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Sejak tahun 2006 UNY telah menyediakan suatu web bernama elarning 
UNY yang didisain secara khusus untuk melaksanakan pembelajaran secara e-
learning. E-learning merupakan alternatif sumber belajar  maupun media 
pembelajaran.  Dalam penelitian ini akan diterapkan model pembelajaran web 
based learning dengan menggunakan web  E learning UNY dengan tujuan : (1) 
untuk menganalisa apakah dengan menerapkan model pembelajaran web based 
learning akan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mencapai 
kompetensi Mata Kuliah Komputer, dan (2) apa saja kendala dalam implementasi 
web based learning  pada mata kuliah komputer serta solusinya untuk 
mengatasinya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (class room 
action research) dengan mengambil subyek penelitian mahasiswa JPTSP yang 
mengambil mata kuliah komputer dengan peneliti sebagai dosen pengampu. 
Waktu penelitiannya adalah mulai 5 Juni 2007 sampai dengan 5 November 2007 
pada semester ganjil tahun 2007/2008 dengan mengambil tempat di 
Laboratorium Desain Teknik Sipil FT UNY. Siklus yang digunakan sebanyak tiga 
siklus disesuaikan dengan materi mata kuliah komputer. Teknim analisis data 
yang digunakan adalan statistik deskriptif. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) penerapan model pembelajaran 
Web Based Learning pada  mata kuliah Komputer dapat meningkatkan 
pencapaian kompetensi mahasiswa dalam bidang komputer, (2) kendala yang 
dihadapi dalam implementasinya antara lain akses internet yang tidak stabil, 
terbukanya kesempatan mahasiswa untuk mengumpulkan tugas yang bukan 
hasil karyanya, mahasiswa harus mengeluarkan biaya ekstra untuk sewa internet 
dan di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY baru tersedia 
1 unit komputer yang disediakan khusus untuk internet bagi mahasiswa secara 
gratis. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah : memasang local host, 
cross chek hasil pengumpulan tugas mahasiswa, dan mengusulkan supaya 
jurusan perlu menambah jumlah komputer dengan internet gratis bagi 
mahasiswa. 
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