
SETELAH lama tidak terdengar gaung-
nya, baru-baru ini perusahaan besar Philips
yang bermarkas di Amsterdam, Belanda,
kembali memperkenalkan phablet Android
terbarunya di Tiongkok, yakni W6618. 

Bukan kali pertama perusahaan yang
lebih dikenal sebagai produsen lampu
tersebut memproduksi ponsel. Sebelum-
nya, perusahaan itu pernah memproduksi
ponsel dengan ciri khas pada keunggulan
energi baterainya.

Di seri ponsel Android terbarunya,
W6618, Philips tidak tanggung-tanggung
menghadirkan kapasitas baterai 5300 mAh
atau dua kali lipat lebih besar dari keba-
nyakan baterai smartphoneuntuk saat ini. 

Dengan demikian, rekor baterai ponsel
terbesar sebelumnya yang dipegang oleh
Eton Thor, smartphone buatan Tiongkok
dengan kapasitas 5000 mAh, sekarang
direbut oleh Philips.

Philips mengklaim, dalam kondisi stand-
by, baterai dengan kapasitas sebesar itu
mampu bertahan hingga dua bulan (1.440
jam atau 60 hari) dan waktu bicara hingga
33 jam. 

Pengguna tak perlu repot lagi membawa
power bank. Sayang, baterainya tidak bisa

dibongkar pasang alias non-removable.
Saat ini disadari atau tidak, kelemahan

utama ponsel rata-rata terletak pada daya
tahan baterainya. Lebih-lebih, jika ponsel se-
ring digunakan untuk bermain game dan pa-
ket data internet aktif, maka terasa sekali bate-

rai cepat habis. 
Sepertinya, Philips menangkap peluang

tersebut dengan mengandalkan kelebihan
daya tahan baterai W6618 yang jauh lebih
baik.

Spesifikasi yang ditawarkan untuk saat ini
tergolong baik. Chipset buatan MediaTek
quad-core berkecepatan 1,3 GHz, GPU
Mali-400, dan RAM 1 GB. 

Ponsel ini sudah mengusung sistem
operasi Android 4.2 Jelly Bean yang bisa
ditingkatkan ke Android KitKat.

Resolusi kamera utama sudah 8
megapiksel sehingga cukup untuk
mengabadikan momen-momen penting
dan sudah dilengkapi dengan LED flash
dan fitur auto focus. 

Sedangkan kamera depan berkapa-
sitas 2 megapiksel yang bisa digunakan
untuk melakukan panggilan video dan
foto selfie. 

Dengan ukuran baterai tersebut, wajar
saja jika ponsel terasa tebal saat
digenggam mengingat ketebalan ponsel
mencapai 11,6 mm. Harganya 273 dolar
AS atau sekitar Rp 3,1 juta. (38)

● Dede Ariyanto

Pada tingkat kecanduan gameyang
parah, seringkali pemain lebih ter-
tarik untuk menuntaskan perma-
inannya daripada mengikuti pro-

ses pembelajaran di sekolah. Bahkan karena
keinginannya yang kuat untuk menyele-
saikan setiap tingkat dalam permainan terse-
but, seseorang menjadi lebih agresif. 

Bahkan tanpa sadar, dia juga mempela-
jari kekerasan. Semakin jahat dan brutal,
semakin cepat pemainnya menyelesaikan
pertarungannya. Beberapa teknik cheat
untuk mendapatkan kemenangan dalam
permainan juga tanpa terasa
telah menghalalkan kecu-
rangan sejak masih kecil.

Dengan mempelajari ka-
rakteristik beberapa game pop-
uler yang mengakibatkan berba-
gai dampak negatif tersebut, sebe-
tulnya kita dapat memformulasi-
kannya menjadi permainan yang
mendidik. 

Jika semula yang ditransfer kepada
pemainnya adalahh nilai-nilai negatif,
maka dengan formulasi tersebut, kini
yang ditransformasikan kepada pemain-
nya adalah nilai-nilai positifnya.

Game edukasi seharusnya tidak semata-
mata merupakan transfer konten-konten
pendidikan dalam bentuk digital, tetapi juga
harus dapat menciptakan perasaan yang
sama senangnya ketika siswa memainkan
game populer tersebut. Bedanya, nilai-nilai
yang ditransfer merupakan formulasi kon-

ten pendidikan yang ingin disampaikan.
Alur cerita yang menarik merupakan

alasan seseorang betah bermain game. Jika
hal tersebut diadopsi ke dalam game
edukasi, maka pemain tentunya bakal betah
berlama-lama memainkan berbagai tantan-
gan di dalam permainan. 

Sehingga, tanpa sadar, pemain telah
menyerap berbagai pengetahuan yang ingin
disampaikan dalam setiap tantangannya. 
Jenis Permainan

Banyaknya jenis permainan yang ada
sekarang ini, seperti pertarungan, tembak-
menembak, aksi, petualangan, peran, simu-
lasi, maupun strategi, dapat diman-
faatkan untuk penyampai-
an jenis materi 

y a n g
berbeda.

Misalnya, mahasis-
wa Jurusan GameTech Unika

Soegijapranata pernah membuat game
yang mempelajari sejarah seperti Pertem-
puran Lima Hari di Semarang, Palagan Am-
barawa, 10 Nopember, dan Pertempuran
Medan Area dengan menggunakan jenis

permainan tembak-menembak.
Yang membedakan pada game edukasi,

tembak-menembak tidak memicu agre-
sivitas pemain. Hal ini dapat diformulasikan
dalam bentuk visualisasi kemenangan yang
tidak harus dilakukan dengan brutal dan
kekalahan yang tidak selalu diasosiasikan
dengan banyaknya darah.

Selain itu, yang tidak kalah penting, per-
jalanan sejarah dapat tersampaikan dalam
bentuk pengantar permainan pada setiap
level, penyebutan lokasi dan para tokohnya,
serta narasi yang menyimpulkan nilai positif
dari sejarah yang dipelajari.

Alhasil, pemain tetap merasakan serun-
ya bermain namun pelan-pelan dituntun un-
tuk mempelajari sejarah yang ingin disam-
paikan oleh pembuatnya. 

Jenis permainan lainnya seperti petua-
langan dapat digunakan untuk menyam-
paikan konten pendidikan sambil pema-
in menemukan jalan menuju dunia ber-
ikutnya, rahasia-rahasia tersembunyi,
dan pantangan-pantangan tertentu.

Sebagai contoh, nilai antikorupsi
dapat disampaikan melalui respons
ketika pemain menemukan harta
milik orang lain dalam petu-
alangnya. Ketika pemain me-
milih untuk menyembunyi-
kan, maka nilai pemain justru

akan dikurangi. 
Sebaliknya, ketika pemain memilih

untuk mengembalikan ke pemiliknya maka
nilai pemain akan meningkat dan nilai pada
poin kehormatan akan ditambahkan. Bah-
kan pemain juga bisa masuk ke dalam petu-
alangan dunia yang berbeda.
Membuat Sendiri

Dengan kreativitas dalam merancang
dan mengemas alur permainan, setiap jenis
permainan yang ada dapat dimanfaatkan

untuk menyampaikan nilai-nilai edukasi
yang berbeda. Sehingga siswa tidak bosan
dan dapat menikmati variasi permainan
yang diciptakan oleh guru-gurunya. 

Pada pelatihan pembuatan game edukasi
di beberapa sekolah di Semarang, belum la-
ma ini, guru-guru menemukan kesimpulan
bahwa program permainan komputer bisa
dibuat sendiri tanpa harus bergantung pada
orang lain yang ahli di bidang komputer.

Yang dibutuhkan hanyalah imajinasi
dan konten pendidikan yang akan ditransfer
kepada siswa yang memainkan. Imajinasi
diperlukan untuk menciptakan permainan
yang menarik untuk terus diikuti dan secara
halus mengirimkan konten-konten edukasi
kepada pemainnya.

Sebagai langkah awal, guru-guru diajak
untuk membuat permainan dengan meng-
gunakan program bantu pembuat per-
mainan seperti RPG Maker. Software ini
bisa diunduh melalui www.rpgmaker-
web.com dan tersedia dalam versi gratis dan
percobaan 30 hari.

Hasilnya, game dengan berbagai cerita
dan petualangan dapat dihasilkan dalam
waktu beberapa jam saja. Pengembangan
selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri
atau bersama-sama dengan menggunakan
program yang sama atau mencoba meng-
gunakan program bantu lainnya. 

Hasil akhirnya, berbagai jenis permainan
dapat dihasilkan untuk kepentingan transfer
konten pendidikan kepada siswa secara
menyenangkan. Bukan tidak mungkin,
peluang kewirausahaan sekolah juga bisa
tumbuh melalui karya-karya kreatif yang
dihasilkan oleh para pendidik. (38)
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Pertanyaan dan artikel dapat dikirim 
ke email koneksm@yahoo.com

atau SMS ke 083838910025

Dimensi : 74.1 x 145.1 x 
11.6 mm, 200 gr

Jaringan : GSM 850/900/1800/
1900 MHz
3G 850/900/1900/
2100 MHz

Display : Layar sentuh kapasitif
5 inci,
Resolusi 540 x 960 
piksel, 16 juta warna

OS : Android 4.2 
Jelly Bean

CPU : Chipset MediaTek 
quad core
1,3 GHz, GPU 
Mali-400

Konek : Wi-Fi, Tethering 
Hotspot
Bluetooth v4.0,
micro-USB v2.0

Kamera : Primer 8 MP,
auto focus
dual-LED
flash, sekunder 2 MP

Memori : Internal 4 GB, 1 GB RAM
Eksternal micro-SD 
hingga 32 GB

Fitur : Dual SIM Card, 
a-GPS, Radio FM
Accelerometer, 
Proximity

Baterai : 3.500 mAh
Harga : Rp 3,1 jutaan

BLACKBERRY
Curve 9220              Rp 1.450.000
Q5                 Rp 3.500.000
Z10     Rp 3.500.000
Q10 Rp 5.650.000
Z30 Rp 8.000.000
NOKIA 
Asha 306 Rp    730.000
Lumia 710 Rp 2.635.000

N9                            Rp 3.300.000
Lumia 820 Rp 4.580.000
Lumia 920          Rp 6.500.000
SONY 
Xperia Tipo               Rp 1.475.000
Xperia Go               Rp 2.550.000
Xperia Sola               Rp 3.050.000
Xperia Acro S           Rp 4.500.000
Xperia Z               Rp 5.500.000

Xperia Z1              Rp 7.650.000
LG 
C375  Rp    700.000
Optimus L5 Rp 1.950.000
Optimus Pro Rp 1.650.000
Prada 3.0 Rp 4.900.000
SAMSUNG
Galaxy Core Rp 2.450.000
Galaxy Grand          Rp 3.200.000

Galaxy Tab 3 8”        Rp 3.800.000
Galaxy S4 Rp 6.250.000
Galaxy Note  3 Rp 7.700.000
APPLE
iPad Mini 16 GB        Rp 5.500.000
iPhone 4S 16 GB       Rp 6.000.000
iPhone  4 Wi-Fi 32 GB    Rp 6.300.000
iPhone 5 16 GB         Rp 7.900.000
iPhone 5S 16 GB  Rp 8.900.000

Panduan Harga

Mengemas Game Menjadi
Media Pembelajaran Kreatif

Kampanye Hitam 

Philips W6618

Phablet Berkapasitas Baterai Jumbo

Selama ini, game
seringkali divonis 

sebagai penyebab
penurunan prestasi

belajar siswa,  
peningkatan 

agresivitas 
pemainnya, dan 

penurunan kualitas
kehidupan sosial. Hal
itu tidak sepenuhnya

salah, namun dengan
sedikit pergeseran,

diharapkan hasilnya
akan menjadi positif.

G A D G E T

Tanya: 
Pak, saya akhir-akhir ini merasa terganggu dengan gairah teman-

teman di Facebook yang saling menjelek-jelekkan kedua pasangan
capres. Setiap kali buka wall, isinya kampanye hitam dan caci maki yang
itu-itu saja. Saya tidak ingin memutus pertemanan tetapi apakah saya bisa
menghapus tulisan-tulisan mereka di wall saya secara otomatis? (sweet-
potato@xxxxx.xxx)
Jawab:

Mbak Ajeng, memang tidak perlu memutus pertemanan ketika tidak
ingin melihat tulisan-tulisan mereka. Anda cukup mengunjungi profile
teman tersebut dan menghilangkan tanda Following yang terletak di
dalam gambar sampul profilnya dengan menekan tombol Following.
Dengan hilangnya tanda cek pada tombol Following, maka tulisan-tulisan
teman tersebut secara otomatis tidak akan ditampilkan pada dinding
Facebook kita. Anda bisa mengulang kembali langkah yang sama pada
setiap profil teman yang tidak ingin diikuti tulisan-tulisannya. Jika nantinya
ingin kembali melihat tulisan-tulisan teman kita tersebut, tekan kembali
tombol Following di profil mereka. 

Membaca E-Book
Tanya: 

Pak Ridwan, saya mendapatkan file e-book dari teman dengan akhi-
ran epub dan bukannya pdf. Bagaimana caranya untuk membuka dan
membaca file tersebut? Karena saya coba membukanya dengan Adobe
Acrobat Reader tetapi gagal. Minta tolong cara dan langkah yang mudah.
Terima kasih. (robertcoolz@xxxxx.xxx)
Jawab:

Robert, sebetulnya saat ini sudah cukup banyak software yang terse-
dia di internet untuk keperluan membaca file ebook dengan akhiran epub.
Salah satunya yang ada adalah SumatraPDF yang programnya bisa
diunduh secara gratis melalui alamat http://blog.kowalczyk.info/soft-
ware/sumatrapdf. Selain file dengan format epub, format lain yang bisa
dibuka antara lain PDF, XPS, DjVu, Comic, CHM, Mobi, dan FictionBook.
Dengan program tersebut, Anda cukup menggunakan satu program saja
untuk bisa membaca berbagai format ebook yang saat ini ada. 

1 Web 1 File
Tanya: 

Pak Ridwan, salam kenal. Nama saya Ignasius Hendra. Langsung
saja ke pertanyaan saya... Saya seringkali menyimpan artikel pada
laman-laman web yang menarik untuk dikoleksi dan sewaktu-waktu
dapat digunakan sebagai bahan referensi. Tetapi saya agak terganggu
dengan folder baru yang tercipta setiap kali menyimpan laman tersebut. Di
dalam folder tersebut biasanya terdapat file-file gambar yang tampil pada
artikel. Ketika dihapus, tampilan artikel menjadi jelek. Apakah bisa jika
saya menyimpannya dalam 1 file saja untuk 1 artikel dengan tampilan
yang lengkap? Mohon pencerahannya. (ignhendra@xxxxx.xx.xx)
Jawab:

Hendra, kita memang membutuhkan file-file gambar dan file css yang
mengatur tampilan huruf jika menyimpan halaman web dalam format
HTML. Tanpa file-file tersebut di dalam folder pendukung, maka tampilan
menjadi berantakan. Salah satu cara yang mungkin bisa menjadi solusi
adalah menyimpannya dalam bentuk file PDF. Dibutuhkan Adobe
Acrobat Pro untuk menyediakan output penyimpanan dalam bentuk PDF.
Namun fasilitas penyimpanan dalam format PDF tersebut sudah lama ter-
sedia di dalam program penjelajah web Google Chrome. Anda cukup
menggunakan fasilitas pencetakan melalui kombinasi tombol Ctrl+P dan
pilih Save as PDF sebagai tujuan pencetakan. Selanjutnya tekan tombol
Save dan beri nama file PDF yang akan disimpan. (38) 

Spesifikasi

Kipas Laptop Mati
Tanya:

Mas Dico perkenalkan saya Selvie di Solo, mau menanyakan
penyakit laptop saya yang belakangan ini tidak pernah terdengar
suara kipasnya dan jika dinyalakan setelah sepuluh  menit pasti
mati. Bagaimana solusinya ya Mas? Suwun. (via BBM)
Jawab:

Baik Silvie. Permasalahan demikian bisa jadi memang karena
kipas laptop mati dan menyebabkan overheat atau panas berlebih
sehingga laptop akan mati di suhu tertentu. Solusinya, bisa dicek
untuk kondisi kipas dan jika sudah tidak memungkinkan untuk
diperbaiki maka dapat dilakukan penggantian.

Ukuran Layar Diperbesar
Tanya:

Halo dokter Dico perkenalkan saya Mujono di Cepu  punya lap-
top yang layarnya sudah pecah lalu saya ingin menggantinya
dengan ukuran layar yang lebih besar dari sebelumnya menjadi 14
inch. apakah bisa ? Terima kasih. (via e-mail)
Jawab:

Baik Mujono jika sama-sama berjenis LCD dan port fleksibelnya
cocok maka layar bisa diganti dengan ukuran yang lebih besar.

Posisi Microfon Laptop
Tanya:

Mas Dico Kenalin saya Zizah di Brebes. Saya sering melakukan
video call pake laptop tapi saya bingung posisi microfon laptop di
sebelah mana. Jadi selama ini saya hanya teriak-teriak agar suara
saya terdengar? (via SMS)
Jawab:

Posisi microfon berbeda-beda di setiap laptop tetapi secara
umum biasanya terletak pada bagian atas area webcam atau di
bagian bawah di daerah touchpad. Secara fisik bisa kita lihat jika
ada bolongan kecil berarti itu mic.

Hard Disk Bersuara Kasar
Tanya:

Mas Dico perkenalkan saya Mega di Boyolali mau bertanya soal
hard disk laptop saya yang suaranya keras banget dan indikator
lampu hard disk menyala terus. Apa yang sebaiknya saya lakukan?
Suwun. (via DM twitter)
Jawab:

Kondisi semacam itu mengindikasikan bahwa hard disk sudah
mulai bermasalah. Saya sarankan untuk segera menggantinya
dan seluruh data di backup ke hard disk yang baru selagi masih bisa
terbaca lalu hard disk lama dijadikan eksternal dengan menam-
bahkan rumahannya agar tetap berguna. (38)
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