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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAII BERBASIS ICT DALAM PROSES
BELAJAR MENGAJAR DI PERGURUAN TINGGI

Hasansh Nur
Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elekhonika Fakultas Teknik

Universitas Negeri Makassar

Abstrak
Penggunaan \r/odd Wide Web (i^tv\\) sebagai lools dalam proses menyampaikan

pengajaran dan pembelajaran telah menghasilkso sahl momentum kepada guru-guru'

instruLtur dan pelatih-pelatih institusi di mana mereka telah mengintegrasikan kemudahan

ini sebagai satu piliha4 utama dalam staregi p€Dgajaran dan p€mbelajaran. Web-Based'

learning (WBL) telah dijadikan media utama serta model dalam pendidikan j arak jauh atau

lebih dikenali sebagai eJearning. WBL berupaya untuk memenuhi berbagai kepeduan
pelajar yang diinginkannya. Pelajar berbeda dari aspek kecerdasan, pengetahuan serta tahap

kemampuan.
Inovasi teknologi intemet dan web semakin popular dan meluas digunakan sebagai

medium pengajaraa yang berkesan dan bermakna. walaupun saat ini terdapat banyak
halaman web pendidikan yang dibina untuk tujuan pe gajan dan pembelajan di negara ini,
kebanyekan adalah berdasarkan pendekatan tutorial

Penggunaan ICT sebagai bahan sokongan pembelajaran memb€ri peluang kepada
pelajar mengeksplorasi kons€p melalui berbagai kaidah dan pendekataa hi secsra tidak
langsung membantu guru-guru untuk memenuhi kepeduan pelajar yang mempunyai
pelbagai tahap dan kaidah pembelajaran yang berbeda

A. PENDAHIJLUAN

Pada em globalisasi dan persaingaa

sekarang ini, sangat dituntut sumber daya

rnanusia yang berkualitas. Trmtutan

peninCkatan kualitas pendidikan dan

profesionalisme tenaga pendidik harus

dibarengi dengan tindakan nyata di

lapangar! bukan hanya sekedar mengkaji

teori dao mencari kambing hitam siapa

sebenamya yang paling bertangguog jawab

terhadap rerd€hnya mutu peodidikan

tetapi barus disadari bahwa ki@ semua

bertangguug jawab terhadap mutu

pendidikan. Oleh sebab itu kualitas sumb€r

daya manusia terutama guru-guru pada saat

sekarang ini harus segera ditingkatkan. Di

era teknologi informasi saat ini leori

belaja. moderen melibat peE$€lajaran

sebagai pencarian seseorang akan makra

dan relevansi. Jika pembelajann berjalan

diluar ingatan dan fakta-fakta" prinsip-

prinsip atau prosedur-prosedur yang betul

dan masuk ke <lalam bidang krealivitas,

pemecahan masalah. analisa atau elaluasi.

maka sisqa memerlukan komunikasi antar

individr! kesempatan untuk bertanya dan

diskusi.

seluruh dunia juga

telah mulai mcnyadad kepentingan

pendidikao, dan sentiasa mencari jalan
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harus mampu didukung oleh media

lersebut terutama berkaitan dengan strategi

pembelaj aran yang akan dikembangkan,

yang kalau dijabarkan secan sederhana,

bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi

yang dilakukai untuk mengajar siswa

mengerjakan tugas-tugas darl membantu

siswa untuk memperoleh pengetahuan

yang dibutuhkan. Pernbelaj aran berbasis

Intemet telah memberikan inovasi yang

sangat positif unhrk mendukung proses

pembelajaran, karena selain memberikan

ioiormasi yang sangat mudah juga

memberikan wawasan lebih bagi sisura

untuk meningkatkan prestasi belajamya.

Konteks pembelajaEn sebarusnya

moliputi ; (l) kerja mandiri dan

bednteraksi dengan materi pemb€lajaraD,

(2) bekerja secara kolaborasi doagan ternan

pada tempat yatrg berlainarL baik secara

serempak atau tidalq dimana kedua cam ini

mungkin akan menjadi multi-medi4 (3)

.siswa akan magaog kerja dan berintemksi

dengan pa..a p€kerja yang lebih

berpengalamarq supervisor atau instruktur.

Sekolah Kejwuan

(SMK) saat ini ditantang untuk peqadaan

tenaga kerja )Eng jurnlah dan kualitasla

dapat mencapai standar. Lulusannya harus

dapat dijual di dalam negeri dan bahksn

disemua negara

Namun perlu disadari bahwa

keadaan saat ini di Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) masih perlu perhatian,

agar hasil lulusan benar-benar profesional

maka sumber daya yang tersedia, peralatan

dan bengkel serta laboratorium )€ng ada

bahkan selalu keti4galan dengan

teknologi )€ng ada di lapangan. Telarologi

yang ada di industri pada umumnya lebih

maju ketimbaog apa yang ada di sekolah,

sehingga ha1 ini merupakan suatu kendala

dalam proses belajar-mengajar yang

berakibat kesulitan meningkatkan kualitas

keterampilan bagi siswa. Oleh karena itu

permasalahannya adalah bagaimana dapat

dilalarkan kerjasama dengan pihak industri

atau pengusaha yang relevan agar lulusan

nanti memenuhi $tandar kulitas yang

dihampkan.

Dengan bqbagai kelemahan yang

ada sekolatq terutama sumber daya

manusia dan sumber daya lain yang sargat

merunjang peningkalar hralitas

pendidikan" maka kita harus bqani

meogambil kepurusan untuk perbaikan

ters€but. Untuk itu dalam p€ningkatan

kualitas pendidikan pedu diambil langkah-

langkah sebagai berikut : l). Menyrapkan

kurikulum, 2).- Menyiapkan sumber daya

manusiq 3). Menlapkan sarana dan

prasa€na untuk pelaksanaan pgndidikan,

4). Menyiapkan kerjasama dengaa pihak

luar baik di dalam negeri maupun luar

negeri. Dan tidak kalah pentingnya adalah

penyajiao materi ajar yang menarik siswa,
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agar motivasi belajar anak didik dapat

meningkat yang akhirnya prestasi belajar

juga akan meningkat.

Oleh sebab itr penggunaan media

Informasi dan komunikasi (ICT) dalam hal

penyajian materi ajar untuk meningkatkan

kualiras pembelajaran di Perguruan Tinggi

harus segera dilalrukar

B. PEMBAIIASAN

Peadidikan adalah pe.angkat

strategis yang dibutuhkan masyarakat

unhrk secara kontinu bersaing dalam

percatunn global dan mtuk menciptaka.n

standar kehidupan yang lebih baik. Hal ini

menjadi suatu tantangan bagi institusi,

termasuk perusahaarL sekold universitas,

dan penerintah yang mempunyai kaitan

e.at dengan duaia pendidikan daLam

memasuki era persaingan global ini.

Seiring dengan perkem bangan teklologi.

kini 'pengetahuan tidak lagi diberi tetapi

perlu dieksplorasi' (Moh- Arif & Noxiati,

2004). Sistem suapan yang biasa

dlamalkan sejak dulu harus dikembangkan

dan digantikan dengan pengajaran secara

terkontrol dan berpusatkan pada siswa-

Perubahan dalam teknologi insauksi juga

telah membed impak yang bukan sedikit

terhadap drmia pendidika! 0rfa4 2003).

Telootogi Intemet serta komponen-

komponennya sepertr World Wide Web,

kemudahan e mail, yatg seimbang dan
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lafurlain. Adanya ribuan halaman web bagi

tujuan pendidikan telah menyediakan satu

koleksi ilmu dan materi yang cukup

banyak dan boleh diakses oleh siapa saja-

Walaupun halaman web sebegini semakin

bertambah, sebahagian besarnya bersifat

tutorial, dimana bahan-bahan dalam ini

didahului dengao objektif pembelajararq

diikuti dengan penyajian isi kandungan,

dan disusuli dengan aktivitas latihan serta

radgkuman atau kesimpulan Qrfan, 2003).

Teknologi terkini yang diciptakan

telah menyediakan kita ke arah satu sistem

peqgajarar dan pemb elajasr yarg barl.t- Web

has captuled the imaginatiok of mole

people than atuy oyher computer innoeation

(Noel LeJeune, & Richadson, K).

Bedasarkan kepada potensi dan kebaikan

pembelajaran berasaskan Web ini, telah

menyebabkan guru-guru semula berpikir

tentang corak pergajaran dan pembelajaran

yang baru dan secara tidak laagsung

berusaha untuk mempelajari dan

menguasai penggunaan teknologinya.

Berdasarkan Rosen (1998), World Wide

Web sebenamya ialah satu p€ralatarL ssma

seperti kapur dan papan hitar! Slide

hojektor ataupun VCR Peratatan tidak

boleh mengajar tetapi merupakan

p€rlerykapan atau media pembelajaran.

Apabila sesuatu peialatal digrmakan secara

berkesan di dalam proses pengajaxan dan

pembelajaran rnaka ia meljadi amat
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bermakna dan

pembelajaran

pmses pelgajaran dan

dianggap berhasil.

Berdasarkan model pembelajaran Sajab

Maswan, & Umar, I. N. (2005) terdapat 7

kekunci sfategi pembelajaran yang

diperlukan bagi memastikan kejayaan

pembelajaran berasaskan tekblogi yaitu:

l) Aktif; 2) Konstruktif; 3) Kolaboratif; 4)

Keingiaan; 5) Perbincangan; 6)

Kontekstuall dan 7) Reflektil Hal ini

terkait dengan yang disarnpaikan oleh

O'neil (2001) bahwa sekolah harus

menanamkan pembaharuarg dan penekanan

harus diletakkal pada penempan praktis

dari sifatnya intelektual (pmktis) melebihi

apa yang secara sempit bersifat pmktis

ataupun akdemis. Selaojutnya dikatakan

bah$? kegiatan pembelajaran yang

diarahkan oleh pelajar dalam rangka kerja

kurikulum yang ditenhrkan berdasarkan

relevansi sosialnya aclalah lebih tinggi /
lebih baik daripada belajar dengan

ditenhrkan dan diarahkan oleh guru

l. Apa itltr Veb-Base.l-leamirA (WBL)

Pemlrclaiaran berasaskan web

dikenali sebagai pembelajaran secara maya

atau pembelajaran secam eleknonik.

Perbincangan forum melalui e_mqil, tideo

conferencing dan L:uliah secam langsung

(rideo steqmin) dapat dilaks"nakarr

melalui web. Pemberajaran secara wgb

juga menyediakan kemudahan print out

matedal. Antara kelebihan capaian

pembelajaran secam web. pengguna juga

diberi kemudahan link kepada web lain

yang dikenal, sebagai salah satu cara

mendapatkan sumbsr materi dan

pengetahuan. Norton, P. & Wibug K.M.

(2003) menulis bahwa:

"it means you ca use the web as a

rcposilory sludents can access lo retrieve

qny information that would be useful to

them. Not ohly cah Wu use the web to help

distibute infomation-yo cdn also place

the infomation in a form that goes beyond

text and takes adventage oftlte media tbat

will help sndents undetsland better and to

which they can rclate ,norc easily."

Koonce dalam Nortor! P. & Wibuig,

K.M. (2003) menyatakan beJrwt "From

web-based insttuction and distance

Iearning to virtual reality and online peer

communilies, training and technologay

drea cotNelging in rapid and radical woys.

The conuergence-speeded fot the Intemet

and bay the growth of compsny it tlakets

and exbanets-is hoving a retol*iotmry

inpact ott both tbe noturc of training and

the skills that ftainets will need to do tbeir

Jb6s in the next certury...A:e you ready for

what these ehanges will mean to you? Are

you betoming an expeft at tlrese new

technologies and the new modalities of
leaming that are developing? Or is your

idea of training still centered on the use of
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flipcharts and stand-up presentations,

icebreakers exercises, and extensive

lecture?'

2. Strategi dan aplikasi Web dalan

Pengajaran dan Pembelsjsran

Inovasi teknologi intemet dan web

semakin popular dair meluas digunakan

sebagai medium pengajamn yang berkesao

dan bermakna. walaupun saat ini terdapat

banyak halaman web pendidikar yang

dibina untuk tujuao pengajan dan

pembelajan di negam ini, kebanyakan

adalah berdasarkan pendekatan tuorial

(Irfan" 2003). Bahan pengajamn yang

dibina berasasken turtorial bias€nya

mempunyai struktu dan langkah-aogkah

yang t€rsusun. Kaidah tutorial telah

diguakan di cialam hanpir semua bidang

mata pslajaran, dad rnata pelajaran sosial,

hinega sains (Gagne, Rober M, l98l).

Untuk menjelaskan bagaimana

p€ndekalan web dalam pembetqiaran

diaplikasi, seria bagaimaoa aspek modal

motivasi dapat diterapkan ke dalam diri

individu siswq merujuk kepadr, Lawson

(1995) telah mencadangkar model

lingkaran pembelajaran (leaning qcle)

dalam pembelajaran konstuktif.. Lingkann

I menunjukkan olemen-elemen yang

wujud dalsn lingknryn pembelajaran

Lawson. Dalam lingkaran ini, tiga proses

utama di dalam lingkaran pembelajan
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yaifu; a) p€dngkat pemaparan/ penjelasan

(exploration), b) pengenalan terma (tem

introducrton\ dan c) aplikasi koncep

(concept aplication) lelah diperkenalkan.

Ketika proses pemaparan. pelajar-

pelajar akan dibawa untuk mernaparkan

isu-isu berkaitan dengan topik yang akan

dipelajari. Sebelum guru memberi umian

materi formal berkaitan topik, pelajar akan

melalorkan aktivitas berkaitan obyek fisikal

yang bersifat tidak berstruktu dao terbuka.

Guru membimbing siswa melakukan

observasi, pengukuran dan merekod data.

Siswa dibimbing pula untuk berdialog atau

berdiskusi bersama-sama mkan sebaya,

menyajikan di depan kelas, melakukan

observasi dan menguji hasil observasi

tersebut.

Pada tabap kedua yaitu pengenalan

tema atau tema,/topik. Siswa akqn

diperkenalkar dengsn lqlagai istilah dan

konsep yang berkaitan dengan isi

kandungan mala pelajaraD. Pada tahap ini

guru memainkan perulan yang aktif di

dalam menguraikan konsep. Tahap ini juga

dihemli sebagai penemuaD terbimbing

{guided dknqery). Pada tahap s€terusnya,

para siswa akan melalui fasa aplikasi

konsep. Pada tahap ini mqelca akan dibawa

melalui proses mengaplikasikan korsep

}€ng telah difahami ke dalam situasi lsin

yaqg mungkin berHa" Ia lebih inerupakan

sarana atau cad€ngan unhrk menyelesaikan
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masalah yaag sedang dihadapi berasaskan

kepada pengetahuan yang diperolehi pada

tahap yang kedua yaitu tahap pengenalan

tema./topik. Proses ini akan belaku secara

terus menerus sehingga membenfuk safu

rangkaian pembelaiaran. Proses pengajaran

yang menggunakan model ini adalah

berlaku dalarrr benh]k spiral dan ia berlaku

secara berulang-ulang sehingga pelajar

sampai ke hap p€mahaman dan

penghayatao yang maksimum dan tahap

pembelajaran bermakna.

3. Infrastruktur yang diperlukan untuk

pembelaja.an berbasis ICT

Tidak dapat digmgkiri bahwa

keperluan utama sebelum melaksanakan

pengajaran dan pembelajaran berasaskan

web adalah kesiapan infiastruktur

hardware seFrti kompute., iDtemet

coDnectiorL serta soJftrr4rc dan pengaahuan

guru-guru dalam melaksanakan pengajaraa

dan pembelajaran ini. Kemajuan yang

ri"ggi dalam internet connection slav

intemet connection yang aktif bukan

prasyarat utama- Sekiranya kita

jaringan LAN (Local Area

Nehworhl dt sekolah. ini sudah mencukupi.

Apa yang lebih utama di sini ialah kita

memerlukan beb€rapa p€ralatan asas

sepefti web browset d8!Ir sinple text editor

rmtuk mereka bentuk halaman web yang

boleh kita peroleh dari beberapa komputer.

Uraian di atas mengisyaratkan

pentingnya pembiayaan untuk pengelola,

fasilitas (sarana dan prasarananya), dan

materin]€. W€b inilah yang merupakan

salah satu saraia atau fasilitas yang ada

udhrk pengajaran dan pembelajaran.

Dalam Undang-undang Republik lndonesia

Nomor 20 tahun 2003 lentang Sistem

Pendidikan Nasional pasal 45 tertuaog

bahwa: setiap satuan pendidikqn fomal

dan nonformal menyediakan sa€na dan

prasarana yang memenuhi keperluan

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan

dan perkembangan potensi fisik,

kecerdasan intelekhral, sosial, emosional,

dan kejiwaan pesela didik. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa

pengadaan sarana dan p.asarans sudah

diatur dalam undang-undang Republik

Indonesia, sehingga tidak ada alasan tagi

untuk tidak memenuhi kebutuhan sarana

dau prasarana pendidikan.

4. Masa Depan penggunain ICT dalam

pembehjar&n

Penggunaan ICT sebagai bahan

sokongan pembelajaran membed peluang

kepada pelajar mengeksplorasi koosep

melalui berbagai kai<lah dan pendekatarl

Iai secara tidak langsung membantu guru-

guro untuk memenuhi keperluan pelajar

yang mempunyai pelbegai tahap dan

kaidah pembelajaran yang beibeda. Bennet
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(1996) juga mengatakan bahwa. although

teachets will hare to qltet theit

accustomed practices, they will rcach a

nev level of inpottance, vill accomplish

morc, and vill hove grester job sdtisfation

when schools take advantoge of the power

of conputers. Selaajutnya beliau

mengatakan bahwa comp terized

educqtion, prope y used, cqn plovide 4

personal side to education lhal is

iqpossible todtty (capasan May 23,1997,

sumber World Wide Web di alqmat

yang tinggr serta kos yang lendah. Selai!

itu kelebihamya adalah:

a- Capaiaa kepada web boleh dibuat pada

setiap saa! sembarang tempat dan

arround the g/o6e. Siswa berpotensi

untuk mengakses kepada perpustakaan

yang besar dari tempat tinggal mereka,

di rumah atau di bilik hotel. Kini

telepon selular menjadi lebih popular

kerana ia tidak memerlukao kabel

telefon otau 
'5''rgkaiar. 

network

Dibandingkan dengan cam

konvensional, pengajaran dan

pembelajaran adalah bersifat statik (di

dalam kelas atau .uangaD) dengan

menggunakaa kapur dan papan hitam

sert8 sedikit buku-buku rujukan.

b. Kos bagi pelajar menyediaan asas

komputer adalah rendah.

Kebanyakan kompuler pada hari ini

dilelgkapi dengan modem dan

browser sofware )€ng meogakses

intenet. DiaLli pembelajaran

konversional tidak memerlukan

modal dengan hanl'a menggunakan

peralatan yang ada" Walauprm

. demikian, -dengan D€rubihen zamarL

perlatan lelnologi telah diberikan

s@ara percurna dsl yang penting

guru-guu dapat menggunakatmya

sebaik rnungkin.

c. lsi mudah disesuikan. Kini isi

halaman web sargat mudah unhrk

http:/lwww.ctis.coty'

/fullbook.htnl)-

Kebolehe meng$makan intemet

yang terkesat arnat penting kerana menwut

Ceorge R.Eggert (1.992) penggunaan

halaman-halamao web sebagai sumber

pengajan dan pembelajaran menjadi

semakin diperlukan. Terdapat jutaar web

pendi<likan yang telah dibaogpr*an di

selwuh dunia tennasuk di Indonesia.

5. K€lebihsn dan kekunngan peng-

gunaan ICT dalam pembchjsran

Terdapat kelebihar dan kekurangan

penggunam ICT berbagai media

pembelajaran. Kelebihan umum lnng dapat

dibandingkan secam telnis ialah

perbandingan antara latihan berbasis ICT

dengan kaidah konvensional. Pembelajaran

beftasis ICT be$ifat lerarab dan terperinci.

interaktif sepenuhnya" kadar pemfokusan
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Belajar Mengajar Di Perguruan f inggi

ltlseanah Nud

ditambai, dibuang atau dibuat dan

disesuaikan dengan waktu alau

keperluan. lni meruPakan

"ad,tqntsge" kepada kaidah

pembelaj aran menelusuri web.

Bila dibandingkan dengan kaidah

konvensional, bahan-bahan pengajaran dan

pembelajaran, setelah disarnpaikan akan

lenyap dan hilang begitu saja.

Walau bagaimana pun terdapat

limitasi penggunaan web dalam

pembelaj aran, dintaranya:

a. KemajlJlalo intemet co ection. Apabila

volume pengguna mencecah jutaan

pada saat tertenhr, kecepatan akses

htemet akan meqiadi lambat. Masqlah

ini akan dapat ditangani sekitar 5

hingga 10 tahun akan dalrng yang

sama halnya dengan telefon.

b. Penggunaan multimedia {audio dan

ideo) web yaog kurang. Kelemahan

yang ada di dalam penggunaan

multimedia di dalam halaman web

menjadikan seluruh mngkaian agak

lamban.

C. PEI\UTUP

Di tengah maraknya perkembangan

Teknoloei Informasi kornunikasi (ICT)

saat ini, pengembangan teknologi tmnrk

edukasi pun terus dikembangkan. Saat ini

Teknoloei Infomasi komunikasi (ICT)

tidak hanya dipandang sebagai sebuah

bidang pendidikm saja, namun lebih dari

ifi-r Teknoloei Infonnasi komunikasi mulai

dikembangkan agar dapat membantu

pengembangan bidang pendidikan itu

sendiri- Hal ini dikarenakan semakin

berkembangrya telgloloei informasi

komunikasi dalam mendukung kemajuan

pertukaran igb!43qi yaag semakin

dominan di dunia saat ini. Tanpa terkecuali

di hdonesia. reknoioei informasi

dihampkan tidak hanya sekedar

mendukung pengembangan pendidikan

saj4 namun lebih dari itu Teknoloqi

Informasi komunikasi diharapkan dapat

memberikan pemecahan pada

perrnasalahan pendidikan )€ng ada di tanah

air.

Pembelaiaran dengan ICT

menyediakan banyak kelebihan

dia aranya adalah kemudahan akses,

sesuai kebutuharL bersifat teraralL

fleksibel, dan akses sepenuhnya oleh

mahasiswa. Olehnya itu pam Dosen

seharusnya mempunyai inisiatif yang

tinggi untuk membuat lebih banyak

pengamatan dan evaluasi untuk

memastikan kenahiran dan materi dapat

dikuasai sebagai persediaan dalam proses

peagajaran dan pembelqlaran.

Pembelajaran berbasis ICT

menawarkan peluang yang luas dalam

aspek pembelajaran dan capaian pelajar

tentang ssluruh materi sefa peryetahua[
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yang tiada batasan. Di samping ihr,

pengajar boleh menggunakan web ini

rmtuk memberikan arahan terperinci dan

menyediakan pedoman yang sesuai untuk

diakses oleh siswa daLam menyiapkan

tugas, di samping memastikan metode

pembelajaran yang diperlukan dan

mernbedkan manfaat sep€nuhnya kepada

siswa. Apa yang penting di sini ialah di

samping dapat mewujudkan suasana

pengajaran dan pembelajaran yang

kondusif & mencapai obyeltif, materi

terakhir prcses p€ngajaran dan pembelajan

akan menghasilkan Modal Insal yang

sangat peDtirg. Yang pada akhimya

menciptakan generasi muda akan datang

satu generasi yang kuat dan rnampu berdiri

di kaki sendiri.

Unruk mendukurg tercapainya

generasi mMa yang lasani perlu

implementasi Undang-undang Republik

Indonesia no 20 tahun 2003 ltususnya

yang t€*ait delgan pengadaan sarana dan

prasarana pendidikan Seperti adanya Web

yaug memadai sebagai media pengajaran

dan pembelajaran pada setiap lembaga

perdidikan. Agar mahasiswa lebih mudah

mengakres materi

dibutubkan.

pelajaran yang
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