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Abstrak: Pemanfaatan teknologi e-learning dalam hal ini virtual class pada dunia pendidikan   akan  mengubah   
pandangan dari proses kegiatan belajar mengajar berorientasi  pada  pengajar  menjadi proses kegiatan belajar 
mengajar yang berorientasi  pada  kegiatan  peserta  didik di  dalam  virtual  class  tersebut.  Proses yang 
berorientasi pada pengajar memosisikan pengajar mempunyai peran yang lebih dominan. Sedangkan pada 
sistem   pembelajaran   yang   berorientasi pada peserta didik ditekankan proses belajar mandiri. Pengajar akan 
menjadi salah satu pendukung utama sistem pembelajaran  tersebut.  Peserta  didik dapat secara aktif belajar 
menggunakan berbagai macam fasilitas yang ada dalam sumber informasi yang tersedia. Pengajar bertugas 
menyampaikan,  mengarahkan dan  memantau  perkembangan  dan aktivitas   peserta   didik   dalam   sistem 
virtual tersebut. Melalui virtual class peserta didik menjadi lebih aktif dan secara tidak langsung  pembelajaran  
seperti  ini  juga bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. E-learning atau virtual class dalam penelitian 
bukan hanya proses untuk mengunduh   materi   yang   sudah disediakan  di internet,  akan tetapi harus 
memberikan sebuah lingkungan untuk melakukan proses pembelajaran seperti halnya pembelajaran melalui 
kelas konvensional (tatap muka). Secara umum penelitian ini bertujuan mengembangkan model pembelajaran 
database virtual classrom bahasa Arab untuk mahasiswa program studi bahasa Arab.  Adapun tujuan 
khususnya adalah (1) melakukan analisis kebutuhan mahasiswa tentang bahan ajar bahasa arab, (2), menyusun 
bahan ajar bahasa Arab berbasis databsae virtual classroom, (4) menyusun model pembelajaran bahasa arab 
berbasis database virtual classroom, dan (5) mengevaluasi keefektifan penggunaan produk yang telah disusun 
dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Arab dengan standar akademik dan kebutuhan 
mahasiswa 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menyediakan berbagai cara untuk 

mendapatkan  informasi  dan  peluang untuk mengembangkan metode pembelajaran student - centered learning. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini seorang pengajar dapat melakukan proses kegiatan belajar 

mengajar tidak hanya dengan bertatap muka secara langsung atau pembelajaran secara konvensional. Akan 

tetapi, dengan bantuan   media   internet   pengajar   dan peserta  didik  dapat  melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang menarik. Konsep belajar seperti inilah yang disebut dengan pembelajaran virtual. 

Pembelajaran bahasa Arab di Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra (JSA FS) UM  selama ini secara umum 

telah memanfaatkan produk teknologi, meskipun masih dalam skala yang terbatas. Para dosen dalam menyajikan 

materi pembelajaran pada umumnya dalam bentuk tatap muka, menggunakan metode ceramah, dengan 

memanfaatkan LCD Projector dan aplikasi Power Point dalam laptop sebagai media pembelajaran. Sistem 

pembelajaran seperti itu meskipun dinilai cukup bagus karena telah melibatkan multi media, akan tetapi apabila 

dilihat dari aspek interaksi pembelajaran, dirasa masih memiliki kekurangan, karena interaksi yang terjadi selama 

proses pembelajaran terbatas pada interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa, di samping pembelajaran 

yang cenderung terpusat pada dosen. Pembelajaran yang menuntut kehadiran dosen dan mahasiswa dalam 

pertemuan tatap muka di kelas tersebut, dihadapkan pada kendala ketika dosen harus meninggalkan kelas 

perkuliahan karena bertugas di luar kota, atau luar pulau, bahkan luar negeri. Pembelajaran model konvensional 

tersebut juga kurang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan memilih materi 

dengan bebas sesuai dengan minat dan kecenderungannya.  

Pada era digital saat ini, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berjalan 

dengan cepat. Kemajuan teknologi itu telah melahirkan berbagai produk dan instrument teknologi yang dapat 

dimanfaatkan untuk memecahkan kendala dan sekaligus mendukung keberhasilan pembelajaran. Maka sistem 
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pembelajaran di JSA FS UM seperti disebutkan, perlu dikembangkan kearah sistem pembelajaran berbasis TIK, 

guna  mengatasi berbagai problem dan kendala pembelajaran yang ada. Sistem pembelajaran Virtual Classroom 

tampaknya bisa menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah tersebut. 

Virtual Classroom   merupakan suatu proses pembelajaran yang materi pembelajarannya telah disusun 

dan disajikan secara online melalui jaringan internet. Virtual Classroom   merupakan sistem  pembelajaran jarak 

jauh, distance learning, yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau internet. Dengan 

Virtual Classroom  memungkinkan mahasiswa untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing 

tanpa harus secara fisik pergi mengikuti perkuliahan di kelas. Virtual Classroom  sering pula dipahami sebagai 

suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari intranet di jaringan lokal atau internet. Dalam hal 

ini aplikasi dan materi belajar dikembangkan sesuai kebutuhan dan didistribusikan melalui media tersebut, 

selanjutnya mahasiswa memanfatkan media itu dan belajar di tempat di mana dia berada. 

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori di atas, maka perlu dilakukan inovasi pembelajaran bahasa 

Arab melalui pengembangan sistem Virtual Classroom  berbasis database. Untuk keperluan itu, diusulkan program 

pengembangan inovasi pembelajaran dengan judul: PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

BERBASIS DATABASE VIRTUAL CLASSROOM UNTUK PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB. 

Produk yang dihasilkan oleh pengembangan sistem pembelajaran ini berupa web aplikasi berbasis 

database virtual classroom pembelajaran bahasa Arab yang memuat semua aspek pembelajaran, baik yang 

bersifat akademik maupun administratif yang semuanya dikemas dalam bentuk elektronik. Mata kuliah yang 

menjadi konten web ini adalah semua matakuliah keterampilan berbahasa, yaitu Menyimak, Membaca, Berbicara, 

dan Menulis. Web ini bisa diakses oleh semua orang yang ingin belajar bahasa Arab.  

 

METODE 

Pengembangan inovasi sistem pembelajaran ini menggunakan rancangan pengembangan  model Borg dan 

Gall (1983). Model ini memuat 10 langkah. Tetapi dalam pengembangan ini langkah tersebut diperpendek menjadi 

enam langkah utama, sesuai dengan kebutuhan pengembangan e-learning berbasis web. Enam langkah utama 

tersebut meliputi (1) analisis kebutuhan, (2) desain produk, (3) pengembangan, (4) uji coba, (5) revisi, dan (6) 

deseminasi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pemilihan Media 

Virtual Classroom   merupakan suatu proses pembelajaran yang materi pembelajarannya telah disusun 

dan disajikan secara online melalui jaringan internet. Virtual Classroom   merupakan sistem  pembelajaran jarak 

jauh, distance learning, yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau internet. Dengan 

Virtual Classroom memungkinkan mahasiswa untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing 

tanpa harus secara fisik pergi mengikuti perkuliahan di kelas. Virtual Classroom sering pula dipahami sebagai suatu 

bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari intranet di jaringan lokal atau internet. Dalam hal ini 

aplikasi dan materi belajar dikembangkan sesuai kebutuhan dan didistribusikan melalui media tersebut, 

selanjutnya mahasiswa memanfatkan media itu dan belajar di tempat di mana dia berada. 

Sistem pembelajaran Virtual Classroom dipilih karena beberapa keunggulan dan kelebihan yang dimiliki. 

Dengan Virtual Classroom  mahasiswa tidak perlu duduk dengan manis di ruang kelas untuk menyimak setiap 

ucapan dari seorang dosen secara langsung, tetapi proses pembelajaran dapat dilakukan di manapun, selama 

Virtual Classroom  bisa diakses dari tempat itu. Virtual Classroom  juga dapat mempersingkat jadwal target waktu 

pembelajaran, dan tentu saja menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah program studi atau institusi 

pendidikan.  

Disamping itu Virtual Classroom mempermudah interaksi antara mahasiswa dengan bahan/materi, 

mahasiswa dengan dosen, maupun mahasiswa dengan sesama mahasiswa. Mahasiswa juga dapat saling berbagi 

informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi yang 

demikian itu mahasiswa dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Dalam e-
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learning, faktor kehadiran dosen otomatis menjadi berkurang atau bahkan tidak ada. Hal ini disebabkan karena 

pihak yang mengambil peran dosen adalah komputer dan panduan-panduan elektronik yang dirancang oleh 

content writer, designer e-learning dan pemrogram komputer. 

Sebagai bagian dari perkembangan Virtual Classroom, web merupakan salah satu teknologi internet yang 

telah berkembang sejak lama dan yang paling umum dipakai dalam   pelaksanaan   pendidikan dan latihan jarak 

jauh tersebut. Secara umum aplikasi komunikasi di internet terbagi menjadi 2 jenis, sebagai berikut. 

 

a. Synchronous System 

Aplikasi yang berjalan secara real time dimana seluruh pemakai bisa berkomunikasi pada waktu yang sama, 

contohnya: chatting dan video conference. 

b. Asynchronous System 

Aplikasi   yang   tidak   bergantung   pada   waktu   di mana   seluruh   pemakai   bisa mengakses ke sistem 

dan melakukan komunikasi antar mereka disesuaikan dengan waktunya masing-masing, contohnya: e-mail. 

 

Di beberapa negara yang sudah maju dengan kondisi infrastruktur jaringan kecepatan tinggi telah 

diterapkan teknologi multimedia secara real time seperti video conference untuk kepentingan aplikasi e-

learning. Beberapa di antara institusi penyelenggara Virtual Classroom dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 

a. University of Phoenix Online merupakan universitas virtual yang paling sukses di Amerika Serikat. 

University of Phoenix Online ini mempunyai 37.569 mahasiswa dari 78.700 mahasiswa keseluruhan, 38 

kampus, dan 78 pusat-pusat kegiatan belajar yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Puerto Rico. 

Di samping itu, Universitas ini telah meluluskan 10.000 mahasiswa sedangkan Universitas Virtual swasta 

lainnya di Amerika hanya mampu meluluskan jauh di bawahnya (Pethokoukis, 2002). 

b. Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR) merupakan universitas yang pertama di Malaysia maupun di 

kawasan Asia Tenggara yang menyajikan perkuliahan secara elektronik (e-Learning). Perkuliahan elektronik 

ini mulai diselenggarakan oleh UNITAR pada tahun 1998 (Alhabshi, 2002). 

c. Universitas Terbuka (UT) telah melaksanakan  ujicoba penyelenggaraan  Tutorial Elektronik (Tutel) pada 

tahun 1999 bagi para mahasiswanya. Alasan dilakukannya ujicoba tutorial elektronik ini adalah sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa untuk membantu mereka memecahkan kesulitan yang dihadapi selama 

belajar mandiri (Anggoro, 2001). 

d. Universitas   Gajah   Mada (UGM)   telah   memulai   mempersiapkan   kegiatan pembelajaran yang 

memanfaatkan internet untuk program pascasarjana di bidang pengelolaan rumah sakit dan pengelolaan 

layanan kesehatan pada tahun 1996 (Prabandari dkk., 1998). 

 

Banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh mahasiswa dan dosen dengan penerapan Virtual Classroom 

dalam pembelajaran. Virtual Classroom mempermudah  interaksi  antara  mahasiswa dan bahan/materi 

perkuliahan. Demikian juga interaksi antara mahasiswa dan dosen maupun antara sesama mahasiswa. Mahasiswa 

dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut materi kuliah maupun 

kebutuhan pengembangan diri mahasiswa. Dosen atau instruktur dapat menempatkan bahan-bahan belajar dan 

tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di tempat tertentu di dalam web untuk diakses oleh para 

mahasiswa. Sesuai dengan kebutuhan, dosen/instruktur dapat pula memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk mengakses materi kuliah tertentu maupun soal-soal ujian yang hanya dapat diakses oleh peserta didik 

sekali saja, dan dalam rentangan waktu tertentu pula (Website Kudos, 2002). 

Dengan kegiatan Virtual Classroom dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. 

Artinya, peserta didik dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Peserta didik juga 

dapat berkomunikasi dengan guru/dosen setiap saat. Dengan kondisi yang demikian ini, peserta didik dapat lebih 

memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
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Manakala fasilitas infrastruktur tidak hanya tersedia di daerah perkotaan tetapi telah menjangkau 

daerah kecamatan dan pedesaan, maka kegiatan e-learning akan memberikan manfaat (Brown, 2000) kepada 

peserta didik yang (1) belajar di sekolah-sekolah kecil di daerah-daerah miskin untuk mengikuti mata pelajaran 

tertentu yang tidak dapat diberikan oleh sekolahnya, (2) mengikuti program pendidikan keluarga di rumah (home  

schoolers)  untuk  mempelajarii  materi  pembelajaran  yang  tidak  dapat diajarkan oleh para orangtuanya, seperti 

bahasa asing dan keterampilan di bidang komputer, (3) merasa phobia dengan sekolah, atau peserta didik yang 

dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang putus sekolah tetapi berminat melanjutkan pendidikannya, yang 

dikeluarkan oleh sekolah, maupun peserta didik yang berada di berbagai daerah atau  bahkan  yang  berada  di  

luar  negeri,  dan  (4)  tidak  tertampung  di  sekolah konvensional untuk mendapatkan pendidikan. 

Dengan  adanya  kegiatan  e-learning  (Soekartawi,  2002a,b),  beberapa  manfaat yang diperoleh 

guru/dosen/instruktur antara lain adalah bahwa guru/dosen/instruktur dapat: (1) lebih mudah melakukan 

pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung-jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan 

keilmuan yang terjadi, (2) mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna peningkatan wawasannya karena 

waktu luang yang dimiliki relatif lebih banyak, (3) mengontrol kegiatan belajar peserta didik. Bahkan 

guru/dosen/instruktur juga dapat mengetahui kapan peserta didiknya belajar, topik apa yang dipelajari, berapa 

lama sesuatu topik dipelajari, serta berapa kali topik tertentu dipelajari ulang, (4) mengecek apakah peserta didik 

telah mengerjakan soal-soal latihan setelah mempelajari topik tertentu, dan (5) memeriksa jawaban peserta didik 

dan memberitahukan hasilnya kepada peserta didik. 

Sedangkan manfaat pembelajaran elektronik menurut A. W. Bates (Bates, 1995) dan K. Wulf (Wulf, 1996) 

terdiri atas 4 hal. Pertama, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara mahasiswa dan dosen atau 

instruktur (enhance interactivity). Apabila dirancang secara cermat, pembelajaran elektronik dapat meningkatkan 

kadar interaksi pembelajaran, baik antara mahasiswa dengan dosen/instruktur, antara sesama mahasiswa, 

maupun antara mahasiswa dengan bahan belajar. Berbeda halnya dengan pembelajaran yang bersifat 

konvensional. Tidak semua mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran konvensional dapat, berani, atau 

mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapatnya di dalam diskusi. 

Mengapa? Karena pada pembelajaran yang bersifat konvensional, kesempatan yang ada atau yang disediakan 

dosen/guru/instruktur untuk berdiskusi atau bertanya jawab sangat terbatas. Biasanya kesempatan yang terbatas 

ini juga cenderung didominasi oleh beberapa peserta didik yang cepat tanggap dan berani. Keadaan yang 

demikian ini tidak akan terjadi pada pembelajaran elektronik. Peserta didik yang malu maupun yang ragu-ragu 

atau kurang berani, mempunyai peluang yang luas untuk mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan 

pernyataan/pendapat tanpa merasa diawasi atau mendapat tekanan dari teman sekelas (Loftus, 2001).  

Kedua, Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja (time and place 

flexibility). Mengingat sumber belajar yang sudah dikemas  secara elektronik dan tersedia untuk diakses oleh 

peserta didik melalui internet, maka peserta didik dapat melakukan interaksi dengan sumber belajar ini kapan 

saja dan dari mana saja (Dowling, 2002). Demikian juga dengan  tugas-tugas kegiatan pembelajaran, dapat 

diserahkan kepada guru/dosen/instruktur begitu selesai dikerjakan. Tidak perlu menunggu sampai ada janji untuk 

bertemu dengan guru/instruktur. Peserta didik tidak terikat ketat dengan waktu dan tempat penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran sebagaimana halnya pada pendidikan konvensional. Dalam  kaitan  ini,  Universitas  

Terbuka  Inggris  telah  memanfaatkan  internet sebagai metode/media penyajian materi. Sedangkan di 

Universitas Terbuka Indonesia (UT), penggunaan internet untuk  kegiatan  pembelajaran  telah  dikembangkan.  

Pada tahap awal, penggunaan internet di UT masih terbatas untuk kegiatan tutorial saja atau yang disebut sebagai 

“tutorial elektronik” (Anggoro, 2001).  

Ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas (potential to reach a global audience). 

Dengan fleksibilitas waktu dan tempat, maka jumlah peserta didik yang dapat dijangkau melalui kegiatan 

pembelajaran elektronik semakin lebih banyak atau meluas. Ruang dan tempat serta waktu tidak lagi menjadi 

hambatan. Siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, seseorang dapat belajar. Interaksi dengan sumber belajar 

dilakukan melalui internet. Kesempatan belajar benar-benar terbuka lebar bagi siapa saja yang membutuhkan.  
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Keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran (easy updating of 

content as well as archivable capabilities). Fasilitas  yang tersedia dalam teknologi internet dan berbagai 

perangkat lunak yang terus berkembang turut membantu mempermudah pengembangan bahan belajar 

elektronik. Demikian juga dengan penyempurnaan atau pemutakhiran bahan belajar sesuai dengan tuntutan 

perkembangan materi keilmuannya dapat dilakukan secara periodik dan mudah. Di samping itu, penyempurnaan 

metode penyajian materi pembelajaran dapat pula dilakukan, baik yang didasarkan atas umpan balik dari peserta 

didik maupun atas hasil penilaian guru/dosen/instruktur selaku penanggung jawab atau pembina materi 

pembelajaran. 

Pengetahuan dan keterampilan untuk pengembangan bahan belajar elektronik ini perlu dikuasai terlebih 

dahulu oleh guru/dosen/instruktur yang akan mengembangkan bahan belajar elektronik. Demikian juga dengan 

pengelolaan kegiatan pembelajarannya sendiri. Harus ada komitmen dari guru/dosen/ instruktur yang akan 

memantau perkembangan   kegiatan   belajar   peserta   didiknya   dan   sekaligus   secara   teratur memotivasi 

peserta didiknya, kegiatan ini sebenarnya bermuara pada upaya untuk tetap mengendalikan kualitas proses itu 

sendiri 

 

Produk 

Produk yang dikasilkan adalah pengembangan sistem virtual classroom berbasis web. Secara ini detail 

dijelaskan sebagaimana tahapan berikut: (1) Analisis kebutuhan dilakuakan dan telah menemukan jawaban bahwa 

pada pembelajaran bahasa Arab diperlukan media berbasis data virtual. (2) Desain Produk, produk yang telah 

dibuat berupa data e-learning, yang terdiri dari data buku dan data yang berbasis web dengan fitur  kursus, 

download, kuiz, chat, forum diskusi dan ujian. (3) Pengembangan, tampilan, materi perkuliahan, dan 

user/pengguna. (4) Uji coba, Uji coba ini terdiri atas uji ahli dan uji coba lapangan. (5) Revisi, Revisi atau perbaikan 

produk awal berdasarkan hasil uji lapangan dan uji ahli. (6) Diseminasi. 

Adapun fitur modul yang tersedia adalah sebagai berikut. 

(1) Login & Logout: merupakan link untuk masuk dan keluar media. Kategori untuk masuk dan keluar media 

dibagi menjadi 3 sesuai dengan user dan password masing-masing, yaitu: (1) sebagai admin, (2) sebagai 

mahasiswa, dan (3) sebagai dosen 

 
 

(2) Course: berisi penjabaran materi bahasa Arab yang dapat diakses secara mandiri oleh mahasiswa sesuai 

dengan petunjuk yang diberikan,  meliputi media video, audio, ppt, pdf, gambar dan teks. 
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(3) Download: menampilkan link download untuk mendapatkan materi serta keperluan perkuliaahan lainnya. 

 
(4) Quiz: berisi soal-soal latihan tiap akhir pertemuan yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan. 

 
(5) Chat: sarana berkomunikasi dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran secara online antara peserta 

dan pengajar 

 

(6) History: rekap dari aktifitas pembelajaran meliputi kehadiran dalam pembelajaran online 

 

 
(7) Forum: sarana diskusi pada suatu topik pembelajaran yang tercatat antara peserta dan juga pengajar 

 
(8) Exam: berisi soal-soal untuk ujian tengah dan akhir semester   

(9) Penilaian hasil belajar 

Pada manajemen user, langkah pengaturan yang dilakukan meliputi: format text, define roles, assign 

roles, user accounts, lecturing and student 
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SIMPULAN 

 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 

a. Virtual Classroom adalah salah satu metode pembelajaran berbasis synchronous e-Learning yang dapat 

diimplementasikan dengan memadukan keunggulan interaksi langsung dan pemanfaataan teknologi virtual. 

b. Virtual Classroom   dapat berjalan dengan baik jika interaksi dan kolaborasi di antara pihak  yang  terlibat 

(yaitu pengajar maupun pembelajar) berjalan secara terkendali dan dinamis. 

c. Pada pelaksanaannya, Virtual Classroom    menawarkan beragam teknik dan tool yang dapat dimanfaatkan 

untuk melakukan interaksi dan kolaborasi selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pengimplementasian Virtual Classroom menawarkan peluang yang sangat menjanjikan untuk 

pengembangan suatu model pembelajaran baru yang lebih menarik, interaktif, dinamis, hi-tech, dan 

terkendali.  
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