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PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPUTER (PBK) 

Sunaryo Sunarto 

A. Rasional 

Pendidikan berbasis komputer (Computer-Based Education) telah 

muncul pada tahun 60-an, sejak pertama kali dikembangkan program 

pembelajaran berbasis komputer (Computer-Based Instruction). Computer-

Based Instruction (CBI) merupakan bentuk aplikasi komputer yang diterapkan 

dalam pembelajaran. Pada awalnya, penerapan Computer-Based Education 

popular menggunakan program Computer-Assisted Instruction (CAI), 

Computer-Assisted  Learning (CAL), Computer-Managed Instruction (CMI), 

Computer-Assisted Testing, dan Computer-Assisted Guidance.  

Terminologi penggunaan komputer dalam bidang pembelajaran 

merupakan masalah debatable. Bentuk CAI, CBI dan CAL seringkali 

digunakan untuk mendeskripsikan aplikasi komputer dalam pembelajaran. 

CAI mampu menjangkau strategi belajar yang lebih luas dan kompleks, 

karena CAI mengaplikasikan pendekatan belajar terprogram. Dimana upaya 

mahasiswa dalam mencapai kompetensi, dilakukan kegiatan belajar melalui 

tahapan-tahapan pembelajaran tertentu (Simoson dan Thompson, 1990). 

Bentuk pembelajaran dengan CAI biasanya diinteprestasikan sebagai suatu 

pendekatan komputer untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswa, 

sehingga banyak bentuk CAI mengacu pada program komputer drill and 

practice serta tutorial.  Pada awalnya, CAI dan CAL hanya mampu 

menyajikan materi ajar dalam bentuk teks dan grafik.  

Perkembangan teknologi komputer saat ini, telah mengubah konsep 

multimedia. Pada era 60-an, akronim kata multimedia dalam taksonomi 

teknologi pendidikan bukan istilah yang asing. Pada saat itu, multimedia 

diartikan kumpulan/gabungan dari berbagai peralatan media yang berbeda 

yang digunakan untuk presentasi (Barker and Tucker,1990). Pada tahun 90-
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an, memaknai  Multimedia transmitting text, audio and graphics in real time 

(Simonson dan Thompson,1994). Gayestik (1992) mendeskripsikan 

multimedia sebagai suatu sistem komunikasi interaktif berbasis komputer 

yang mampu menciptakan, menyimpan, menyajikan dan mengakses kembali 

informasi berupa teks, grafik, suara, video atau animasi. Multimedia interaktif 

mempunyai potensi untuk digunakan dalam pembelajaran dengan berbagai 

strategi, khususnya sebagai alat bantu pembelajaran untuk tutorial interaktif 

dan buku pedoman (Phillips, 1997). Pengembangan pembelajaran 

multimedia interaktif mengacu pada philosifi konstruktivisme, yang 

memungkinkan kegiatan pembelajaran secara eksplisit masih diperlukan. 

Terminologi aplikasi komputer dalam pembelajaran terus berkembang, 

seirama dengan perkembangan teknologi komputer dan teknologi informasi 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran. E-learning disebut juga dengan 

pembelajaran berbantuan komputer. Secara umum, e-learning terdapat dua 

katagori yaitu (1) belajar melalui komputer mandiri (standalone) dan (2) 

belajar melalui komputer dalam jaringan (Purbo, 2001). Pengembangan 

lingkungan belajar berbasis Web dapat diciptakan dan diakseskan melalui 

jaringan internet atau intranet. Pengembangan lingkungan belajar dengan 

berbantuan Web, identik dengan kegiatan dosen memberikan informasi untuk 

kegiatan belajar mahasiswa. Pembelajaran berbasis Web mampu digunakan 

belajar untuk membentuk kompetensi mahasiswa melalui variasi tugas, 

menggunakan berbagai perangkat lunak, belajar berkolaborasi untuk suatu 

proyek dan tukar informasi (Jolliffe dkk., 2001). 

 

Menurut Steinberg komputer dapat membantu pembelajaran dengan 

berbagai cara, yaitu dapat menyajikan materi, berinteraksi dengan 

mahasiswa dengan menampilkan seperti tutor, baik secara individual maupun 

secara kelompok kecil (Steinberg,1991). Penelitian yang dilakukan Kulik 

menunjukkan bahwa PBK mampu meningkatkan prestasi belajar mahasiswa 
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sebesar 50%, serta mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

kegiatan belajar mahasiswa (Dalton, 1986). Penggunaan pembelajaran 

berbantuan komputer di sekolah lanjutan tingkat atas dan pendidikan tinggi, 

Suppes dan Wells menyimpulkan bahwa pembelajaran berbantuan komputer 

sama efektifnya dengan pembelajaran konvensional, namun waktu belajar 

jauh lebih hemat jika strategi belajar menggunakan pembelajaran berbantuan 

komputer (Splittgerber dan Stirzaker, 1984). 

 

B. Konsep 

Beragam katagori penggunaan komputer dalam pendidikan 

dikemukakan para pakar komputer pendidikan. Taylor (1980) menjelaskan 

komputer dapat digunakan sebagai seorang tutor, sebagai suatu alat dan 

sebagai a Tutee. Peran komputer sebagai seorang tutor identik penggunaan 

CAI, CAL atau CBI oleh mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi tertentu. 

Tool sofware merupakan perangkat lunak komputer yang digunakan sebagai 

alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk hampir semua bidang 

studi di sekolah (Simonson dan Thompson, 1994). Software katagori ini 

antara lain Microsof Word, Data Base Manager, Hypermedia, Graphics 

Programs, dan Paket Analisis Statistik.  

Taksonomi komputer dalam pendidikan tinggi dapat dipilahkan secara 

mendasar, yakni: (1) mengajarkan tentang komputer, (2) mengajar dengan 

komputer, dan (3) komputer untuk mengelola administrasi pembelajaran 

(Rockart dan Morton, 1975).  Pembelajaran tentang komputer, menempatkan 

komputer subtansi kurikulum yang harus dikaji oleh  mahasiswa sebagai 

materi ajar. Pembelajaran dengan menggunakan komputer populer dimaknai 

sebagai Computer-Based Instruction (CBI). CBI, komputer digunakan untuk 

menyampaikan informasi kepada mahasiswa dan tidak termasuk pemakaian 

peralatan mesin (Simonson dan Thompson,1994). Gagasan pembelajaran 

berbasis komputer, sangat berbeda dengan kepercayaan dosen sepenuhnya 
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pada komputer, dimana komputer digunakan untuki menggantikan peran 

dosen dalam menyampaikan materi perkuliahan. Perencanaan suatu proses 

pembelajaran perlu dilakukan dosen untuk merancang kegiatan. Sistem 

perencanaan pembelajaran merupakan faktor utama untuk mengoptimalkan 

penggunaan komputer dalam pembelajaran semua bidang studi (Rockart dan 

Morton, 1975).  Komputer untuk mengelola administrasi pembelajaran 

disebut Computer-Managed Instruction (CMI). CMI, komputer digunakan 

untuk mengelola individu mahasiswa dalam keseluruhan program pendidikan. 

Carton (1991), Simonson dan Thompson (1994), menjelaskan CMI dirancang 

dengan fungsi sebagai data base, grading dan kontruksi bank soal tes, 

lembar kerja elektronik, mencatat kehadiran mahasiswa, merekam dan 

menyusun rangking, menyimpan data perkembangan hasil belajar (indeks 

prestasi) mahasiswa. Taksonomi komputer dalam pendidikan tinggi dapat 

dijelaskan gambar 1.  
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Gambar 1 Taksonomi Komputer Dalam Pendidikan (Adaptasi  
Kockert dan Morton, 1975) 

 
Taksonomi tersebut digunakan untuk memberi perbedaan yang 

ekstrim dari materi ajar dan lingkungan belajar. Perbedaan antara komputer 

untuk presentasi dan komputer untuk pengayaan secara jelas dipilihkan 

antara penggunaan komputer untuk mengajarkan isi materi perkuliahan dan 

penggunaan komputer untuk mendukung lingkungan mahasiswa beraktivitas 

belajar.  

Dari deskripsi di atas, pembelajaran berbasis komputer memiliki 

keberagaman format, berikut ini disajikan beberapa pembelajaran berbasis 

komputer yang dapat dipertimbangkan sebagai pengembangan pembelajaran 

di perguruan tinggi. 

1. Pembelajaran Berbantuan Komputer 

PembelajaranComputer-Assisted Instruction atau Pembelajaran 

Berbantuan Komputer atau (PBK) sebagai proses mengajar yang 

dilakukan secara langsung yang melibatkan komputer untuk 

mempresentasikan bahan ajar dalam suatu model pembelajaran yang 

interaktif untuk memberikan dan mengendalikan lingkungan belajar 

secara individual pada masing-masing mahasiswa (Splittgerber dan 

Stirzaker,1984). Definisi ini selaras dengan Steinberg yang menyatakan 

bahwa PBK merupakan semua penerapan komputer untuk pembelajaran 

yang memiliki aspek individual, interaktif, dan arahan (Steinberg,1991). 

Makna PBK sebagai pembelajaran individual, karena komputer 

memberikan layanan sebagai seorang tutor bagi seorang mahasiswa dari 

pada sebagai seorang instruktor untuk suatu kelompok mahasiswa. 

Dalam pembelajaran berbantuan komputer terjadi komunikasi dua arah 

secara intensif antara mahasiswa dengan sistem komputer. Ini dimaknai 

sebagai PBK interaktif. Selain ini, dengan PBK memungkinkan 
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mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan, memberi respon dan sistem 

komputer menyajikan umpan balik secepat mungkin setelah mahasiswa 

memberi respon. Umpan balik yang diberikan komputer diharapkan agar 

mahasiswa selalu dapat mendorong dan meningkatkan kemampuan. 

Prosedur stimuli yang disajikan melalui layar monitor, respon mahasiswa 

melalui papan ketik dan umpan balik yang berbentuk teks, suara atau 

gambar diarahkan berdasarkan struktur program yang dirancang oleh 

pengembang PBKI. Ditinjau dari peran apa yang diperankan program 

komputer, Merrill (1996) secara spesifik menyatakan bahwa PBKI 

merupakan penggunaan komputer untuk membantu dalam aktivitas 

pembelajaran. Pada umumnya digunakan dengan mengacu penerapan 

tutor, seperti misalnya memberi drill and practice, tutorials, simulation, and 

games. Definisi ini selaras dengan Tailor dalam Merrill (1996), yang 

menyatakan bahwa semua aplikasi komputer dalam pendidikan dapat 

diklasifikasi sebagai tutor, tool atau tutee. 

2. Pembelajaran Berbasis Web 

Beragam terminologi belajar menggunakan fasilitas internet, 

antara lain : Internet-Based Learning, Web-Based Learning, E-learning 

dan Computer Supperted Learning Resources. 

Komponen yang harus diperhatikan dalam mengembangkan 

sistem pembelajaran berbasis Web, yaitu : 1) a learning event plan, 2) 

learning materials presentation, 3) learner assessment, 4) internet 

resources, 5) instructional support, dan 6) technical support (Alan Jolliffe 

dkk., 2001). 

Rancangan kegiatan belajar memberikan deskripsi dan petunjuk 

untuk berbagai aktivitas belajar, metode komunikasi, penilaian tugas, 

interaksi mahasiswa dengan materi ajar dan waktu untuk menyelesaikan 

kegiatan belajar.  
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Materi ajar yang akan dipresentasikan dapat berupa teks, 

gambar, suara, atau animasi. Secara khusus untuk mendukung materi 

teks dapat dikembangkan media lain untuk meningkatkan pesan yang 

disajikan. Untuk meningkatkan interaksi belajar mahasiswa, materi dapat 

dikemas dalam bentuk kuis, pertanyaan terbuka, ringkasan yang 

dikembangkan mahasiswa atau menggunakan Web sebagai suatu alat 

riset. 

Metode penilaian yang digunakan sangat ditentukan oleh 

kebutuhan mahasiswa dan topik yang dipelajari, namun secara umum 

terdapat tiga tipe penilaian, yaitu : 1) online quiz, 2) tugas tertulis dan 3) 

ujian. Penilaian online menggunakan program Computer-Managed 

Learning (CML), diakses mahasiswa dalam bentuk penilaian diagnostik. 

Umpan balik dari penilaian ini membantu pemahaman mahasiswa yang 

lebih dan menentukan perkembangan kegiatan belajar berikutnya. 

Penilaian tertulis merupakan suatu metode penilaian standar untuk 

berbagai kegiatan belajar. Dalam lingkungan belajar berbasis Web, 

penialian tertulis dapat disampaikan sebagai dokumen e-mail dari 

masing-masing mahasiswa atau kelompok. Metode penilaian ujian masih 

dibutuhkan untuk menentukan perkembangan mahasiswa. Ujian yang 

disajikan online menggunakan program Computer-Assisted Testing yang 

kerahasiaanya terjaga atau ujian diselenggarakan dalam pengaturan 

kelas konvensional. 

Sumber belajar internet dapat membantu mahasiswa 

menyelesaikan kegiatan belajar secara bermakna. Sumber belajar 

internet mencakup perpustakaan online atau sejumlah Web Sites lain 

yang relevan. 

Daya dukung pembelajaran meliputi dukungan fasilitas elektronik 

dan fasilitator. Dukungan fasilitas elektronik dapat dibuat dalam suatu 

bentuk daftar istilah atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang sering kali 
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dicari mahasiswa. Dukungan fasilitator dapat juga mencakup e-mail, muti 

e-mail atau computer conference. 

Dari uraian di atas, refleksi penerapan di Indonesia akan 

memberikan dampak yang luas, diantaranya dosen yang biasa mengajar 

tradisional akan berkurang penghasilannya atau mungkin kehilangan 

pekerjaan, karena kehilangan mahasiswa. Pada negara yang sedang 

berkembang, hal tersebut akan mengakibatkan terjadi pengangguran 

besar-besaran bagi para dosen. Dengan sangat besarnya jumlah 

mahasiswa sampai 100.000 orang, maka soal ujian akan kurang bermutu 

karena akan dibuat dalam jumlah masal dan mudah dikoreksi. Sedang 

jika dibuat soal untuk tujuan individual masih diragukan medotologi 

pengaksesan. Untuk bidang studi dengan yang memiliki cakupan ranah 

belajar afektif dan psikomotor, kelas elektronik akan mengalami kesulitan 

dalam implementasinya. 

C. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Komputer 

1.  Pembelajaran Berbantuan Komputer (PBK) 

 Mengadaptasi Hanaffin dan Peck (1988), bahwa karakteristik PBK 

antara lain: 

a. Tersedianya fasilitas komputer untuk kegiatan belajar mahasiswa 

b. Program CAI dikembangkan berdasarkan kompetensi yang ingin 

dicapai 

c. Strategi belajar dapat ditentukan dengan tutorial, drill and practice, 

problem solving atau simulation. 

d. Relevan dengan ragam karakteristik mahasiswa, 

e. Mengoptimalkan interaksi belajar mahasiswa dengan materi ajar, 

f. Memiliki potensi untuk mengatur kegiatan belajar sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa, 

g. Efektif untuk mempertahankan minat belajar mahasiswa, 

h. Memberikan pendekatan yang positif terhadap mahasiswa, 
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i. Memberikan variasi umpan balik dan dilakukan secepat mungkin 

j. Relevan digunakan untuk berbagai lingkungan belajar, dimana 

mahasiswa satu dan lainnya melakukan kegiatan belajar yang 

berbeda 

k. Mampu menilai kemampuan mahasiswa secara komprehensif dan 

mendokumentasikan penilaian dengan baik 

l. Rangcangan evaluasi sesuai dengan kompetensi 

m. Mampu menggunakan sumber belajar berbasis komputer secara 

luas 

2. Pembelajaran Berbasis WEB 

Mengadaptasi Jolliffe dkk (2001) dan French dkk (1999), 

karakteristik pembelajaran berbasis WEB, antara lain: 

a. Materi ajar disajikan dalam bentuk teks, grafik dan berbagai elemen 

multimedia, 

b. Komunikasi dilakukan secara serentak dan tak serentak seperti  

video conferencing, chats rooms, atau discussion ferums, 

c. Digunakan untuk belajar pada waktu dan tempat maya, 

d. Dapat digunakan berbagai elemen belajar berbasis CD-ROM, untuk 

meningkatkan komunikasi belajar, 

e. Materi ajar relatif mudah diperbaharui, 

f. Meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan fasilitator, 

g. Memungkinkan bentuk komunikasi belajar formal dan informal, 

h. Dapat menggunakan ragam sumber belajar yang luas di internet  
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Menurut Simoson dan Thompson (1994) mengutip Gagne, 

menjelaskan terdapat sembilan kegiatan pembelajaran yang harus ada 

dalam CBI, yaitu: 

1. Meningkatkan perhatian mahasiswa 

2. Menyampaikan tujuan belajar kepada mahasiswa 

3. Mendorong ingatan kembali mahasiswa tentang informasi yang telah 

dipelajarinya 

4. Menyajikan stimuli secara khusus 

5. memberi petunjuk belajar 

6. Memperoleh performan mahasiswa 

7. Memberikan umpan balik yang informatif 

8. Menilai tingkat performan mahasiswa 

9. Meningkatkan retensi dan transfer belajar 

 

D. Rambu-rambu Melaksanakan Model PBK 

Mengadopsi Byte (1995), Maier dkk mendeskripsikan pembandingan 

model PBK dengan model pembelajaran tradisional di pendidikan tinggi 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Model pembelajaran Tradisional dan PBK 

Model Non PBK Model PBK 

Materi disajikan dengan presentasi 
di ruang kuliah  

Secara Individu mahasiswa 
mengeksplorasi materi ajar 

Mengabsorsi materi ajar secara 
pasif dan/atau aktif 

Belajar materi ajar dengan 
pengalaman 

Kerja individu Belajar berkelompok 

Dosen sebagai penyampai informasi Dosen sebagai pembimbing 

Materi ajar relatif stabil Materi ajar berubah secara cepat 

 

Model belajar dan pembelajaran pembelajaran PBK antara lain: 

1. Dosen sebagai pembimbing atau manajer sumber belajar 
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2. Mahasiswa menjadi lebih independen dan mengelola dirinya untuk 

belajar 

3. Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dengan teman yang lain, namun 

tidak kompetitif 

4. Komunikasi dan sumber belajar mudah diakses melalui internet 

5. Multimedia sumber belajar menjadi sesuatu yang normal dan disajikan 

melalui jaringan yang mudah diakses 

 


