan fondasi ontologis dan epistemologis 
pribumi kepada para mahasiswa.

Di kelas yang saya ajar, saya tidak ingin para mahasiswa hanya membuat artikel di 
Wikipedia. Lebih dari itu, saya ingin mahasiswa bisa menerapkan konsep 4R dalam 
penelitian pribumi pada tulisan mereka, yaitu timbal balik (reciprocity), rasa hormat 
(respect), relevansi (relevance), dan tanggung jawab (responsibility). Oleh sebab itu, 
subjek artikel yang terpilih akan dikonsultasikan langsung dengan masyarakat 
Kumeyaay (relevansi). Para mahasiswa juga menjalin hubungan yang baik dengan 
masyarakat Kumeyaay (rasa hormat). Selain itu, para mahasiswa memperoleh 
pengetahuan dari masyarakat Kumeyaay dan merefleksikan betapa pentingnya 
keberadaan artikel tersebut bagi mereka (timbal balik). Akhirnya, para mahasiswa 
juga mengajak masyarakat Kumeyaay untuk melihat hasil tulisan yang sudah 
dibuat sekaligus melibatkan mereka dalam proses penyuntingan (tanggung jawab).

(Anda dapat membaca versi lengkap artikel ini dalam seri bertajuk “Our Stories, Our 
Knowledges”, yaitu sebuah kompilasi kisah, pengalaman, dan pandangan yang berhasil 
dihimpun oleh Whose Knowledge? Proyek ini diselenggarakan oleh Okvir, Equality Labs, Project 
Mukti, komunitas penduduk asli Amerika dari Kumeyaay dan Shoshone, serta komunitas 
Wikimedia).

https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/11/OurstoriesOurknowledges-Part3.pdf
https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/11/OurstoriesOurknowledges-Part3.pdf
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Terlepas dari karakteristik Wikipedia yang mendukung anonimitas, pada 
dasarnya Wikipedia dijalankan oleh sekumpulan orang yang nyata. Para 
kontributor Wikipedia juga menyelenggarakan kegiatan seperti edit-a-
thon, pertemuan (kopi darat atau temu daring), kontes foto, maupun 

acara berskala regional hingga internasional. 

Untuk mewakili berbagai perspektif dan pengetahuan di Wikipedia, 
kami telah mempelajari (dan akan terus belajar) pentingnya membangun 
hubungan dengan para kontributor aktif Wikipedia, terutama memiliki 
visi yang sama dengan kami, yaitu menambahkan pengetahuan yang 

sebelumnya terpinggirkan ke Wikipedia.

Kami menyadari bahwa membangun hubungan membutuhkan waktu, 
tetapi ada banyak komunitas Wikipedia yang menangani isu-isu bias 

yang sistematis, seperti kesenjangan gender maupun kesenjangan 
informasi perihal orang-orang yang dianggap “berbeda” oleh masyarakat.

Untuk mengatasi isu tersebut, kami mendorong beragam 
komunitas minoritas yang umumnya terpinggirkan 

untuk turut menambahkan pengetahuan mereka ke 
Wikipedia. Sebab pada dasarnya, kita semua memiliki 
pengetahuan unik yang bisa dibagikan ke Wikipedia. 

Dengan membagikannya, kita bisa menginformasikan dan 
menginspirasi lebih banyak orang untuk turut mengurangi 

bias pengetahuan sekaligus memusatkan kembali 
pengetahuan yang sebelumnya terpinggirkan di Wikipedia.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Edit-a-thon
https://id.wikipedia.org/wiki/Edit-a-thon
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Berkontribusi di Wikipedia: 
Membangun gudang pengetahuan dalam bahasa Nias

Sirus Laia
Kontributor Wikipedia bahasa Nias

Saya mulai mengenal dan menggunakan Wikipedia sejak masa kuliah di Jerman, 
meskipun belum pernah terpikir untuk menulis atau menyunting di Wikipedia. 
Namun, sejak fake news (hoaks) menjadi sebuah “tren” dalam beberapa tahun 
terakhir, terutama sejak pandemi Covid-19, Wikipedia telah menjadi salah satu 
sumber informasi yang saya percaya di internet. Google pun selalu menempatkan 
artikel-artikel Wikipedia di tempat teratas dalam hasil pencarian.

Saya semakin prihatin melihat begitu banyak informasi tidak benar beredar di 
berbagai grup media sosial yang saya ikuti. Karena itu, saya memiliki keinginan 
untuk membagikan pengetahuan dan informasi yang tepercaya dalam bahasa ibu 
saya, yaitu bahasa Nias. Bagi saya, tempat terbaik untuk melakukannya adalah di 
Wikipedia, Wiktionary, dan Wikibuku.

Perjalanan masih panjang untuk mencapai cita-cita itu dan komunitas kami masih 
kekurangan tenaga untuk membangun kompendium pengetahuan yang memadai 
dan tepercaya dalam bahasa Nias. Selain hampir semua pegiat bahasa Nias 
hanya berbekal telepon cerdas (smartphone), dampak pandemi Covid-19, serta 
menjamurnya berbagai aktivitas daring membuat banyak orang “sibuk” mengejar 
berbagai kegiatan dan melewatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih 
mendasar.

Meski begitu, dengan membangun gudang pengetahuan dalam bahasa Nias, 
saya sekaligus berkontribusi melestarikan bahasa Nias yang dewasa ini semakin 
kurang digunakan oleh penutur bahasa Nias sendiri. Melalui berbagai tulisan di 
Wikipedia, Wiktionary, dan Wikibuku, komunitas kami berusaha merevitalisasi 
bahasa Nias dengan kosakata baru yang lebih mudah digunakan oleh para generasi 
muda.

(Versi lengkap cerita Sirus Laia telah dimuat dalam bentuk artikel yang bertajuk “Tantangan 
mengembangkan bahasa Nias dalam proyek Wikimedia”). 

https://www.google.co.id/
https://nia.wikipedia.org/wiki/Olayama
https://nia.wiktionary.org/wiki/Olayama
https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wb/nia/Olayama&redirectfrom=infopage
https://wikimedia.or.id/2021/02/16/tantangan-mengembangkan-bahasa-nias-dalam-proyek-wikimedia/
https://wikimedia.or.id/2021/02/16/tantangan-mengembangkan-bahasa-nias-dalam-proyek-wikimedia/
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Setelah membaca artikel di atas, cobalah untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan reflektif berikut ini!
• Apa saja kegiatan yang akan Anda selenggarakan untuk 

mendorong para peserta agar turut memproduksi informasi 
secara daring?

• Mengapa sangat penting bagi kelompok minoritas untuk 
berpartisipasi secara aktif dalam proses produksi informasi?

• Bagaimana tingkat kepercayaan diri Anda untuk 
menambahkan informasi tentang pengetahuan lokal Anda 
ke Wikipedia? Apa saja yang dapat Anda lakukan untuk 
meningkatkan kepercayaan diri tersebut?

Kegiatan

Anda dapat mencatat temuan-temuan Anda di sini!

Kini saatnya 
membebaskan 
pengetahuan!
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Bagikan pengetahuan ini ke lebih banyak orang! 
Persiapkan dengan baik rencana belajar yang 
akan Anda gunakan saat mengajarkan para 
peserta menggunakan Wikipedia sebagai sarana 
meningkatkan kemampuan literasi media dan 
informasi. 

Ulas kembali ide-ide yang telah Anda catat, baik di 
bagian akhir Modul 1 maupun Modul 2. Mulailah 
menyusun konsep rencana belajar yang akan Anda 
gunakan dengan menggabungkan aspek-aspek baru 
yang telah Anda pelajari di modul ini.

Gunakan contoh rencana belajar yang tersedia 
di bagian Lampiran sebagai bahan inspirasi Anda. 
Selain itu, Anda juga dapat menemukan cara untuk 
mengintegrasikan Wikipedia dalam berbagai mata 
pelajaran yang ada.

Tetaplah terhubung dengan kami untuk informasi 
terbaru mengenai kegiatan-kegiatan pelatihan 
Wikipedia melalui:

Situs         : pendidikan.wikimedia.or.id
Surel         : pendidikan@wikimedia.or.id
Instagram   : @pendidikanwmid atau @wikimediaid

Selamat! Anda telah berhasil menyelesaikan seluruh seri modul 
Menggunakan Wikipedia dalam Pembelajaran!

Langkah selanjutnya

https://pendidikan.wikimedia.or.id
mailto:pendidikan@wikimedia.or.id
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Catatan
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Kegiatan lanjutan: 
Mengintegrasikan Wikipedia 
dalam pembelajaran 

• Refleksikan aspek-aspek baru yang telah Anda pelajari tentang Wikipedia, 
serta manfaatnya sebagai alat bantu dalam mengembangkan kemampuan 
literasi media dan informasi.

• Pertimbangkan cara-cara yang mudah diterima para peserta agar mereka 
dapat menggunakan Wikipedia secara kritis dalam proses belajar mereka.

• Ulas kembali contoh rencana belajar dan lembar tugas mandiri di bagian 
Lampiran untuk mengembangkan cara-cara mengintegrasikan Wikipedia 
dalam berbagai mata pelajaran yang ada.

• Ulas kembali draf rencana belajar yang sedang Anda susun di bagian akhir 
Modul 1 dan Modul 2, lalu kembangkan rencana belajar Anda.

• Anda siap menerapkannya bersama para peserta!

Catatan: 

Modul 3
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Templat rencana 
belajar dan lembar 
tugas mandiri untuk 
mengintegrasikan 
Wikipedia dalam 
pembelajaran
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Kegiatan: Kelas/tingkatan:

Ringkasan materi: Sumber:

Standar kompetensi:

Hasil pembelajaran:

Persiapan:

Pelaksanaan:

Latihan:

Latihan mandiri:

Evaluasi:
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Contoh rencana belajar 
untuk pengajar
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Kegiatan: Kelas/tingkatan:

Ringkasan materi: Bahan ajar:

Standar kompetensi:

Hasil pembelajaran:

Persiapan:

Pelaksanaan:

Menjelajahi Wikipedia

Menjelajahi Wikipedia

Mengakses dan mengevaluasi informasi 
di Wikipedia

Komputer, akses internet, 
buku catatan, alat tulis, dan lembar tugas 
(worksheet) “Menjelajahi Wikipedia”

• Peserta dapat menggunakan Wikipedia sebagai gerbang awal saat mencari 
informasi.

• Peserta dapat mengidentifikasi indikator kualitas informasi (baik positif atau 
negatif) yang mereka temukan.

• Peserta dapat merefleksikan perjalanan mereka menjelajahi Wikipedia saat 
mereka mengakses dan mengevaluasi informasi yang mereka butuhkan.

• Buatlah kegiatan, tugas belajar, atau proyek penelitian sederhana yang 
mengarahkan peserta agar menjelajahi internet untuk mencari informasi.

• Pastikan Anda telah terbiasa dengan lembar tugas “Menjelajahi Wikipedia” 
sebagai bahan ajar Anda.

• Bagikan lembar tugas tersebut agar masing-masing peserta dapat 
mengerjakannya secara daring atau mencetaknya di rumah.

• Presentasikan sebuah kegiatan, tugas, atau proyek penelitian sederhana 
kepada para peserta.

• Ajak mereka merencanakan daftar laman web (website) yang akan mereka 
akses untuk menyelesaikan tugas ini.

• Buka ruang diskusi dengan para peserta tentang hal-hal yang perlu mereka 
ketahui sebelum mulai mengakses informasi di internet, seperti manfaat dan 
tantangan yang akan mereka hadapi saat mencari informasi di internet, ciri-ciri 
sumber informasi yang tepercaya, dan tips agar terhindar dari plagiarisme. 

• Arahkan perhatian mereka secara khusus ke Wikipedia dan beritahu mereka 
untuk menggunakan Wikipedia sebagai gerbang awal dalam mencari informasi.

• Informasikan kepada mereka tentang indikator kualitas positif dan negatif 
yang ada di Modul 2 dan beri tahu mereka untuk menggunakan kedua indikator 
tersebut saat menjelajahi Wikipedia.
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Latihan mandiri:

Evaluasi:

Latihan:

• Beri mereka waktu untuk menyelesaikan lembar tugas “Menjelajahi Wikipedia” 
secara mandiri. Anda juga bisa mengelompokkan mereka secara berpasangan.

• Pastikan bahwa mereka telah mempunyai daftar indikator positif dan negatif 
agar mereka bisa menanyakannya kepada Anda saat mereka kebingungan.

• Bimbing dan beri masukan kepada mereka selama mengerjakan lembar tugas 
masing-masing.

• Minta mereka mengumpulkan lembar tugas yang telah terisi lengkap (bisa 
berupa foto, tangkapan layar, lembar tugas cetak, dll).

• Ajak 2-3 peserta untuk membagikan cerita mereka selama mengerjakan tugas 
ini, seperti proses apa saja yang telah mereka lalui? Kemudahan dan kesulitan 
apa saja yang mereka rasakan? Indikator apa saja yang berhasil mereka 
identifikasi pada artikel yang mereka temukan? Apakah Wikipedia adalah 
gerbang awal yang baik dalam mengakses informasi?

• Evaluasi lembar tugas para peserta menggunakan rubrik yang tersedia. Jangan 
lupa beri umpan balik.

• Anda juga bisa memublikasikan lembar kerja para peserta di halaman blog atau 
media sosial, seperti Instagram, Facebook, atau Twitter.

• Pilih satu topik sebagai contoh untuk melengkapi lembar tugas “Menjelajahi 
Wikipedia.”

• Praktikkan cara mencari sebuah topik di kotak pencarian Wikipedia dan cara 
mendokumentasikan informasi di lembar tugas.

• Mintalah pendapat mereka tentang indikator positif dan negatif yang mereka 
temukan di artikel Wikipedia.

Indikator kualitas positif Indikator kualitas negatif

• Mengandung referensi dari sumber 
tepercaya

• Garis besar artikel terangkum dengan 
jelas pada bagian awal

• Mengandung referensi dari sumber 
tepercaya

• Garis besar artikel terangkum dengan 
jelas pada bagian awal

• Memuat banyak aspek yang relevan 
dalam satu topik bahasan

• Informasi yang disajikan seimbang
• Ditulis dengan menggunakan sudut 

pandang netral (tidak bias)

• Tidak ada referensi sama sekali
• Ada banner peringatan di halaman 

artikel
• Tidak ada referensi sama sekali
• Ada banner peringatan di halaman 

artikel
• Mengandung kesalahan ejaan dan tata 

bahasa
• Mengandung informasi yang usang 

tentang topik saat ini
• Mengandung pernyataan dan opini-

opini yang tidak berdasar
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Sumber rujukan apa
saja yang akan saya

kunjungi lain waktu?

Apakah artikel ini menyediakan
informasi yang sedang saya cari?

Apakah artikel ini berisi
fakta atau opini?

Apa buktinya?

Apa sajakah poin
penting yang berhasil
saya temukan?

Apa saja indikator
negatif yang saya

temukan pada artikel ini?

Apa saja indikator
positif yang saya

temukan pada artikel ini?

Mana sajakah
artikel atau

sumber yang tepat?

Apa saja yang ingin saya cari tahu?
Kata kunci apa saja yang bisa saya gunakan?

AYO MULAI!

SELESAI!

Instruksi: Gunakan templat ini untuk mendokumentasikan perjalanan 
Anda dalam mengakses informasi di Wikipedia. Anda dapat menjawab 
setiap pertanyaan di masing-masing kotak hingga tuntas.

Lembar tugas mandiri untuk peserta
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Sumber rujukan apa
saja yang akan saya

kunjungi lain waktu?

Apakah artikel ini menyediakan
informasi yang sedang saya cari?

Apakah artikel ini berisi
fakta atau opini?

Apa buktinya?

Apa sajakah poin
penting yang berhasil
saya temukan?

Apa saja indikator
negatif yang saya

temukan pada artikel ini?

Apa saja indikator
positif yang saya

temukan pada artikel ini?

Mana sajakah
artikel atau

sumber yang tepat?

Apa saja yang ingin saya cari tahu?
Kata kunci apa saja yang bisa saya gunakan?

AYO MULAI!

SELESAI!

Contoh pengisian lembar tugas mandiri 
untuk peserta
Instruksi: Gunakan templat ini untuk mendokumentasikan 
perjalanan Anda dalam mengakses informasi di Wikipedia. 
Anda dapat menjawab setiap pertanyaan di masing-masing 
kotak hingga tuntas.

Di lain waktu, saya mempertimbangkan 
untuk mengunjungi beberapa sumber 
yang ada di bagian referensi (dan menarik 
perhatian saya!) berikut ini:
• Agatha Christie, Homeschooler
•   Agatha Christie Postage Stamps, 1996-

-2016
• New Coin to Celebrate Agatha Christie  

• Agatha Christie
• Bagaimana Agatha Christie 

membentuk pendapat dunia 
tentang Inggris 

• Karya-karya Agatha Christie
• 10 Novel Misteri Agatha 

Christie

Saya ingin mencari biografi Agatha 
Christie, termasuk karya-karya dan 
tema-tema tulisannya. Maka kata 
kunci yang relevan:
• Agatha Christie
• Karya-karya Agatha Christie

Tentu saja. Selain informasi tentang 
kehidupan Agatha Christie, saya juga berhasil 
menemukan karya-karyanya yang populer di 
seluruh dunia.

Artikel Agatha Christie di Wikipedia memiliki 
banyak referensi (>200 referensi). Bagian-
bagian utama seperti biografi dan karya-
karyanya ditulis dengan sangat baik, jelas, dan 
informatif. Menurut saya, artikel ini sudah 
memuat banyak indikator positif sebagai 
sumber informasi.

Ia adalah seorang penulis fiksi 
kriminal asal Inggris yang pernah 
dinobatkan sebagai penulis fiksi 
terlaris sepanjang masa. Sejak kecil, 
ia memang suka membaca. Puisi 
pertamanya yang berjudul “The 
Cowslip” ia tulis saat berusia 10 
tahun. Novel detektif pertamanya 
yang berjudul “Misteri di Styles” 
berhasil ia tulis pada 1916.

Saya tidak menemukan banner 
peringatan pada artikel Agatha 
Christie di Wikipedia. Informasi 
terbaru yaitu pertunjukan 
selama pandemi juga diulas di 
bagian awal. Ini menandakan 
bahwa informasi yang disajikan 
adalah informasi terbaru. Jadi 
menurut saya artikel ini tidak 
memiliki indikator negatif.

Artikel ini jelas bukanlah 
opini. Rujukan-rujukan yang 
digunakan juga ditulis secara 
netral tentang peristiwa yang 
benar-benar terjadi. Selain 
itu, gaya penulisan artikel ini 
juga bukanlah gaya penulisan 
opini. Jadi jelas bahwa artikel 
ini mengandung fakta.

https://eurohomeed.org/home/agatha-christie-homeschooler
https://www.literaryladiesguide.com/literary-musings/agatha-christie-postage-stamps-1996-2016/
https://www.literaryladiesguide.com/literary-musings/agatha-christie-postage-stamps-1996-2016/
https://www.theguardian.com/money/2020/jan/01/new-coins-2020-celebrate-agatha-christie-tokyo-olympians-george-iii-ve-day
https://id.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie
https://www.bbc.com/indonesia/vert-cul-45573621
https://www.bbc.com/indonesia/vert-cul-45573621
https://www.bbc.com/indonesia/vert-cul-45573621
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pustaka_Agatha_Christie
https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160915134900-241-158506/10-novel-misteri-terbaik-agatha-christie
https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160915134900-241-158506/10-novel-misteri-terbaik-agatha-christie
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Rubrik penilaian untuk pengajar

Pencapaian Score (1-3)

Peserta dapat menemukan kata kunci yang relevan

Peserta dapat menguji kualitas artikel menggunakan indikator positif dan 
negatif

Peserta dapat merangkum informasi yang mereka temukan

Peserta dapat membedakan fakta dan opini pada artikel

Peserta dapat membuat daftar bacaan lanjutan untuk memperdalam pencarian

1 Tidak bisa menyelesaikan 
tugas dengan baik

2 Memahami sebagian 
informasi dengan baik

3 Memahami seluruh informasi 
dengan baik
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Lampiran:
Contoh penerapan 
rencana belajar untuk 
beberapa mata pelajaran
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Sejarah

Kegiatan:
Membaca biografi tokoh sejarah 
Indonesia

Ringkasan materi:
Mencari tahu lebih dalam informasi 
mengenai tokoh sejarah Indonesia yang 
ada di buku teks pelajaran dan artikel 
Wikipedia lalu membandingkan di 
antara keduanya

Standar kompetensi:
• Peserta dapat mengeksplorasi artikel biografi tokoh sejarah Indonesia di 

Wikipedia lalu membandingkannya dengan informasi di buku teks pelajaran 
Sejarah.

Hasil pembelajaran:
• Peserta dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja mengenai tokoh sejarah 

Indonesia yang tidak dicantumkan di buku teks pelajaran, lalu mencari tahu 
penyebab adanya perbedaan penyajian informasi pada dua sumber tersebut.

Persiapan:
• Buatlah daftar artikel tentang tokoh sejarah Indonesia di Wikipedia yang ada 

dalam buku teks pelajaran Sejarah yang Anda ampu.
• Pastikan artikel Wikipedia tokoh-tokoh tersebut berkualitas baik. Anda dapat 

memverifikasi sumber-sumber dalam artikel dan memeriksa catatan kaki di 
setiap artikel dalam daftar Anda.

• Siapkan beberapa pertanyaan sederhana yang bisa Anda tanyakan kepada para 
peserta pada saat Anda memberikan materi. Pertanyaan dapat berfokus kepada 
pengalaman membaca para peserta dan sumber bacaan yang biasa digunakan 
para peserta untuk mencari informasi tentang tokoh.  

• Gunakan tabel di bawah ini untuk membantu para peserta memetakan struktur 
biografi, baik di buku teks pelajaran maupun artikel Wikipedia. Anda dapat 
menyesuaikan isi tabel dengan kebutuhan Anda.

Kelas/tingkatan:

Bahan ajar:
Komputer atau ponsel, akses internet, 
buku pelajaran, buku catatan, dan alat 
tulis.
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Struktur biografi Buku teks pelajaran Artikel Wikipedia

Tempat dan tanggal 
lahir

Pencapaian-
pencapaian penting

Informasi mengenai 
latar 
belakang keluarga

Informasi mengenai 
latar belakang 
pendidikan

Perjuangan dan/atau 
pergerakan yang 
pernah dilakukan

Tempat dan tanggal 
wafat

Gelar kepahlawanan 
yang diperoleh

Fakta-fakta menarik 
mengenai tokoh

Pelaksanaan:
• Ajak para peserta untuk menyebutkan tokoh-tokoh sejarah Indonesia yang 

mereka ketahui. Anda dapat menyebutkan satu tokoh dalam daftar Anda untuk 
memulainya. 

• Presentasikan daftar tokoh sejarah Indonesia yang telah Anda siapkan lalu 
tanyakan kepada para peserta beberapa pertanyaan sederhana, seperti: apakah 
mereka mengenal tokoh-tokoh tersebut? Dari mana mereka mendapatkan 
informasi mengenai tokoh-tokoh tersebut? Selain melalui buku teks pelajaran, 
pernahkah mereka mencoba membaca biografi mereka di Wikipedia?

• Mulai arahkan perhatian para peserta ke halaman artikel Wikipedia 
yang memuat biografi seorang tokoh sejarah Indonesia. Anda dapat 
mempresentasikan halaman artikel Wikipedia salah satu tokoh di daftar Anda.

• Beri tahu para peserta bahwa mereka akan membandingkan informasi mengenai 
seorang tokoh sejarah Indonesia yang ada di buku teks pelajaran dan artikel 
Wikipedia. Presentasikan tabel yang akan kalian gunakan dalam kegiatan ini lalu 
bandingkan dengan Daftar isi di artikel Wikipedia.

• Informasikan pula kepada para peserta agar memperhatikan kriteria kelayakan 
artikel yang telah dipelajari di Modul 2: Mengevaluasi Informasi untuk 
menyelesaikan tugas ini.

https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kelayakan_artikel/Tokoh
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kelayakan_artikel/Tokoh
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Latihan Mandiri:
• Ajak mereka membandingkan isi artikel tentang tokoh sejarah Indonesia di 

Wikipedia dengan uraian di buku teks pelajaran. Untuk tugas ini, Anda dapat 
mengelompokkan para peserta secara berpasangan.

• Mintalah mereka mencatat temuan-temuan mereka di tabel perbandingan 
informasi yang kalian gunakan dalam kegiatan ini. 

• Beri mereka waktu untuk menyelesaikan pengisian tabel.
• Bimbing dan beri masukan kepada mereka selama mengerjakan tabel masing-

masing.

Evaluasi:
• Minta mereka mengumpulkan tabel perbandingan informasi yang telah terisi 

lengkap (bisa berupa foto, tangkapan layar, lembar tugas cetak, dll).
• Ajak 2-3 peserta untuk menceritakan temuan-temuan mereka dalam tugas ini, 

seperti perbedaan-perbedaan yang mereka temukan dan fakta-fakta menarik 
yang mereka temukan mengenai tokoh sejarah yang mereka pilih, baik yang 
bersumber dari buku teks pelajaran maupun versi artikel Wikipedia.

• Evaluasi tabel perbandingan informasi para peserta dan jangan lupa untuk 
memberikan umpan balik.

• Anda juga bisa memublikasikan tabel perbandingan informasi para peserta di 
halaman blog atau media sosial, seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, 
atau Twitter.

Latihan:
• Minta para peserta untuk memilih satu tokoh yang mereka inginkan di buku 

pelajaran Sejarah, lalu pandu mereka untuk mencari informasi mengenai tokoh 
sejarah Indonesia di Wikipedia.

• Demonstrasikan cara mengidentifikasi bagian-bagian artikel biografi di 
Wikipedia, terutama bagian artikel yang memuat informasi-informasi dalam 
tabel di atas. Anda dapat menggunakan fitur Daftar isi untuk melihat gambaran 
isi artikel Wikipedia.

• Ajak pula mereka mengamati dan memverifikasi sumber informasi yang 
terlampir di bagian referensi artikel yang mereka pilih.



47

Ilmu Alam

Kegiatan:
Spesies terancam di Indonesia

Ringkasan materi:
Klasifikasi spesies-spesies terancam di 
Indonesia berdasarkan daftar merah 
IUCN

Standar kompetensi:
• Peserta dapat menggunakan fitur kotak info (infobox) di Wikipedia untuk 

memperoleh informasi tentang spesies-spesies terancam di Indonesia.

Hasil pembelajaran:
• Peserta dapat mengidentifikasi sumber-sumber perolehan data spesies 

di Wikipedia, mengklasifikasi data spesies terancam di Indonesia, dan 
menyajikannya dalam bentuk tabel.

Persiapan:
• Carilah informasi tentang spesies-spesies terancam di Indonesia melalui 

Wikipedia. Anda juga dapat mencari informasi tentang kepunahan di Indonesia 
dan daftar spesies punah dan terancam punah berdasarkan daftar merah Uni 
Internasional untuk Konservasi Alam (red list IUCN).

• Eksplorasilah bagian kotak info yang ada di setiap artikel spesies, terutama 
informasi di bagian “Status Konservasi” dalam kotak info.

• Anda juga dapat menggunakan bagian “Klasifikasi Ilmiah” dalam kotak info 
sebagai penunjang materi Anda.

• Buatlah daftar spesies terancam di Indonesia yang akan Anda klasifikasi bersama 
para peserta.

• Siapkan juga beberapa pertanyaan sederhana yang bisa Anda ajukan kepada 
para peserta saat menyampaikan materi. Pertanyaan sederhana dapat 
berupa: kepunahan spesies apa saja yang mereka ketahui? Apa saja penyebab 
kepunahannya?

• Anda juga dapat menyiapkan studi kasus berupa pemberitaan di media massa 
tentang ancaman nyata bagi spesies-spesies yang habitatnya ada di sekitar 
mereka (Indonesia).

• Anda dapat menggunakan tabel di bawah ini untuk mengklasifikasi spesies 
terancam di Indonesia berdasarkan daftar merah IUCN. Anda juga dapat 
menyesuaikan kembali isi tabel dengan kebutuhan Anda.

Kelas/tingkatan:

Bahan ajar:
Komputer atau ponsel, akses internet, 
buku catatan, dan alat tulis

https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies_terancam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepunahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_merah_IUCN
https://www.mongabay.co.id/2021/08/26/tragis-tiga-harimau-sumatera-mati-akibat-jerat-di-aceh-selatan/#:~:text=ini%20harus%20dilakukan.-,Tiga%20individu%20harimau%20sumatera%20%5BPanthera%20tigris%20sumatrae%5D%20ditemukan%20mati%20akibat,24%2F8%2F2021%5D.
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Spesies Status Habitat Sebab

Punah

Harimau jawa Punah Pulau Jawa Perburuan liar dan 
pengembangan lahan 

pertanian

Terancam

Pelaksanaan:
• Presentasikan materi Anda yang bertopik spesies kepada peserta lalu 

hubungkan dengan isu spesies terancam di Indonesia.
• Buka ruang diskusi dengan para peserta mengenai isu ini. Ajak para peserta 

untuk terlibat aktif dalam diskusi dengan memberikan beberapa pertanyaan 
sederhana yang telah Anda siapkan sebelumnya. Biarkan para peserta menebak-
nebak atau mengingat-ingat beberapa hal sebelum menemukan jawabannya. 

• Sajikan beberapa studi kasus yang telah Anda siapkan. Bantu para peserta untuk 
lebih menyadari konteks materi Anda, terutama tentang ancaman nyata yang 
mengintai banyak spesies di Indonesia.

• Pusatkan perhatian para peserta ke Wikipedia lalu beri tahu para peserta 
tentang daftar merah IUCN. 

• Informasikan rencana kegiatan belajar yang akan Anda lakukan bersama 
mereka lalu beri tahu mereka bahwa kalian akan menggunakan Wikipedia dalam 
kegiatan ini.

Latihan:
• Demonstrasikan kepada para peserta cara mengakses artikel-artikel di 

Wikipedia untuk mencari informasi yang sedang mereka butuhkan dalam 
kegiatan ini. 

• Tunjukkan salah satu artikel tentang spesies di Indonesia lalu ajak mereka 
mengamati bagian-bagian artikel, terutama bagian kotak info yang menyajikan 
informasi tentang “Status Konservasi” dan “Klasifikasi Ilmiah.” Anda dapat 
menggunakan artikel Harimau jawa sebagai bahan presentasi. 

• Demonstrasikan pula kepada mereka cara menemukan informasi mengenai 
daftar spesies di Indonesia. Anda dapat menggunakan fitur Kategori:Spesies 
menurut kategori IUCN Red List di Wikipedia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Harimau_jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Spesies_menurut_kategori_IUCN_Red_List
https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Spesies_menurut_kategori_IUCN_Red_List
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Latihan Mandiri:
• Minta para peserta untuk mengisi tabel klasifikasi berdasarkan temuan mereka 

di Wikipedia. Rekomendasikan mereka untuk menggunakan artikel Wikipedia 
yang memiliki kotak info agar mereka lebih mudah dalam mengklasifikasi status 
konservasi setiap spesies.

• Ajak mereka mengamati dan memverifikasi sumber informasi yang terlampir 
di bagian referensi. Pastikan artikel-artikel yang mereka pilih memiliki sumber 
tepercaya dan termutakhir.

• Bimbing dan beri masukan kepada mereka selama mengerjakan tabel klasifikasi 
masing-masing.

Evaluasi:
• Minta mereka mengumpulkan tabel klasifikasi yang telah terisi lengkap (bisa 

berupa foto, tangkapan layar, tabel klasifikasi versi cetak, dll).
• Ajak 2-3 peserta untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman yang mereka 

dapatkan selama mengerjakan tugas ini.
• Evaluasi tabel klasifikasi para peserta dan berikan umpan balik.
• Ajak para peserta untuk turut menginformasikan kepada orang-orang di sekitar 

mereka mengenai status konservasi spesies-spesies terancam di Indonesia. 
Mereka bisa memublikasikan tabel klasifikasi mereka melalui Instagram, 
Facebook, TikTok, WhatsApp, atau Twitter.



50

Ilmu Sosial

Kegiatan:
Empat kebebasan dalam pidato Franklin 
D. Roosevelt

Ringkasan materi:
Memahami konsep HAM yaitu empat 
kebebasan yang dikemukakan oleh 
Franklin D. Roosevelt dalam pidato 
kenegaraannya

Standar kompetensi:
• Peserta dapat menemukan artikel-artikel seputar hak asasi manusia dan empat 

kebebasan di Wikipedia.

Hasil pembelajaran:
• Peserta dapat memahami konsep HAM dalam empat kebebasan yang perlu 

dijamin oleh setiap negara, memahami hubungan kausalitas antara hak dan 
kewajiban asasi, serta merefleksikan pemahaman tersebut dalam diri masing-
masing.

Persiapan:
• Telusuri artikel-artikel yang bertopik HAM di Wikipedia lalu buatlah daftar 

artikel yang akan Anda gunakan dalam kegiatan ini. Anda dapat membaca artikel 
hak asasi manusia terlebih dahulu untuk menemukan beberapa referensi yang 
bisa membantu mempersiapkan materi Anda.

• Siapkan pula beberapa pertanyaan yang akan Anda tanyakan kepada peserta 
pada saat Anda memberikan materi, seperti: Apa itu hak asasi manusia? 
Mengapa hak asasi mereka sangat penting bagi mereka? Apakah hak asasi 
manusia sudah dijamin dengan baik di negara kita? Apa saja permasalahan-
permasalahan hak asasi manusia yang ada di negara kita?

• Anda dapat menggunakan tabel hak dan kewajiban di bawah ini yang memuat 
interpretasi konsep-konsep dalam empat kebebasan.

Kelas/tingkatan:

Bahan ajar:
Komputer atau ponsel, akses internet, 
buku dengan topik HAM, buku catatan, 
dan alat tulis

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
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Pelaksanaan:
• Presentasikan kegiatan ini kepada peserta dan informasikan kepada mereka 

bahwa kalian akan menggunakan Wikipedia dalam kegiatan ini.
• Bukalah ruang diskusi dengan para peserta tentang hal-hal dasar yang perlu 

mereka ketahui terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan ini, seperti konsep 
dasar, sejarah, jenis-jenis, dan implementasi HAM baik di ranah nasional maupun 
internasional.

• Ajak para peserta untuk membuka artikel Wikipedia mengenai hak asasi 
manusia, serta berikan sumber bacaan lain yang terkait dengan HAM.

• Ceritakan pula kepada mereka tentang ihwal pidato kenegaraan Franklin D. 
Roosevelt yang memuat gagasan mengenai empat kebebasan (The four freedoms). 
Ulas pula konsep empat kebebasan sebagai pengantar dalam kegiatan ini.

• Berikan waktu bagi peserta untuk membaca dan memahami konsep HAM dan 
empat kebebasan serta berikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya 
apabila mereka masih kebingungan atau merasa kesulitan memahami konsep-
konsep tersebut.

Latihan:
• Presentasikan tabel hak dan kewajiban yang telah Anda siapkan kepada para 

peserta. Tabel berisi pernyataan-pernyataan yang reflektif untuk menguji 
pemahaman para peserta tentang konsep HAM.

• Pastikan bahwa mereka telah memahami bahwa hak dan kewajiban asasi 
merupakan dua hal yang saling berkaitan sehingga memiliki hubungan kausalitas 
atau sebab-akibat. 

• Beri tahu mereka bahwa tabel hak dan kewajiban dalam tugas ini merupakan 
interpretasi atas konsep empat kebebasan. 

Hak Kewajiban

Saya memiliki hak untuk terbebas dari 
rasa takut dan merasa aman

Saya memiliki hak untuk berbicara 
dan mengekspresikan gagasan dan 

pendapat saya dengan bebas

Saya memiliki hak untuk mendapat 
kesempatan yang sama dan 

diperlakukan sama seperti orang lain

Saya memiliki hak untuk menganut 
agama atau kepercayaan tertentu

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
https://id.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
https://id.wikipedia.org/wiki/Empat_Kebebasan
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Evaluasi:
• Minta mereka mengumpulkan tabel hak dan kewajiban yang telah terisi lengkap 

(bisa berupa foto, catatan, tangkapan layar, lembar tugas cetak, dll).
• Pilih 2-3 tabel yang memiliki pernyataan yang berbeda-beda lalu ajak para 

peserta yang membuat tabel-tabel tersebut mengemukakan kembali pernyataan 
mereka. 

• Evaluasi tabel hak dan kewajiban setiap peserta dan jangan lupa untuk 
memberikan umpan balik.

• Ajak para peserta untuk turut menginformasikan kepada orang-orang di sekitar 
mereka mengenai hak dan kewajiban asasi ini. Anda juga bisa memublikasikan 
lembar kerja para peserta di halaman blog atau media sosial, seperti Instagram, 
Facebook, TikTok, WhatsApp, atau Twitter.

Latihan Mandiri:
• Beri mereka waktu untuk menyelesaikan pengisian tabel hak dan kewajiban 

secara mandiri. 
• Ingatkan mereka bahwa ini adalah tugas individu sehingga mereka bebas 

mengaitkannya dengan pengalaman masing-masing. 
• Bimbing dan beri masukan kepada mereka selama mengerjakan tabel masing-

masing.
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Bahasa dan Sastra

Kegiatan:
Membuat katalog karya sastra 
sederhana

Ringkasan materi:
Mencari informasi mengenai para 
penulis Indonesia di Wikipedia sekaligus 
membuat katalog atas karya-karya 
mereka secara sederhana

Standar kompetensi:
• Peserta dapat menggunakan fitur kategori di Wikipedia untuk mencari informasi 

tentang karya-karya para penulis Indonesia sebagai bahan membuat katalog 
karya sederhana.

Hasil pembelajaran:
• Peserta dapat mencari artikel mengenai para penulis Indonesia di Wikipedia, 

mengidentifikasi karya-karya mereka, dan membuat katalog karya sederhana.

Persiapan:
• Carilah informasi tentang beberapa penulis Indonesia di Wikipedia 

menggunakan fitur kategori. Anda bisa memasukkan kata kunci Kategori:Penulis 
Indonesia atau Kategori:Novelis Indonesia di kotak pencarian. Anda juga dapat 
menggunakan kata kunci sejenis yang lainnya.

• Gunakan kategori yang sesuai dengan mata pelajaran atau topik yang akan Anda 
sampaikan kepada para peserta.

• Buatlah daftar artikel yang akan Anda gunakan sebagai bahan penyusunan 
katalog karya sederhana. Pastikan artikel-artikel yang Anda pilih memiliki 
sumber yang tepercaya dan termutakhir dengan memverifikasi sumbernya 
terlebih dahulu.

• Buatlah katalog karya sederhana versi Anda berdasarkan informasi dalam artikel 
penulis Indonesia di Wikipedia.

• Anda dapat menggunakan tabel di bawah ini sebagai acuan untuk membuat 
katalog karya sederhana. Anda juga dapat menyesuaikan isi tabel dengan 
kebutuhan Anda.

Kelas/tingkatan:

Bahan ajar:
Komputer atau ponsel, akses internet, 
buku catatan, dan alat tulis

https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Penulis_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Penulis_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Novelis_Indonesia
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Katalog Karya Sederhana (KKS) Informasi 
artikel di 

Wikipedia

Pranala artikel 
WikipediaJudul Penulis Penerbit Tahun 

Terbit

Maryam Okky 
Madasari

Gramedia 
Pustaka 
Utama

2012 ada/tidak 
ada

https://
id.wikipedia.org/
wiki/Maryam_
(buku)

ada/tidak 
ada

ada/tidak 
ada

ada/tidak 
ada

ada/tidak 
ada

ada/tidak 
ada

Pelaksanaan:
• Presentasikan materi dan rencana kegiatan yang akan kalian lakukan bersama.
• Beri tahu para peserta bahwa mereka dapat membaca biografi penulis Indonesia 

di Wikipedia. Selain itu, mereka juga bisa menemukan artikel yang memuat 
informasi tentang karya-karya penulis tersebut.

• Ajukan pertanyaan sederhana sebagai pemantik kepada para peserta. 
Pertanyaan sederhana tersebut dapat berupa: Apa judul buku favorit mereka? 
Siapa nama-nama penulis Indonesia yang mereka ketahui? Pernahkah mereka 
mencoba mencari atau menemukan informasi di Wikipedia mengenai biografi 
penulis maupun karya-karya yang pernah mereka tulis?

Latihan:
• Pusatkan perhatian para peserta ke Wikipedia lalu ajak mereka untuk 

menemukan halaman artikel yang memuat informasi mengenai penulis 
Indonesia, termasuk informasi mengenai karya-karya mereka melalui fitur 
kategori.

• Demonstrasikan kepada para peserta cara menggunakan fitur kategori di 
Wikipedia untuk menghimpun informasi yang mereka butuhkan dalam kegiatan 
ini.

• Tunjukkan salah satu halaman artikel yang memuat biografi seorang penulis 
Indonesia yang telah Anda pilih sebelumnya.

• Ajak mereka mengidentifikasi bagian-bagian artikel Wikipedia, terutama bagian 
artikel yang memuat informasi mengenai karya-karya yang pernah dihasilkan 
seorang penulis.

https://id.wikipedia.org/wiki/Maryam_(buku)
https://id.wikipedia.org/wiki/Maryam_(buku)
https://id.wikipedia.org/wiki/Maryam_(buku)
https://id.wikipedia.org/wiki/Maryam_(buku)
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• Presentasikan KKS versi Anda yang telah Anda buat berdasarkan informasi yang 
ada di artikel Wikipedia tersebut. Beri tahu pula kepada para peserta bahwa 
mereka pun akan menyusun KKS versi mereka sendiri.

• Demonstrasikan kepada para peserta cara Anda menemukan informasi 
mengenai karya-karya yang akan disusun dalam bentuk katalog. Bantu mereka 
memahami prosesnya secara bertahap.

Latihan Mandiri:
• Minta para peserta memilih 2-3 artikel Wikipedia yang memuat biografi penulis 

Indonesia lalu ajak mereka mengamati artikel tersebut. Informasi apa saja yang 
mereka temukan? Apakah mereka bisa menemukan informasi mengenai karya-
karya yang akan disusun dalam bentuk katalog? Apakah informasi yang tersedia 
sudah cukup memadai?

• Ajak mereka untuk fokus pada aspek informasi di bagian “Karya”, “Bibliografi” 
atau informasi mengenai karya yang disajikan dalam subjudul lain.

• Informasikan kepada para peserta bahwa mereka akan menyajikan katalog karya 
penulis-penulis tersebut dalam tabel yang telah Anda siapkan.

• Ingatkan pula kepada para peserta untuk memeriksa ketersediaan setiap judul 
karya dalam bentuk artikel di Wikipedia.

Evaluasi:
• Kumpulkan seluruh katalog yang telah dibuat para peserta dalam satu 

dokumen (PPT/PDF). Anda juga dapat memberikan umpan balik kepada peserta 
berdasarkan temuan-temuan Anda pada katalog mereka.

• Ajak 1-2 peserta untuk menceritakan proses pencarian data karya di Wikipedia. 
Apa saja kemudahan dan kesulitan yang mereka temukan? Apa saja hal-hal 
yang mereka harapkan tersedia dalam artikel Wikipedia untuk memudahkan 
pencarian mereka? Hal-hal menarik apa saja yang mereka temukan selama 
melakukan pencarian data?

• Anda juga bisa memublikasikan KKS para peserta di halaman blog atau media 
sosial, seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, atau Twitter.
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Kebudayaan

Kegiatan:
Mengeksplorasi tradisi-tradisi di bumi 
Nusantara 

Ringkasan materi:
Mengidentifikasi dan memetakan nilai-
nilai kearifan lokal dalam tradisi di 
sekitar kita

Standar kompetensi:
• Peserta dapat mengeksplorasi artikel-artikel yang memuat informasi tentang 

kearifan lokal melalui fitur kotak pencarian di Wikipedia.

Hasil pembelajaran:
• Peserta dapat mengidentifikasi, memetakan, dan menginternalisasi nilai-nilai 

kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi di sekitar mereka.

Persiapan:
• Pilihlah 2-3 artikel Wikipedia yang memuat informasi tentang tradisi di suatu 

daerah di Indonesia. Anda dapat menjadikan artikel Serayo sebagai patokan awal 
pencarian Anda.

• Ulas kembali setiap artikel yang telah Anda pilih, terutama di bagian referensi, 
untuk memastikan artikel-artikel tersebut adalah artikel berkualitas bagus di 
Wikipedia.

• Identifikasi nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap tradisi. Anda dapat 
mengidentifikasi nilai-nilai tersebut melalui artikel-artikel Wikipedia yang telah 
Anda pilih.

• Cobalah memetakan nilai-nilai kearifan lokal yang berhasil Anda identifikasi 
pada setiap tradisi. 

• Anda dapat memetakan temuan-temuan Anda dalam tabel berikut.

Kelas/tingkatan:

Bahan ajar:
Komputer atau ponsel, akses internet, 
buku catatan, dan alat tulis

Tradisi Asal tradisi Nilai kearifan lokal

https://id.wikipedia.org/wiki/Serayo
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Pelaksanaan:
• Presentasikan materi Anda yang berkaitan dengan kearifan lokal dalam tradisi-

tradisi di Indonesia kepada para peserta. 
• Presentasikan juga rencana kegiatan Anda untuk materi ini.
• Ajak mereka untuk mencari tahu hal-hal yang perlu mereka ketahui terlebih 

dahulu sebelum memulai kegiatan. Pantik rasa ingin tahu mereka dengan 
beberapa pertanyaan sederhana, seperti apa itu kearifan lokal? Mengapa nilai-
nilai kearifan lokal sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Atau 
pertanyaan-pertanyaan sederhana lainnya.

• Pusatkan perhatian para peserta ke Wikipedia dan ajak mereka untuk mencari 
jawaban pertanyaan tersebut berdasarkan informasi dalam artikel-artikel yang 
telah Anda siapkan.

• Berikan 1-2 studi kasus kearifan lokal dalam tradisi di Indonesia. Anda dapat 
menjadikan nilai gotong royong yang terkandung dalam tradisi Serayo sebagai 
salah satu studi kasus. Anda juga dapat menyebutkan nilai-nilai kearifan lokal 
lainnya dalam tradisi di sekitar Anda.

Latihan:
• Demonstrasikan kepada para peserta cara menggunakan kotak pencarian 

di Wikipedia untuk mencari informasi yang sedang mereka butuhkan dalam 
kegiatan ini.

• Tunjukkan salah satu artikel yang telah Anda siapkan melalui kotak pencarian di 
Wikipedia.

• Ajak mereka mengenali bagian-bagian artikel Wikipedia dan informasi apa saja 
yang akan mereka dapatkan di masing-masing bagian tersebut.

• Presentasikan tabel pemetaan yang telah Anda buat berdasarkan informasi yang 
ada di artikel Wikipedia.

• Demonstrasikan pula kepada para peserta cara Anda menemukan informasi 
mengenai nilai-nilai kearifan lokal dalam artikel tradisi di Wikipedia, lalu cara 
memetakannya dalam tabel yang telah Anda siapkan. Bantu mereka memahami 
prosesnya secara bertahap.

Latihan Mandiri:
• Minta para peserta memilih satu artikel tradisi yang menarik bagi mereka di 

Wikipedia lalu ajak mereka mengamati artikel tersebut. Informasi apa saja yang 
mereka temukan? Apakah mereka bisa menemukan informasi yang sedang 
mereka cari untuk kegiatan ini? Jika ada, maka dari manakah sumber informasi 
tersebut?

• Informasikan kepada para peserta bahwa mereka akan memetakan temuan-
temuan mereka dalam tabel yang telah Anda siapkan.

• Bebaskan para peserta untuk mengeksplorasi nilai-nilai kearifan lokal pada 
artikel yang mereka pilih. Mereka bebas menuliskan temuan-temuan mereka 
dalam 1-2 kata, seperti toleransi, kejujuran, gotong royong, kebijaksanaan, dan 
lain-lain, atau bahkan dalam satu paragraf panjang sekalipun.

• Pastikan juga mereka mencantumkan sumber tepercaya dalam setiap temuan 
mereka.
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Evaluasi:
• Kumpulkan seluruh tabel hasil pemetaan yang telah dibuat oleh para peserta 

dalam sebuah berkas presentasi (PPT).
• Anda dapat menyajikannya dalam bentuk slideshow agar para peserta dapat 

turut menyaksikannya.
• Pilih beberapa tabel dengan hasil pemetaan yang berbeda-beda lalu ajak 

beberapa peserta untuk mengulas sedikit hasil pemetaan tersebut secara 
mandiri.

• Anda juga bisa memublikasikan tabel hasil pemetaan para peserta di halaman 
blog atau media sosial, seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, atau 
Twitter.
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Matematika

Kegiatan:
Visualisasi data di Wikipedia

Ringkasan materi:
Penyajian data melalui grafik di 
Wikipedia

Standar kompetensi:
• Peserta dapat mengidentifikasi dan menginterpretasi visualisasi data demografi 

negara yang termuat dalam artikel Wikipedia dan membuat versinya sendiri.

Hasil pembelajaran:
• Peserta dapat menganalisis informasi demografi dengan visualisasi data, 

mengidentifikasi sumber-sumber perolehan data, dan membuat visualisasi data 
yang baru.

Persiapan:
• Buatlah daftar artikel Wikipedia tentang beberapa negara di dunia yang memuat 

visualisasi data di bagian “Demografi” pada masing-masing artikel.
• Pastikan data-data tersebut tepercaya dan termutakhir dengan memverifikasi 

sumbernya terlebih dahulu.
• Buatlah 2-3 alternatif artikel yang juga berisi visualisasi data. Anda juga bebas 

memodifikasi penyajian data tersebut. Gunakan berbagai objek, ubah tabel 
menjadi grafik, atau tambahkan animasi sederhana agar penyajian data menjadi 
lebih menarik.

• Siapkan juga daftar pertanyaan sederhana yang bisa Anda ajukan saat mengajak 
para peserta meninjau data demografis 2-3 negara di daftar artikel yang telah 
Anda siapkan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana dapat berupa: Bahasa apa saja 
yang dipertuturkan di Malaysia? Agama apa yang mayoritas dianut masyarakat 
India? Kota apa yang paling padat di Amerika Serikat? Atau pertanyaan-
pertanyaan lain yang masih berkaitan dengan data demografi suatu negara.

Kelas/tingkatan:

Bahan ajar:
Komputer atau ponsel, akses internet, 
buku catatan, dan alat tulis

Pelaksanaan:
• Ajak para peserta untuk menebak-nebak atau mengingat-ingat data demografi 

suatu negara lewat beberapa pertanyaan sederhana.
• Pusatkan perhatian para peserta ke Wikipedia dan ajak mereka untuk mencari 

jawaban pertanyaan tersebut berdasarkan informasi dalam artikel-artikel yang 
telah Anda siapkan.



60

• Ajak para peserta untuk mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang tertera 
di bagian referensi artikel Wikipedia.

Latihan:
• Buka ruang diskusi dengan para peserta tentang beberapa cara menyajikan 

data demografi, keuntungan dan tantangan penyajian data melalui visualisasi 
data, dan berikan beberapa contoh visualisasi data yang bisa ditemukan dalam 
kehidupan sehari-hari para peserta.

• Presentasikan visualisasi data yang telah Anda buat berdasarkan informasi yang 
ada di artikel Wikipedia.

• Demonstrasikan pula kepada para peserta cara Anda menginterpretasi data, 
termasuk warna, bentuk, dan label yang Anda gunakan dalam visualisasi data. 
Bantu mereka memahami prosesnya secara bertahap.

• Ajak peserta untuk memberi komentar: Bagian mana yang lebih mudah 
dipahami? Bagian mana yang sulit dipahami? Mengapa demikian?

Latihan Mandiri:
• Tunjukkan kepada para peserta daftar artikel Wikipedia tentang beberapa 

negara yang telah Anda siapkan.
• Minta para peserta untuk memilih satu artikel yang menarik bagi mereka dan 

ajak mereka untuk mengamati beberapa informasi di bagian “Demografi” dalam 
artikel tersebut. Misalnya, informasi apa yang akan mereka temukan? Jenis 
penyajian data seperti apa yang tersedia? Dari mana sumber informasi tersebut?

• Ajak mereka untuk fokus pada satu aspek informasi di bagian “Demografi” pada 
artikel Wikipedia. Misalnya, populasi penduduk jika berdasarkan usia, gender, 
agama, bahasa, etnik, dll.

• Informasikan kepada para peserta bahwa mereka akan menggunakan informasi 
tersebut untuk membuat visualisasi data versi mereka sendiri.

• Sediakan beberapa hal yang bisa membantu peserta, seperti panduan 
pembuatan visualisasi data, juga acuan warna dan elemen yang bisa digunakan. 
Arahkan mereka untuk membuat visualisasi data yang sederhana, namun tetap 
relevan dengan sumber yang mereka gunakan.

• Pastikan juga mereka mencantumkan sumber yang tepercaya.

Evaluasi:
• Kumpulkan seluruh visualisasi data yang telah dibuat oleh para peserta dalam 

sebuah berkas presentasi (PPT).
• Anda dapat menyajikannya dalam bentuk slideshow agar para peserta dapat 

turut menyaksikannya.
• Pilih beberapa visualisasi data yang sudah jadi lalu ajak beberapa peserta untuk 

menginterpretasi informasi yang tersaji dalam grafik tersebut secara mandiri.
• Anda juga bisa memublikasikan visualisasi data para peserta di halaman blog 

atau media sosial, seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, atau Twitter.
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Ucapan terima kasih
Wikimedia Foundation dan Tim Pendidikan Wikimedia Foundation

Pada bagian ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Wikimedia 
Foundation dan Tim Pendidikan Wikimedia Foundation yang telah menyusun 
modul Teacher’s Guide: Reading Wikipedia in the Classroom. Berkat program 
penyusunan modul yang mereka inisiasi, maka adaptasi modul ini bisa 
diselesaikan dengan baik.

Termasuk kepada Priyal Gala dan Meng Zhou atas peran mereka dalam 
melakukan penelitian perihal penyusunan materi dalam modul Teacher’s Guide: 
Reading Wikipedia in the Classroom.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada koordinator lokal modul 
Teacher’s Guide: Reading Wikipedia in the Classroom di Bolivia, Maroko, dan 
Filipina. Peran mereka sangat penting dalam menguji-coba modul sesuai dengan 
konteks negara masing-masing. Berkat pengujian mereka, kita tahu bahwa 
modul Teacher’s Guide: Reading Wikipedia in the Classroom dapat dengan mudah 
diadaptasi dan diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Terima kasih kepada Anda!

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah 
membaca modul ini. Kami harap Anda bisa mendapatkan manfaat dalam 
menggunakan Wikipedia untuk pembelajaran yang Anda rencanakan. Kami juga 
menerima kritik dan saran yang membangun terhadap isi dari modul ini.

Terima

Kasih

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reading_Wikipedia_Final_Report.pdf
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Glosarium
afiliasi pertalian atau berhubungan dengan sesuatu

akun akses ke sebuah sistem/situs di internet yang memerlukan 
nama pengguna dan kata sandi

anonimitas penggunaan nama alias; bukan nama asli

apresiasi penghargaan terhadap suatu karya

bias prasangka yang mendukung atau menentang suatu hal, 
orang, atau kelompok tertentu yang umumnya dilakukan 
dengan cara yang dianggap tidak adil

catatan kaki 
(footnote)

catatan yang berada di bagian bawah halaman tulisan 
ilmiah

dekolonisasi tercapainya kemerdekaan oleh berbagai koloni Barat di 
Asia dan Afrika setelah Perang Dunia II

dekonstruksi membongkar konsep atau teori yang sudah mapan

diaspora masa tercerai-berainya suatu bangsa yang tersebar 
di berbagai penjuru dunia dan bangsa tersebut tidak 
memiliki negara

domisili tempat tinggal; kediaman

edit-a-thon penyuntingan yang dilakukan secara massal untuk 
mendukung peningkatan konten proyek-proyek 
Wikimedia

halaman bak pasir 
(sandbox)

halaman yang secara khusus disediakan untuk uji coba 
menulis dan menyunting di Wikipedia

halaman pengguna halaman khusus yang memuat informasi mengenai 
pengguna Wikipedia

independen tidak terikat; berdiri sendiri; merdeka
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infografis
(infographic)

penyajian data/informasi melalui grafis

internet protokol 
(IP)

label numerik yang ada pada setiap perangkat yang 
terhubung ke internet untuk berkomunikasi

kampanye
(campaign)

gerakan serentak yang dilakukan untuk mencapai 
dukungan pada isu-isu tertentu

kaum minoritas kelompok sosial yang jumlah anggotanya jauh lebih kecil 
jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu 
masyarakat

keragaman konten
(content diversity)

keberagaman format atau tipe konten, demografi, 
geografi, dan sudut pandang

kesenjangan suatu keadaan saat terjadi ketidakseimbangan, 
ketimpangan, dan ketidaksamaan akses dalam suatu 
tatanan

kompendium ikhtisar karangan ilmiah yang lengkap dan padat

komunitas lokal komunitas yang muncul di wilayah tertentu dan memiliki 
sifat yang khas

konten lokal konten yang bermuatan lokal dalam rangka 
pengembangan potensi daerah setempat

kopi darat ajang pertemuan antaranggota atau sesama pengguna

lisensi 
(license)

pemberian izin atau penyerahan hak atas sesuatu dari satu 
pihak ke pihak yang lain untuk memproduksi ulang suatu 
produk/jasa

masuk log 
(login)

proses masuk dengan memasukkan identitas berupa akun 
pengguna dan kata sandi untuk mendapatkan hak akses ke 
suatu laman

nama pengguna
(username)

identitas seorang pengguna di dunia maya

pemungutan suara mekanisme pengambilan keputusan atau pemilihan 
pengurus yang bisa dilakukan secara terbuka maupun 
tertutup
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pengetahuan lokal pengetahuan yang secara khas dimiliki oleh suatu 
masyarakat sebagai hasil dari hubungan timbal-balik 
dengan lingkungannya

perspektif sudut pandang; pandangan

pertukaran budaya kondisi saat dua kebudayaan atau lebih saling bertukar 
informasi mengenai budaya masing-masing dalam rangka 
saling mengenal satu sama lain

platform media atau wadah untuk menjalankan suatu program 
aplikasi atau software

pranala/tautan 
(link)

sebuah tulisan (atau objek) yang jika diklik akan 
mengarahkan kita ke halaman lain

pribumi penduduk asli atau keturunan awal suatu wilayah yang 
telah membentuk suatu kebudayaan

produksi informasi proses pembuatan informasi yang membentuk suatu 
pengetahuan

proyek
(project)

usaha kolaboratif yang dilakukan untuk mencapai tujuan 
tertentu

sistematis teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara 
yang diatur baik-baik

sumber informasi suatu wadah atau media yang dirujuk untuk memperoleh 
suatu informasi/pengetahuan yang baru

surel 
(email)

pesan dalam bentuk teks, berkas, gambar, atau lampiran 
lain yang dikirim melalui internet

tematik hal-hal yang berbasis pada tema

tutorial informasi praktis untuk melakukan atau memecahkan 
sesuatu

Warung Kopi halaman diskusi umum di Wikipedia

organisasi nirlaba
(nonprofit organization)

organisasi yang bertujuan untuk mendukung suatu isu 
atau permasalahan dalam menarik perhatian publik untuk 
sebuah tujuan yang tidak komersial
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Daftar singkatan

4R Reciprocity, respect, relevance, and responsibility (Timbal balik, 
rasa hormat, relevansi, dan tanggung jawab)

Covid-19 Coronavirus Disease 2019 (Penyakit Koronavirus 2019)

EU European Union (Uni Eropa)
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Bacaan lanjutan
3�1 Jangan ragu, mari berkontribusi!
• Wikipedia:Jangan ragu menyunting artikel. (n.d.). Diambil dari https://

id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Jangan_ragu_menyunting_artikel
• Wikipedia:Asumsikan niat Baik. (n.d.). Diambil dari https://id.wikipedia.org/

wiki/Wikipedia:Asumsikan_niat_baik
• Wikipedia:Kesopanan. (n.d.). Diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia:Kesopanan 
• Wikipedia:Halaman pembicaraan. (n.d.). Diambil dari https://id.wikipedia.

org/wiki/Wikipedia:Halaman_pembicaraan  

3�2 Membuat halaman pengguna di Wikipedia
• Wikipedia:Halaman pengguna. (n.d.). Diambil dari https://id.wikipedia.org/

wiki/Wikipedia:Halaman_pengguna
• Wikipedia:Keuntungan memiliki akun. (n.d.). Diambil dari https://

id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Keuntungan_memiliki_akun 
• Wikipedia:Kebijakan Nama pengguna. (n.d.). Diambil dari https://

id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kebijakan_nama_pengguna 

3�3 Kontribusi pertama Anda
• Wikipedia:Artikel pertama Anda. (n.d.). Diambil dari https://id.wikipedia.org/

wiki/Wikipedia:Artikel_pertama_Anda
• Wikipedia:Kutip sumber tulisan. (n.d.). Diambil dari https://id.wikipedia.org/

wiki/Wikipedia:Kutip_sumber_tulisan
• The Wikipedia library/1Lib1Ref/id. (n.d.). Diambil dari https://meta.

wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/1Lib1Ref/id 

3�4 Berkolaborasi dengan pengguna lain di Wikipedia
• Wikipedia:ProyekWiki. (n.d.). Diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia:ProyekWiki
• Afiliasi gerakan Wikimedia. (n.d.). Diambil dari https://meta.wikimedia.org/

wiki/Wikimedia_movement_affiliates/id 

3�5 Menjembatani kesenjangan dengan membangun pengetahuan bersama
• Whose knowledge. (n.d.). Diambil dari https://whoseknowledge.org/
• Sanghapali Aruna, dkk. (November 2018). Our Stories Our Knowledges. 

Diambil dari https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/11/
OurstoriesOurknowledges-Part3.pdf 

• Tantangan Mengembangkan Bahasa Nias dalam Proyek Wikimedia. (29 
Juni 2021). Diambil dari https://wikimedia.or.id/2021/02/16/tantangan-
mengembangkan-bahasa-nias-dalam-proyek-wikimedia/

Whose knowledge. (n.d.). Diambil dari https://whoseknowledge.org/Sanghapali Aruna, dkk. (November 2018). Our Stories Our Knowledges. Diambil dari https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/11/OurstoriesOurknowledges-Part3.pdf Tantangan Mengembangkan Bahasa Nias dalam Proyek Wikimedia. (29 Juni 2021). Diambil dari https://wikimedia.or.id/2021/02/16/tantangan-mengembangkan-bahasa-nias-dalam-proyek-wikimedia/
Whose knowledge. (n.d.). Diambil dari https://whoseknowledge.org/Sanghapali Aruna, dkk. (November 2018). Our Stories Our Knowledges. Diambil dari https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/11/OurstoriesOurknowledges-Part3.pdf Tantangan Mengembangkan Bahasa Nias dalam Proyek Wikimedia. (29 Juni 2021). Diambil dari https://wikimedia.or.id/2021/02/16/tantangan-mengembangkan-bahasa-nias-dalam-proyek-wikimedia/
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Asumsikan_niat_baik
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Asumsikan_niat_baik
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kesopanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kesopanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Halaman_pembicaraan
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Halaman_pembicaraan
ttps://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Halaman_pengguna
ttps://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Halaman_pengguna
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Keuntungan_memiliki_akun
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Keuntungan_memiliki_akun
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kebijakan_nama_pengguna
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kebijakan_nama_pengguna
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Artikel_pertama_Anda
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Artikel_pertama_Anda
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kutip_sumber_tulisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kutip_sumber_tulisan
https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/1Lib1Ref/id
https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/1Lib1Ref/id
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:ProyekWiki
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https://wikimedia.or.id/2021/02/16/tantangan-mengembangkan-bahasa-nias-dalam-proyek-wikimedia/


Hampir setiap orang di seluruh dunia mengetahui Wikipedia, bahkan tidak sedikit 
di antara kita yang menggunakannya sebagai bahan belajar. Namun, hal ini justru 
menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para pengajar karena artikel yang ada di 
Wikipedia dapat disunting oleh siapa saja.

Padahal apabila dipikirkan kembali sesungguhnya Wikipedia adalah situs web yang 
sangat bermanfaat bagi kita untuk belajar mengembangkan cara berpikir kritis, 
berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan orang lain yang menjadi kemampuan 
penting di abad ke-21. Wikipedia adalah situs web yang berguna bagi kita sebagai 
gerbang awal dalam mencari informasi.

Untuk menjawab kekhawatiran para pengajar, maka disusunlah 3 seri modul 
berjudul Menggunakan Wikipedia dalam Pembelajaran yang merupakan adaptasi 
dari modul Teacher’s Guide: Reading Wikipedia in the Classroom. Setiap modul 
telah disesuaikan dengan tiga komponen Literasi Media dan Informasi (LMI) 
oleh UNESCO, yaitu Mengakses Informasi (Modul 1), Mengevaluasi Informasi 
(Modul 2), dan Memproduksi Informasi (Modul 3). Selain itu, seri modul ini juga 
berisi penjelasan mengenai Wikipedia, cara berkontribusi di Wikipedia, hingga 
mengintegrasikan Wikipedia dalam pembelajaran.
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