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MENUJU PEMBELAJARAN ON LINE (E-LEARNING) 

Oleh : 

  Niam Wahzudik   

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era global sekarang ini kita harus berhubungan dengan teknologi 

termasuk teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini telah 

mempengaruhi kebutuhan kita khususnya pendidikan juga tidak luput dari 

peran kecanggihan teknologi. Oleh karena itu sebaiknya kita tidak boleh 

“gaPtek”(gagap teknologi) di masa sekarang ini. 

Di dunia pendidikan saat ini pastilah akan mengalami perubahan 

kemajuan dalam proses pembelajarannya. Sistem pembelajaran yang sudah 

ada selama ini dianggap kurang sesuai lagi dengan perkembangan sekarang 

ini. Banyak siswa merasa bahwa sistem pembelajaran dengan metode tatap 

muka langsung sudah tidak menarik minat siswa untuk belajar. Internet, 

merupakan suatu bentuk kemajuan teknologi yang sedang banyak digandrungi 

pada saat ini. Kurang maksimalnya penggunaan fasilitas internet mendorong 

lahirnya suatu desain pembelajaran yang mampu melebihi pembelajaran yang 

ada saat ini. Dengan internet semua akses dapat dicapai dengan mudah dan 

efektif efisien. Fasilitas internet semestinya dapat digunakan untuk melakukan 

konsultasi masalah belajar, pemberian tugas, balikan, ujian, remediasi bagi 

mahasiswa, dan menciptakan kegiatan layanan secara interaktif antara dosen-

mahasiswa dan antara mahasiswa-mahasiswa dalam melakukan pengayaan 

bahan ajar bagi kepentingan perkuliahan. Pembelajaran E-learning merupakan 

pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektroniks, 

khususnya perangkat komputer. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran 

yang pelaksanaanya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, 

videotape, transmisi satelit atau komputer seperti yang sudah dibahas di atas.  

Pemakaian teknologi dalam kegiatan pembelajaran memerlukan 

perencanaan yang baik dan sistematik. Perubahan konsep dari ruang kelas ke 
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ruang komputer/internet merupakan peluang baru untuk pembelajaran dalam 

konteks lingkungan yang lebih luas. Penambahan kapasitas dan penambahan 

koneksitas dalam suatu jaringan membuat aktivitas pembelajaran dengan 

medium baru dan semakin kompleks. Hal ini dapat terjadi dengan dukungan 

teknologi komputer, teknologi informasi dan komunikasi dalam menciptakan 

kegiatan pembelajaran yang tanpa dibatasi unsur tempat, ruang dan waktu. 

Penciptaan lingkungan belajar yang lebih terbuka dipandang mempunyai 

berbagai kemampuan dalam menopang dan mendorong proses pembelajaran.  

Penggunaan e-learning sebagai sistem pembelajaran yang baru, mendorong 

penyelenggaraan pendidikan/pembelajaran semakin efektif. Dengan e-learning 

dimungkinkan dengan banyaknya informasi data pembelajaran yang diperoleh 

sehingga memberikan palayanan kepada siswa/mahasiswa lebih memuaskan. 

Idealnya tenaga pengajar dan siswa/mahasiswa senantiasa mengakses berbagai 

informasi aliran data dengan cepat, bertanggung jawab dan sesuai harapan.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

diangkat dalam makalah ini adalah : 

1. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran melalui internet(e-learning)? 

2. Bagaimanakah karakter desain pembelajaran melalui internet itu? 

3. Bagaimanakah kesiapan Unnes menuju pembelajaran melalui Internet?   

 

PEMBAHASAN 

A. Pengertian E-Learning 

Dalam era global sekarang ini tidak jarang kita selalu berhubungan 

dengan teknologi, khususnya teknologi informasi. Karena pengetahuan 

(knowledge) yang selalu berkembang mengharuskan kita mengikuti kemajuan 

teknologi tersebut. Sebut saja saat ini yang sedang berkembang adalah proses 

pembelajaran e-learning.  

E-learning merupakan suatu teknologi informasi yang sedang dijalani di 

dunia pendidikan Indonesia. E-learning terdiri dari dua bagian, yaitu “e” yang 

merupakan singkatan dari “electronic” dan “learning” yang berarti 
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“pembelajaran”. Jadi e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan 

bantuan perangkat elektronika, khususnya perangkat komputer. 

Soekarwati, Haryono, dan Librero (2002) dalam Dewi Salma dan 

Evelina (2004: 198) mendefinisikan e-learning sebagai berikut : 

e-learning is a generic term for all technologically supported learning 
using a array of teaching and learning tools as phone bridging, audio 
and videotapes, teleconferencing, satellite transmissions, and the more 
recognized web-based training or computer aided instruction also 
commonly referred to as online courses. 
 
Dari pengertian di atas kita ketahui bahwa e-learning atau pembelajaran 

melalui on line adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa 

teknologi seperti: telephone, audio, videotape, transmisi satellite, atau 

komputer. 

Beberapa istilah yang digunakan untuk e-learning adalah : internet-based 

learning (belajar berbasis internet), virtual learning (belajar melalui 

lingkungan maya), web-based learning (belajar berbasis web). Tentu saja 

istilah e-learning ini  mengacu pada penggunaan teknologi internet untuk 

menyajikan sejumlah pilihan solusi yang sangat luas (a broad array of 

solution) yang mengarah pada peningkatan pengetahuan dan performans. 

Sedangkan Mary Daniels Brow dan Dave Feasey (dalam Jurnal Teknodik) 

mengemukakan bahwa e-learning merupakan satu bentuk kegiatan 

pembelajaran yang memanfaatkan jaringan, seperti : internet, Local Area 

Network (LAN), atau Wider Area Network (WAN) sebagai metode 

penyampaian, interaksi, dan fasilitasi serta didukung oleh berbagai layanan 

belajar lainnya. 

Pengertian internet 

Kamarga (2002) mendefinisikan internet sebagai jaringan yang terdiri 

dari ribuan bahkan jutaan komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal yang 

terhubung melalui saluran (satelit, telepon, kabel) dan jangkauannya 

mencakup seluruh dunia. Ahli lain mengartikan internet pada dasarnya adalah 

kumpulan informasi yang tersedia di komputer yang bisa di akses karena 

adanya jaringan yang tersedia di komputer tersebut.  
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Internet  memiliki banyak fasilitas yang telah dipergunakan dalam 

berbagai bidang termasuk dalam bidang prendidikan. Fasilitas tersebut antara 

lain : e-mail, News groups, Mailing List (milis), Telnet, Internet Relay Chat, 

File Transfer Protocol (FTP) atau World Wide Web (www). Web merupakan 

kumpulan dokumentasi terbesar yang tersimpan dalam berbagai server yang 

terhubung menjadi suatu jaringan (internet). Dokumen ini dikembangkan 

dalam format hypertext dengan menggunakan Hypertext Markup Language 

(HTML). 

Karakteristik e-learning 

Adapun karakteristik dari e-learning antara lain adalah : 

1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik ; dimana pengajar dan siswa, 

siswa dan sesama siswa atau pengajar dan sesama pengajar dapat 

berkomunikasi dengan mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler.  

2. Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan computer 

network). 

3. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri (self learning materials) 

yang disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh pengajar dan 

siswa kapan saja dan dimana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. 

4. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan  belajar, 

dan hal-hal yang berkaiatan denagn administrasi pendidikan yang dapat 

dilihat setiap saat di komputer. 

Maka dapat dilihat  bahwa pemanfaatan e-learning tidak terlepas dari 

jasa internet karena teknik pembelajaran yang terdapat di internet begitu 

lengkap yang akan mempengaruhi tugas guru dalam proses pembelajaran. 

Sekarang ini, proses belajar dan mengajar banyak di dominasi oleh peran guru 

dan buku (the era of teacher and book) dan pada masa mendatang proses 

belajar dan mengajar didominasi oleh peran guru, buku, dan teknologi (the era 

of teacher, book, and technology) 
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Karakteristik Pembelajaran Melalui Internet 

Karakteristik pembelajaran melalui internet ini meliputi komponen-

komponen yang memungkinkan siswa dapat belajar lebih mudah. Komponen-

komponen tersebut antara lain : 

1. Informasi bahan penarik perhatian 

Informasi bahan penarik perhatian yang terdapat dalam pembelajaran 

internet harus memperhatikan (a) penggunaan gambar yang berwarna-

warni , (b) memunculkan animasi, (c) penggunaan nada atau lagu, dan (d) 

komposisi tampilan yang proporsional (huruf atau gambar tidak terlalu 

kecil). Pengembangan e-learning melalui internet  harus komunikatif dan 

menarik. 

2. Materi dan teori 

Materi dan teori merupakan inti dari seluruh isi materi pembelajaran, yang 

dapat diarahkan dalam bentuk e-book sehingga  memudahkan siswa untuk 

mencari topik-topik yang tidak dimengerti dengan lebih cepat.  

3. Simulasi dan visualisasi 

Dengan cara simulasi dan visualisasi, teori atau perumusan materi yang 

cukup kompleks dapat dijelaskan dengan menarik sehingga lebih mudah 

diserap oleh siswa.  

4. Latihan Soal 

Mencakup soal yang dapat berkembang setiap saat sesuai dengan 

persiapan dari pengajar. Pada akhirnya, soal-soal akan terus berkembang 

dan suatu saat dapat menjadi bank soal sesuai dengan cakupan materi yang 

diberikan. 

5. Quiz dan evaluasi lainnya 

Evaluasi dan quiz dapat dilaksanakan secara terbuka yaitu dapat dilakukan 

di mana pun internet dapat diakses. Selain itu juag dapat dilaksanakan 

secara tertutup, dengan pengertian hanya dilakukan di suatu lokasi tertentu 

untuk menghindari kemungkinan yang mengerjakan adalah orang lain. 

6. Tanya jawab, interaksi, dan diskusi 
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Dalam suatu proses pembelajaran adanya diskusi dan interaksi baik secara 

langsung maupun tidak langsung pada suatu forum diskusi yang terbuka 

akan dapat meningkatkan wawasan para siswa. 

Desain pembelajaran melalui internet (Syaad Patmanthara, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain pembelajaran melalui internet terdiri dari tujuh langkah yaitu : 

1. Analisis kebutuhan  

Analisis kebutuhan dijadikan dasar memilih, menganalisis, dan 

menentukan Tujuan Umum Pembelajarn (TUP) dan sebagai dasar 

mengembangkan analisis kemampuan dasar peserta.  

2. Komponen Analisis Kemampuan Dasar 

Komponen analisis kemampuan dasar dijadikan pegangan untuk 

menentukan bahan pembelajaran yang akan dikembangkan. Oleh karena 

itu perlu diketahui karakteristik siswa melalui internet yang relevan sesuai 

program pembelajaran yang akan menjadi isi program pembelajaran 

(Burke, 1982: Dick dan Carey, 1990) 

3. Tujuan Umum Pembelajaran 

Strategi 
pembelajaran 

Menganalisis & menentukan  
Kebutuhan baru 

tes 

Analisis 
kemampuan 

dasar 

Analisis 
Kebutuhan 

Analisis 
Tujuan 
Umum 

Analisis 
Tujuan 
Khusus 

Pengembangan 
Materi 

prates 

Perbaikan 

Evaluasi 

tes 
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Tujuan Umum Pembelajaran berisi tujuan-tujuan umum yang harus 

dikuasai atau dicapai siswa setelah selesai mengikuti pembelajaran 

(melalui internet). 

4. Tujuan Khusus Pembelajan 

Tujuan Khusus Pembelajaran dirumuskan atas dasar analisis dan masukan 

tentang kemampuan dasar serta karakteristik siswa.  

5. Pengembangan Materi 

Pengembangan materi berupa kegiatan memilih dan mengembangkan 

bahan-bahan pembelajaran melalui internet yang sesuai untuk diberikan 

kepada siswa. Isi bahasan dijabarkan dari isi yang terkandung dalam 

pokok bahasan dan tujuan khusus pembelajaran.  

6. Pengembangan strategi pembelajaran 

Pengembangan strategi pembelajaran berisi kegiatan penentuan langkah 

dan prosedur pembelajaran yang harus dilalui siswa dalam menguasai  

bahan dan mencapai tujuan khusus pembelajaran. Meliputi kegiatan awal 

pembelajaran, penyampaian informasi keseluruhan kegiatan pembelajaran, 

penyampaian kegiatan latihan dan balikan. 

7. Komponen evaluasi 

Komponen evaluasi dikembangkan guna melaksanakan penilaian untuk 

perbaikan pembelajaran (formatif), juga penilaian hasil belajar siswa 

(sumatif).  

Kelebihan dan Kekurangan E-Learning 

Kelebihan pembelajaran elektonik antara lain :  

1. Tersedianya fasilitas e-moderating dimana pengajar dan siswa dapat 

berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau 

kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, 

tempat, dan waktu. 

2. Pengajar dan siswa dapat menggunakan bahan ajar yang terstruktur dan 

terjadwal melalui internet. 

3. Siswa dapat belajar (me-review)bahan ajar setiap saat dan dimana saja 

apabila diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. 
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4. Bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan 

yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet. 

5. Baik pengajar maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet 

yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. 

6. Berubahnya peran siswa dari yang pasif menjadi aktif. 

7. Relatif lebih efisien. Misalnya bagi mereka yang tinggal jauh dari 

Perguruan Tinggi atau sekolah konvensional dapat mengaksesnya. 

 

Sedangkan munurut Purbo (1998) dan Budi Raharjo (2002) dalam 

Jurnal Teknodik (April 2007) dikemukakan bahwa ada 3 (tiga) dampak 

positif penggunaan internet dalam proses pembelajaran yaitu (a) akses 

pada sumber informasi yaitu sebagai perpustakaan on line, sumber 

literatur, akses hasil-hasil penelitian, dan akses kepada materi 

pembelajaran., (b) akses kepada narasumber, dilakukan komunikasi tanpa 

harus bertemu secara fisik, (c) sebagai media kerjasama, dilakukan untuk 

penelitian bersama atau membuat semacam makalah bersama. 

Pemanfaatan internet untuk e-learning juga tidak terlepas dari 

berbagai kekurangan, seperti kritikan dari Bullen (2001),  Bean (1997) 

antara lain disebutkan sebagai berikut : 

1. Kurangnya interaksi antara pengajar dan siswa atau bahkan antara siswa 

itu sendiri, bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar 

mengajar.  

2. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan 

sebaliknya mendorong aspek bisnis atau komersial.  

3. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan dari pada 

pendidikan. 

4. Berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran 

konvensional, kini dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran dengan 

menggunakan ICT (Information Communication Technology). 

5. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung 

gagal. 
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6. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet (berkaitan dengan masalah 

tersedianya listrik, telepon, dan komputer). 

7. Kurangnya mereka yang mengetahui dan memiliki keterampilan soal-soal 

internet. 

8. Kurangnya penguasaan bahasa komputer. 

 

B. PEMBELAJARAN MELALUI INTERNET PADA PERGURUAN 

TINGGI (PT) 

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang lebih 

cenderung “suka mendengar” (listening society). Kecenderungan ini telah 

mengakar selama berabad-abad lamanya sehingga mereka sudah terbiasa 

menjadi pendengar (listener) tanpa mau untuk menjadi manusia yang bebas 

berkehendak. Keadaan ini menjadikan sulitnya memotivasi masyarakat 

Indonesia untuk mengubah paradigmanya menjadi manusia pembaca, yaitu 

manusia yang berkemauan untuk mandiri, senang membaca dan berpikiran 

maju. Namun, budaya membaca ini harus tetap diperjuangkan demi 

perkembangan dan kemajuan masyarakat, salah satunya dalam dunia 

pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun di perguruan tinggi. 

Mahasiswa merupakan agent of change (agen pembaharu) yang 

merupakan tulang punggung untuk terbetuknya suatu pemerintahan yang lebih 

pasti, lebih maju, dan kritis. Mereka dituntut untuk mampu mengikuti 

perkembangan zaman dan perkembangan teknologi sehingga mampu bertahan 

(survive) dan mampu bersaing dengan maraknya sistem yang menglobal. 

Diakui atau tidak mahasiswa tetap akan menjadi suatu kekuatan bagi 

kemajuan pemerintahan kita. Namun, mereka juga dapat menjadi suatu 

ancaman apabila tidak mampu mempertahankan dan bersaing dengan yang 

lainnya. 

Kemajuan teknologi di berbagai bidang telah membuat perubahan 

yang berarti dalam dunia pendidikan. Tak terkecuali di Perguruan Tinggi. 

Sebut saja UNNES saat ini telah menggunakan sistem on line untuk registrasi 

mahasiswa, pengisian KRS (Kartu Rencana Studi), dan sebaginya. Hal ini 
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membuktikan bahwa  kemajuan teknologi telah menggeser sistem tradisional 

yang selama ini telah dilaksanakan.  

Di beberapa Universitas seperti : Universitas Terbuka, Universitas 

Petra, dan Universitas Bina Nusantara telah menggunakan sistem 

pembelajaran elektronik atau yang sering kita sebut sebagai e-learninng. 

Lantas, sudah siapkan apabila sistem tersebut di terapkan di Universitas 

Negeri Semarang? 

Untuk menilai apakah Unnes sudah memiliki kesiapan untuk 

menerapkan sistem pembelajaran melalui internet sudah seharusnya kita 

melihat beberapa sisi keistimewaan (modal yang sudah dimiliki) dan 

kekurangan yang dimiliki Unnes saat ini, seperti dari segi kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan apa yang kiranya bisa kita temukan di 

Unnes sebelum menerapkan sistem pembelajaran e-learning ini.  

Universitas Negeri Semarang (Unnes) secara perlahan sudah mulai 

menggunakan sistem on-line dalam proses sistem akademik pembelajaran 

seperti yang telah dibahas diatas. Dengan menggunakan pembelajaran on-line 

yang telah diterapkan mulai tahun pembelajaran 2007/2008 telah mengubah 

cara pemprosesan data akademik melalui komputer (khususnya internet).  

Bentuk dari kekuatan/kemampuan awal yang dimiliki Unnes adalah 

SIKADU (Sistem Akademik Terpadu ) . Sikadu dirancang untuk memudahkan 

dosen, mahasiswa maupun staf karyawan kampus dalam penyampaian 

informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan akademik 

kampus. Diharapkan dengan adanya Sikadu maka proses pembelajaran akan 

lebih efektif dan efeisien tanpa adanya batasan jarak, tempat dan waktu untuk 

mengaksesnya. Mahasiswa dapat mengakses lewat internet dimana saja dan 

kapan saja untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi 

sekitar kampus. Bahkan dengan menggunakan sistem baru ini dosen, 

mahasiswa maupun staf karyawan kampus dapat berkomunikasi satu sama 

lainnya guna mengetahui berita kampus. 

 Sikadu juga dapat digunakan sebagai wadah interaksi komunikasi 

antara dosen dan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan, misalnya perwalian 
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on-line menyangkut KRS (Kartu Rencana Studi) yang akan diambil 

mahasiswa guna mendukung proses kegiatan akademiknya tanpa harus 

bertatap muka secara langsung. Sikadu digunakan juga untuk penyampaian 

informasi dari dosen kepada staf  karyawan dalam kegiatan perkuliahan. 

Selain itu mahasiswa juga dapat mengakses Sikadu untuk interaksi antara 

mahasiswa lainnya dengan layanan yang terdapat dalam sistem tersebut. 

Pemberitahuan maupun pengaduan juga dapat dilakukan dengan sistem ini 

kepada pihak yang bersangkutan 

Dampak lainnya dari adanya sisten on-line ini adalah menyangkut 

perkuliahan mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat KRS (Kartu Rencana Studi) 

berupa mata kuliah yang akan diambil di semester selanjutnya, KHS (Kartu 

Hasil Studi) berupa nilai yang diperoleh mahasiswa setelah melakukan ujian 

semester, jadwal setiap semester dan lain-lain. 

Dengan diterapkannya SIKADU di Unnes, setidaknya Unnes telah 

mencoba memperbaiki sistem akademiknya. Hal ini tentutunya akan lebih 

baik lagi apabila di Unnes juga dikembangkan atau mulai diterapkan sistem 

pembelajaran dengan melalui internet (e-learning). Yang jauh berbeda dengan 

pembelajaran yang biasanya sudah diterapkan, yaitu dengan tatap muka, dan 

tidak ada lagi mahasiswa yang  bosen kuliah lantaran mendengarkan dosen 

ceramah.  

Dengan sistem e-learning ini memudahkan melakukan proses 

pembelajaran tanpa melihat jarak, ruang dan waktu. Artinya pembelajaran 

dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa harus bertatap muka secara 

langsung antara dosen dan mahasiswa. Bahan ajar ataupun modul 

pembelajaran lebih terstruktur dan terjadwal sehingga memungkinkan antara 

dosen dan mahasiswa dapat saling menilai seberapa jauh meteri yang 

dipelajari melihat bahan pembelajaran tersimpan dalam komputer.. Diskusi 

secara modern dapat dilakukan dengan on-line antara dosen dengan 

mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain 

menyangkut materi mata kuliah sehingga menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan yang lebih luas dengan peserta yang banyak pula.  
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Melihat hal diatas maka akan memunculkan peran mahasiswa dari 

yang biasanya pasif menjadi aktif. Selain itu pembelajaran  lebih efektif dan 

efisien dalam pemprosesan. 

Walaupun demikian dalam pemanfaatan e-learnig memunculkan 

kekurangan dalam pelaksanaan. Adanya e-learning mengurangi kuantitas 

bertemunya antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran sehingga 

memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar mengajar. Pertemuan 

antara dosen dan mahasiswa lebih sedikit kuantitasnya sehingga hubungan 

keduannya tidak begitu erat seperti pembelajaran tradisional (dosen dan 

mahasiswa saling tatap muka).  

Proses belajar mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada 

pendidikan. Disini lebih banyak memunculkan proses pelatihan dimana 

mahasiswa lebih banyak berlatih cara mengoperasikan komputer daripada 

memahami materi yang terdapat dalam pembelajaran tersebut. Selain itu 

mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi tinggi lebih cenderung gagal 

(tidak dapat mengikuti pembelajaran secara optimal). Disini peran dosen juga 

berubah dari teknik pembelajaran konvensional beralih ke teknik 

pembelajaran ICT (Information Communication Technology) yaitu  dari 

pembelajaran melalui tatap muka beralih ke pembelajaran on-line. 

Berbicara mengenai peluang yang bisa diambil jika sistem ini 

diterapkan di Unnes adalah akan dimanfaatkan dengan maksimal fasilitas 

internet yang sudah ada di masing-masing fakultas bahkan di beberapa jurusan 

sudah mulai memiliki akses internet. Hal ini ini merupakan peluang yang 

bagus untuk memulai perubahan sistem strategi pembelajaran. Fasilitas 

internet yang sudah ada itu semestinya dapat digunakan untuk melakukan 

konsultasi masalah belajar, pemberian tugas, balikan, ujian, remidiasi bagi 

mahasiswa, dan menciptakan kegiatan layanan secara interaktif antara dosen-

mahasiswa dan antara mahasiswa-mahasiswa dalam melakukan pengayaan 

bahan ajar bagi bagi kepentingan perkuliahan. Dengan demikian, fasilitas 

pembelajaran melalui internet dapat digunakan sebagai fasilitas pengadaan 

dan pengayaan sumber belajar dan media pembelajaran yang efektif. Sumber 
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belajar menggunakan fasilitas internet harus dirancang (by design) 

berdasarkan prinsip-prinsip teknologi pembelajaran.  

 Beberapa hal yang menjadi berbagai kelemahan akan adanya 

pembelajaran secara on line di UNNES antara lain : 

Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang ada di UNNES belum sepeuhnya dapat 

menggunakan internet. Banyak di antara mereka yang masih gatek (gagap 

teknologi) baik dari pihak  dosen maupun maaiswa sehingga sulit untuk 

menerima perubahan.contoh saja pada saat SIKADU diluncurkan, tidak semua 

dosen dan mahasiswa menanggapi dengan baik. Mereka mengaku keasulitan 

dengan adanya sistem baru tersebut. 

Fasilitas 

kita mengetahui bahwa menggunakan pembelajaran dengan internet 

tidaklah mudah. Perangkat yang canggih berupa komputer/ laptop yang 

dihubungkan dengan jaringan telepon serta pernagkat lainnya bukanlah barang 

murah dan tidak setiap orang memiliinnya. Bahakan bebrapa daerah masih ada 

yang belum terjabngkau internet. Ketidak merataan ini tentunya akan sangat 

mengganggu dalam proses pembelajaran on line (e-learning).  

Ekonomi 

Perangkat-perangkat yang mendukung adanya sistem pembelajaran on-

line tidaklah murah. Mereka yang ingin memiliki sendiri tentulah harus 

merogoh saku agak dalam. Mahaiswa yang berasal dari golobngan menengah 

ke atas, tidak akan mempermasalahkan hal ini.Namun, bila mahasiswa yang 

berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah dengan keadaann 

ekonomi yang pas-pasan, tentu hal akan cukup memberatkan.  

 

Manfaat Pembelajaran Melalui Internet 

Menurut Mean dan Olson (1995) mengklasifikasikan kegunaan 

teknologi komputer yaitu internet sebagai berikut : 

1. Tutorial, untuk pembelajaran dan sistem kontrol 

2. Perluasan, untuk menelusuri informasi yang disajikan. 
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3. Komunikasi, digunakan oleh siswa dan guru yang berfungsi untuk 

beriteraksi informasi melalui sistem jaringan/internet. 

4. Mengakses informasi, digunakan untuk memunculkan sejumlah informasi 

yang dapat membantu siswa menyelidiki maupun menjawab pertanyaan. 

5. Menjelajah dan menyelidiki secara bebas, hal ini guna membantu siswa 

mencapai tujuan melalui internet. 

6. Komunikasi interaksi guru-siswa (karakteristik dari media pembelajaran 

adalah interaktif) 

7. Menyamakan pengetahuan dan belajar bersama, guna mendukung 

kolaboratif dan mengintegrasikan pengetahuan. 

8. Efisiensi dan organisasi, yaitu mengenai kecepatan siswa mengakses 

informasi. 

9. Produktivitas guru, yaitu membantu guru untuk lebih beriteraksi dengan 

siswa. 

10. Menyusun, memodifikasi, mengorganisasi,menganalisa, dan mengkaji 

informasi.    

 

PENUTUP 

A. SIMPULAN  

Pembelajaran sekarang ini tidak hanya terbatas pada ruang waktu 

dan tatap muka yang terjadwal. Karena semakin majunya IPTEK akan 

memberikan perubahan baru dalam sistem pembelajaran yang lebih 

memanfaatkan fasilitas internet. E-learning adalah pembelajaran dengan 

menggunakan bantuan perangkat elektronika, khususnya perangkat 

komputer. Karakteristik pembelajaran melalui internet ini meliputi 

komponen-komponen informasi bahan penarik perhatian, materi dan teori, 

simulasi dan visualisasi, latihan soal, quiz dan evaluasi lainnya, tanya 

jawab, interaksi, dan diskusi.  

Unnes sebagai perguruan tinggi yang banyak meluluskan insan 

pendidikan sudah saat ini sudah memanfaatkan internet untuk kegiatan 

regritasi, mengisi KRS, melihat jadwal kuliah dan berbagai informasi 
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akademik. Melihat langkah awal yang telah ditempuh ini, Unnes belum 

siap untuk menerapkan sistem pembelajaran dengan memanfaatkan 

fasilitas internet.  

 

B. SARAN 

1. Melihat banyaknya manfaat yang bisa diperoleh dari internet maka perlu 

dirancang (by design) suatu desain pembelajaran yang baru, yaitu E-

learning agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

2. untuk menerapkan sistem pembelajaran melalui internet (e-learning) perlu 

menganut pada prinsip-prinsip teknologi pendidikan.  

3. Untuk menerapkan sistem pembelajaran E-learning perlu adanya 

perencanaan yang benar-benar matang, agar pelaksanaannya dapat 

maksimal dan sosialisasi yang menyeluruh kepada semua civitas 

akademik.  
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