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What Is Computational Thinking?

Computational Thinking merupakan cara berpikir untuk menguraikan suatu masalah dan 

membuat solusi yang bisa diimplementasikan dengan komputer.

Critical Thinking Skills Power of Computing



Computational Thinking Criteria

• Mengkonseptualisasikan, bukan 
pemrograman. 

• Keterampilan dasar, bukan keterampilan 
menghafal. 

• Cara berpikir manusia, bukan computer.

• Saling melengkapi dengan menggabungkan 
pemikiran matematika dan teknik. 

• Ide/gagasan, bukan artefak. 

• Ini untuk semua orang, di mana saja, 
sepanjang waktu.



memecahkan masalah 

besar menjadi 

bagian-bagian kecil

Dekomposisi 

instruksi yang bisa 

diterapkan dengan 

menggunakan coding untuk 

memberi perintah ke 

komputer

Algoritma

mirip dengan generalisasi, 

fokus ke hal yang penting 

dan mengabaikan detail 

yang tidak diperlukan

Abstraksi

mengenali pola yang 

berulang atau terstruktur

Pengenalan Pola

Five

5

Computational Thinking Components



Computational Thinking di Indonesia

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyiapkan 

kurikulum pemulihan setelah Covid-2019 untuk periode 

2022 - 2024. Sekolah dapat memilih salah satu dari 3 

kurikulum yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan 

Kurikulum Prototipe. Kurikulum Prototipe saat ini telah 

diterapkan di Sekolah Penggerak. Computational Thinking 

termasuk menjadi salah kompetensi tambahan dalam 

Kurikulum Prototipe 2022-2024



Computational Thinking di Indonesia

Di Feb 2020, Google.org memberi hibah $1 million untuk 

Bebras Indonesia melatih guru-guru dan murid Indonesia 

dalam hal computational thinking.

Hingga saat ini telah menyebarkan dan mengajarkan 

penguasaan Computational Thinking kepada 2 juta siswa, 

melalui 22.000 guru berbagai mapel di 22 daerah di 

Indonesia



Computational Thinking di Indonesia

Pengenalan Computational Thinking untuk 
guru dan siswa SD, SMP, SMA di Indonesia 
sudah dilakukan sejak 2016, melalui 
Bebras Challenge (Kontes Bebras).

Bebras Indonesia bersama komunitas 
Bebras Internasional mempromosikan CT 
dan informatika bagi anak usia 5 sampai 
18 tahun. 

https://www.bebras.org/


What is Bebras Challenge ?
Bebras adalah sebuah inisiatif internasional yang tujuannya 

adalah untuk mempromosikan Computational Thinking, di 

kalangan guru dan murid mulai tingkat SD, serta untuk 

masyarakat luas.

Organisasi Bebras dari berbagai negara setiap tahun 

mengadakan kegiatan kompetisi secara daring (online), yang 

disebut sebagai “ Bebras Challenge”. Kontes Bebras ini bukan 

hanya sekedar untuk menang. Selain untuk berlomba, Kontes 

Bebras juga bertujuan agar siswa belajar Computational 

Thinking selama maupun setelah lomba.



What is Bebras Challenge ?

Di Bebras Challenge, siswa harus menyelesaikan soal-soal yang bertema 
komputasi/informatika. Soal-soal ini dirancang secara menarik sesuai dengan grup umur siswa 
& dan dapat dijawab oleh siswa tanpa pengetahuan sebelumnya tentang komputasi atau 
informatika.

Setiap soal Bebras mengandung aspek komputasi atau informatika dan dimaksudkan untuk 
menguji bakat peserta untuk berpikir komputasi atau informatika. Untuk menjawab soal-soal 
Bebras, siswa dilatih Computational Thinking, contohnya dengan konsep:

● komputasi, 
● pengolahan data, 
● algoritma,
● pengenalan pola



Bebras Computing Challenge 2022
● Memperkenalkan computational thinking ke anak SD-SMA.
● Acara global di 30 negara.
● Kontes dilakukan online 45 menit untuk 15 pertanyaan, tidak perlu pengetahuan 

programming sebelumnya.
● Diorganisasikan oleh sekolah atau organisasi.



Example Bebras Challenge Questions



Example Bebras Challenge Questions



Bebras Computing Challenge 2022

● Semua murid KodeKiddo mendapat kesempatan 
untuk ikut Bebras Challenge USA (bahasa Inggris).

● Dilakukan di jadwal kelas KodeKiddo, di periode    
8 - 22 Nov 2022. 

● Ada waktu latihan 1-2 minggu sebelumnya.
● Sekolah dapat bekerja sama dengan KodeKiddo 

untuk mengadakan workshop & kontes Bebras 
Challenge untuk sekolah.

● Kiddos akan mendapat Bebras USA certificate 
sesuai dengan nilai dan prestasi yang dicapai:
○ Certificate of Participation, 

○ Certification of Merit, 

○ Certificate of Distinction



Bebras Computing Challenge 2022



Dalam bahasa Inggris:

● https://www.bebraschallenge.org/examples.php

● https://digitalcareers.csiro.au/en/Bebras/Bebras-resources/Bebras_365

Dalam bahasa Indonesia:

● http://bebras.or.id/

Bebras - Practice Questions

https://www.bebraschallenge.org/examples.php
https://digitalcareers.csiro.au/en/Bebras/Bebras-resources/Bebras_365
http://bebras.or.id/


KodeKiddo Overview

www.kodekiddo.com

Sekolah coding terkemuka di Indonesia dengan 
Headquarter di Silicon Valley, CA, USA dan 25 
learning centers di Indonesia & > 60 sekolah mitra.

http://www.kodekiddo.com
http://www.youtube.com/watch?v=Sg96DIHpsMc


Quizizz and Q & A
Contact Us

FB/IG/Twitter/LINE @kodekiddo

Website : www.kodekiddo.com

email : info@kodekiddo.com

RSVP Free Trial Class: bit.ly/KK-RSVP

RSVP untuk ikut Kontes Bebras Challenge: WA: +62 821-3499-1061

          

http://www.kodekiddo.com
mailto:info@kodekiddo.com
http://bit.ly/KK-RSVP

