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ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi multimedia atau teknologi informasi dan komunikasi
(ICT) dalam dunia pendidikan menciptakan suatu sarana pemindahkan data
pengetahuan dari bentuk buku-buku ke dalam bentuk data elektronik atau
Knowledge Management Tool , guna mempercepat proses pencarian data dan
pembelajaran. Masuk dalam kelompok ini adalah e-book dan internet.
Learning Tool yaitu suatu metode pembelajaran interaktif dengan
menggunakan teknologi komputer dapat membantu visualisasi pendidikan.
Pada Perguruan Tinggi, proses pembelajaran dan pengajaran yang didukung
oleh teknologi informasi telah dibangun dalam suatu sistem yang disebut eUniversity, hal ini bertujuan untuk mendukung penyelengaraan pendidikan
sehingga dapat memberikan suatu sistem pembelajaran yang cepat, sederhana,
menarik dan interaktif . Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI juga
mengembangkan model pembelajaran e-leraning pada beberapa mata kuliah,
diantaranya mata kuliah energi dan konversi. Dengan pemanfaatan
pembelajaran berbasis elektronik ini dapat terlihat adanya peningkatan proses
dan hasil belajar mahasiswa yang mengontrak mata kuliah tersebut sehingga
dapat memberikan terobosan baru dibidang penegmbanagn model
pembelajaran. Oleh karenanya untuk merancang suatu sistem pembelajaran
dengan media elektronik atau
e-learning tersebut , dunia pendidikan,
khususnya Perguruan Tinggi perlu melibatkan para pakarnya terutama dibidang
pendidikan maupun dibidang teknologi informasi, sehingga tercipta suatu
sistem pembelajaran modern yang tidak hanya handal di bidang teknologi tetapi
juga mampu menjembatani nilai-nilai budaya yang melekat pada sistem
pembelajaran konvensional.
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A. Latar Belakang Masalah
Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan internet untuk pendidikan di
Indonesia khususnya di Perguruan Tinggi terus berkembang dan menjadi pusat
perhatian para pakar Teknologi Informasi (IT) dibidang pendidikan.
Pemanfaatan internet untuk pendidikan ini tidak hanya untuk pendidikan jarak
jauh (distance learning), akan tetapi juga dikembangkan dalam sistem
pendidikan konvensional. Kini sudah banyak Perguruan Tinggi yang sudah
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mulai merintis dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis internet
dalam mendukung sistem pendidikan konvesional.
Kecenderungan untuk mengembangkan e-learning sebagai salah satu
alternative pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan terutam Perguruan
Tinggi semakin meningkat sejalan dengan perkembangan dibidang teknologi
komunikasi dan informasi. Infrastruktur di bidang telekomunikasi yang
menunjang penyelengaraan e-learning tidak hanya menjadi monopoli kota-kota
besar, tetapi secra bertahap sudah mulai dinikmati oleh mereka yang berada di
kota-kota di tingkat kabupaten.
Pemanfaatan teknologi telekomunikasi untuk kegiatan pembelajaran di
perguruan tinggi di Indonesia semakin kondusif dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Menteri Departemen Pendidikan Nasional (SK Mendiknas) tahun
2001 yang mendorong perguruan tinggi konvensional untuk menyelenggarakan
pendidikan jarak jauh (dual mode). Dengan iklim yang kondusif ini, beberapa
perguruan tinggi telah melakukan berbagai persiapan, seperti penugasan para
dosen untuk mengikuti pelatihan tentang pengembangan bahan belajar
elektronik, mengidentifikasi berbagai platform pembelajaran elektronik yang
tersedia, dan
melakukan eksperimen tentang penggunaan platform
pembelajaran elektronik tertentu untuk menyajikan materi perkuliahan.
Skenario mengajar dan belajar perlu disiapkan secara matang dalam
sebuah kurikulum pembelajaran yang memang dirancang berbasis internet.
Mengimplementasikan pembelajaran berbasis internet bukan berarti sekedar
meletakkan materi ajar pada web. Selain materi ajar, skenario pembelajaran
perlu disiapkan dengan matang untuk mengundang keterlibatan peserta didik
secara aktif dan konstruktif dalam proses belajar mereka.
Mengkombinasikan antara pertemuan secara tatap muka dengan
pembelajaran elektronik dapat meningkatkan kontribusi dan interaktifitas antar
peserta didik. Melalui tatap muka peserta didik dapat mengenal sesama peserta
didik dan guru pendampingnya. Keakraban ini sangat menunjang kerja
kolaborasi
mereka
secara
virtual.
Persiapan
matang
sebelum
mengimplementasikan sebuah pembelajaran berbasis multimedia memegang
peran penting demi kelancaran proses pembelajaran. Segala persiapan seperti
penjadwalan sampai dengan penentuan teknis komunikasi selama proses
pembelajaran merupakan tahapan penting dalam melaksanakan pembelajaran
berbasis web.
Energi dan Konversi merupakan mata kuliah wajib yang diberikan
kepada mahasiswa jurusan pendidikan teknik elektro yang , diaman mata
kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dari perkuliahan pada program S-1
Pendidikan Teknik Elektro untuk semua konsentrasi . Selesai mengikuti mata
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengerti konsep dasar tentang energi
dan konversi , yang meliputi : Pengertian tentang energi, sumber daya energi
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dan energi elektrik, dasar pembangkitan dari sumber daya energi konvensional
serta energi baru dan terbarukan yang meliputi Energi surya, Energi angin,
Energi biomas, Energi laut, Energi panas bumi, Konverter thermionik,
Konverter thermo elektrik, Energi batere, Sel bahan bakar, Magneto hydro
dynamic, Energi fusi dan Dasar-dasar konversi pada mesin-mesin listrikyang
sesuai dengan standar internasional (ISO)
Penelitian ini dilakukan dengan
membuat model pembelajaran
elektronik (e-learning) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah
energi dan konversi yang dapat digunakan sebagai sarana yang menunjang
proses belajar mengajar serta tidak hanya mengimplementasikan materi ajar
pada web, tetapi juga menciptakan skenario pembelajaran dengan matang
untuk mengundang keterlibatan peserta didik secara aktif dan konstruktif
dalam proses belajar mereka.
B. Rumusan Masalah
Pembelajaran dengan menggunakan media elektronik atau E-learning,
disampaikan dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan
Internet (World Wide Web) yang menghubungkan semua unit komputer di
seluruh dunia yang terkoneksi dengan Internet) dan Intranet (jaringan yang bisa
menghubungkan semua unit komputer dalam sebuah perusahaan). Jika kita
memiliki komputer yang terkoneksi dengan Internet, Anda sudah bisa
berpartisipasi dalam e-learning. Dengan cara ini, jumlah pembelajar yang bisa
ikut berpartisipasi bisa jauh lebih besar dari pada cara belajar secara
konvensional di ruang kelas (jumlah siswa tidak terbatas pada besarnya ruang
kelas). Teknologi ini juga memungkinkan penyampaian pelajaran dengan
kualitas yang relatif lebih standar dari pada pembelajaran di kelas yang
tergantung pada “mood” dan kondisi fisik dari instruktur. Dalam e-learning,
modul-modul yang sama (informasi, penampilan, dan kualitas pembelajaran)
bisa diakses dalam bentuk yang sama oleh semua siswa yang mengaksesnya,
sedangkan dalam pembelajaran konvensional di kelas, karena alasan kesehatan
atau masalah pribadi, satu instruktur pun bisa memberikan pelajaran di
beberapa kelas dengan kualitas yang berbeda.
Atas dasar itulah dalam penelitian ini dirumuskan beberapa
permasalahan yaitu :
1. Bagaimana membuat model pembelajaran e-learning untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran mata kuliah energi dan konversi ?
2. Bagaimana menciptakan suatu model pembelajaran konversi energi secara
online sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang interaktif.?
3. Bagaimana mengembangkan model pembelajaran elektronik pada mata
kuliah energi dan konversi secara sederhana dan fleksibel ?
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C. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan yang ingin
dicapai pada penelitian ini adalah :
1. Membuat suatu model pembelajaran energi dan konversi berbasis
multimedia
2. Menciptakan suatu sarana pembelajaran secara online sehingga mampu
memberikan dukungan bagi terselenggaranya proses pembelajaran gambar
teknik yang interaktif antara dosen dengan mahasiswa
3. Mengembangkan model pembelajaran yang tidak hanya dilakukan dalam
ruang kelas semata tetapi dapat dilakukan oleh peserta ajar dimana saja
tanpa harus terkendala oleh masalah ruang dan waktu.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Dengan implementasi pembelajaran dengan e-learning diharapkan bisa
memberikan tambahan waktu yang berkualitas diluar jam kuliah dan
menjadi alat bantu perkulihan untuk menyampaikan materi dan tugastugas.
2. Memberikan ruang diskusi kepada mahaiswa dengan dosen atau dengan
mahasiswa lain dalam forum diskusi yang disediakan dalam sistem
e-learning.
3. Dengan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi salah satu
masukan bagi Jurusan ataupun fakultas bahwa metode pembelajaran
elektronik (e-learning) akan menambah efektifitas
pada proses
pembelajaran.
4. Memberikan kontribusi positif pada dunia pendidikan terutama dibidang
ketenagalistikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang dapat diandalkan bagi pengembangan pembelajaran di Perguruan
Tinggi
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