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Pendahuluan

Metode Penelitian
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan berikut : (a). Studi pendahuluan yaitu dengan mengamati kondisi

dan fasilitas internet yang ada di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro serta mempelajari alternatif jenis antenna yang akan dibuat, (b)

Perancangan dan realisasi pembuatan antena, meliputi : penentuan jenis antenna, pemilihan alat dan bahan yang akan digunakan, dan

pembuatan, dan (c) Uji coba dan implementasi antenna di jaringan internet. Adapun perancangan berupa Antena Helix yang dirancang untuk

frekuensi 2,43 GHz (aka S-band, ISM band, 13 cm amateur band) dengan bagian penerima (receiver) terintegrasi langsung pada terminal

keluarannya. Frekuensi yang dipergunakan berada pada daerah ‘free licence’ (tidak memerlukan lisensi untuk pemanfaatan-nya).

Kajian Pustaka
1. Internet

Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan beribu bahkan berjuta jaringan komputer (local/wide area network) dan komputer pribadi (stand alone), yang

memungkinkan setiap komputer yang terhubung kepadanya bisa melakukan komunikasi satu sama lain (Brace, 1997). Jaringan ini bukan merupakan suatu organisasi atau

institusi, karena tak satu pihakpun yang mengatur dan memilikinya.

Fasilitas aplikasi Internet cukup banyak sehingga mampu memberikan dukungan bagi keperluan militer, kalangan akademisi, kalangan media massa, maupun kalangan bisnis.

Fasilitas tersebut seperti Telnet, Gopher, WAIS, e-mail, Mailing List (milis), Newsgroup, File Transfer Protocol (FTP), Internet Relay Chat, World Wide Web (WWW).

2. Wireless LAN

(1) Peranan dan Fungsi WLAN

Fungsi utama dari Wireless LAN adalah untuk menjangkau wilayah LAN yang sulit dicapai dengan kabel tembaga biasa (copper wire), juga untuk menjangkau pengguna

bergerak (mobile-users). Ada 4 (empat) komponen utama dalam membangun jaringan WLAN ini: Access Point, Wireless LAN Interface, Wired LAN, dan Mobile/Desktop PC.

(2) Spread Spectrum

Bagaimana data bisa bergerak di udara? Wireless LAN mentransfer data melalui udara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dengan teknologi yang dipakai

adalah Spread-Sprectum Technology (SST). Dengan teknologi ini memungkinkan beberapa user menggunakan pita frekuensi yang sama secara bersamaan. SST ini

merupakan salah satu pengembangan teknologi Code Division Multiple Access (CDMA). Dengan urutan kode (code sequence) yang unik data ditransfer ke udara dan diterima

oleh tujuan yang berhak dengan kode tersebut. Dengan teknologi Time Division Multiple Access (TDMA) juga bisa diaplikasikan (data ditransfer karena perbedaan urutan

waktu/time sequence). Dalam teknologi SST ada dua pendekatan yang dipakai yaitu: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), dan Frequency Hopping Spread Spectrum

(FHSS).

HiperLAN2. High Performance Radio LAN type 2 adalah broadband wire-less yang beroperasi di frekuensi 5Ghz dengan transmisi bisa mencapai 54Mbps. HiperLAN 2

dipromosikan oleh FCC (Federal Communications Commission) dan ETSI Broadband Radio Access Network (BRAN) dan lebih banyak dikembangkan di Eropa.

3.  Antena Helix Untuk 2,43 GHz Wireless LAN

Antena adalah satu jenis khusus dari rangkaian elektrik. Pada rangkaian elektrik biasa, umumnya dimensi dari lilitan, kapasitor dan kawat penghubung cukup kecil dibandingkan

dengan panjang gelombang ( ).

dimana, c : kecepatan cahaya dalam ruang hampa (= 3 x 108 m/dt), f : frekuensi kerja [Hz], Pada kondisi ini, energi elektromagnetik tetap berada pada rangkaian tersebut dan

dimanfaatkan untuk kerja rangkaian atau berubah menjadi panas.

Jika dimensi komponen atau kawat menjadi tidak dapat diabaikan terhadap besar , maka sebagian energi akan lepas, diradiasikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik.

Antena adalah rangkaian yang dirancang sedemikian rupa sehingga sebagian besar energi dapat diradiasikan. Umumnya antena berbentuk kawat lurus, di mana komponen-

komponen induktansi, kapasitansi dan resistansi terdistribusi di sepanjang kawat. Kuat medan elektromagnetik yang diradiasikan dari kawat yang membawa arus pada

frekuensi radio bergantung pada panjang kawat tersebut dan besar arus yang melaluinya. Untuk setiap rangkaian yang memuat baik komponen resistansi maupun reaktansi,

arus terbesar akan didapat ( untuk besar daya yang tersedia) ketika komponen reaktansi dihilangkan. Dengan kata lain pada kondisi tersebut, rangkaian dibuat beresonansi

pada frekuensi kerja, sehingga menghasilkan radiasi terbesar.

4. Internet Untuk Pembelajaran

Penggunaan Internet untuk keperluan pendidikan yang semakin meluas terutama di negara-negara maju, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa dengan media ini

memang dimungkinkan diselenggarakannya proses belajar mengajar yang lebih efektif. Hal itu terjadi karena dengan sifat dan karakteristik Internet yang cukup khas, sehingga

diharapkan bisa digunakan sebagai media pembelajaran sebagaimana media lain telah dipergunakan sebelumnya seperti radio, televisi, CD-ROM Interkatif dll.

Strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran, diskusi, membaca, penu-gasan, presentasi dan evaluasi, secara umum keterlaksanaannya tergantung dari satu atau lebih dari

tiga mode dasar dialog/komunikasi sebagai berikut (Boettcher 1999): dialog/komunikasi antara guru dengan siswa, dan dialog/komu-nikasi antara siswa dengan sumber belajar,

dialog/komunikasi di antara siswa.

Apabila ketiga aspek tersebut bisa diselenggarakan dengan kompo-sisi yang serasi, maka diharapkan akan terjadi proses pembelajaran yang optimal. Para pakar pendidikan

menyatakan bahwa keberhasilan penca-paian tujuan dari pemb-elajaran sangat ditentukan oleh keseimbangan antara ketiga aspek tersebut (Pelikan, 1992).

Kemudian dinyatakan pula bahwa perancangan suatu pembelajaran dengan mengutamakan keseimbangan antara ketiga dialog/komuniaksi tersebut sangat penting pada

lingkungan pembelajaran berbasis Web (Bottcher, 1995). Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah Internet mampu memenuhi ketiga persyaratan tersebut?.

Sebagaimana telah dibahas secara sepintas di bagian depan, sesungguhnya internet merupakan media yang bersifat multi-rupa, pada satu sisi Internet bisa digunakan untuk

berkomunikasi secara interpersonal misalnya dengan menggunakan e-mail dan chat sebagai sarana berkomunikasi antar pribadi (one-to-one communications), di sisi lain

dengan e-mail-pun pengguna bisa melakukan komunikasi dengan lebih dari satu orang atau sekelompok pengguna yang lain (one-to-many communications). Internet juga

memiliki kemampuan memfasilitasi kegiatan diskusi dan kolaborasi oleh sekelompok orang. Di samping itu dengan kemampuannya untuk menyeleng-garakan komunikasi tatap

muka (teleconference), memungkinkan pengguna internet bisa berkomunikasi secara audiovisual sehingga dimungkinkan terselenggaranya komunikasi verbal maupun non-

verbal secara real-time.

Permasalahan media pembelajaran di era teknologi informasi sangat

penting peranannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada

penelitian ini mencoba untuk mengembangkan media akses internet

dengan menggunakan antenna sebagai upaya untuk menunjang proses

pembelajaran di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FPTK Universitas

Pendidikan Indonesia. Pengak-sesan internet yang mudah, dapat

dilakukan kapanpun dan dimanapun, menjadi suatu tuntutan yang harus

dijawab dan diwujudkan. Atas dasar itulah dalam penelitian ini dirumuskan

beberapa permasalahan, yaitu ” Bagaimana merancang dan membuat

antenna untuk pengaksesan internet untuk meningkatkan proses

pembelajaran di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui

tahapan seperti : studi pendahuluan dengan mempelajari alternative jenis

antenna yang memungkinkan untuk dibuat, melakukan perancangan dan

realisasi pembuatan antena, dan melakukan uji coba dan implementasi

antenna di jaringan internet.

Hasil yang diperoleh berupa antena Helix dengan frekuensi kerja 2,43

GHz, Gain antena 9,15 dBi. Radiasi terkuat ada di arah 300 dengan kuat

medan -48 dBm dan radiasi terlemah pada arah 2300 dengan kuat medan

-81 dBm. Perbandingan kinerja antena hasil pengukuran dan

pembandingnya, pada kondisi indoor : antena Helix (-60 dBm) lebih baik

daripada antena asal (-63 dBm), dan kurang baik daripada antena internal

wireless adapter (-57 dBm), tetapi antena Helix lebih stabil dibanding

dengan antena internal wireless adapter. Sedangkan perbandingan kinerja

pada kondisi outdoor : antena Helix (-53 dBm), lebih baik daripada antena

asal (-68 dBm) dan antena internal wireless adapter (-57 dBm). Peranan

internet ini sangat besar dalam menunjang kegiatan pembelajaran di

Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FPTK Universitas Pendidikan

Indonesia dengan data menunjukkan 67 % dosen mengakses internet

lebih dari 10 kali setiap bulannya dengan rata-rata setiap mengakses lebih

dari 2 jam.

Dalam menghadapi era teknologi informasi saat ini media

pembelajaran merupakan sarana dan wahana bagi para

mahasiswa maupun dosen dalam meningkatkan kualitas

pengetahuan. Penggunaan media internet melalui media kabel

sudah tidak mampu lagi memuaskan pengguna untuk dapat

mengakses internet kapanpun dan dimanapun. Pemanfaatan

antenna Hot Spot sebagai media akses memberikan solusi yang

positif untuk isu di atas. Pengguna tidak pelu lagi merasa

terganggu lagi dengan masalah teknis seperti putus kabel atau

kabel yang sudah lapuk karena kepanasan dan kedinginan, atau

juga perluasan jaringan. Dengan begitu, diharapkan dapat terjadi

peningkatan produktivitas dan kreativitas dalam proses

pembelajaran. Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI

merupakan lembaga pendidikan tinggi yang harus secara terus-

menerus mengkaji percepatan perkembangan teknologi dan

informasi untuk membantu kebutuhan mahasiswa dan dosen

akan pengayaan materi kuliah. Untuk alasan tersebut, media

akses internet berbasis wireless dibangun, sehingga

memudahkan pengaksesan data yang dibutuhkan sehubungan

dengan pengayaan bahan pembelajaran.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan beberapa

permasalahan yang teridentifikasi, yakni: (a) Bagaimana

merancang dan membuat antenna untuk pengaksesan internet

wireless di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro ?, (b)Bagaimana

perbandingan kinerja antenna hasil perancangan yang

diimplemntasikan pada jaringan internet dibandingkan dengan

pemanfaatan antenna lain ? dan (c) Seberapa besar manfaat

pengaksesan internet memalui media udara (wireless) bagi

peningkatan proses pembelajaran di Jurusan Pendi-dikan Teknik

Elektro FPTK Universitas Pendidikan Indonesia ?

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Merancang dan membuat

antenna untuk pengaksesan internet di Jurusan Pendidikan

Teknik Elektro, (2) Memban-dingan keandalan pengaksesan

internet dengan memanfaatkan antenna hasil rancangan dan

antenna pembanding, dan (3) Mengetahui seberapa besar

manfaat pengaksesan internet memalui media udara (wireless)

bagi peningkatan proses pembelajaran di Jurusan Pendidikan

Teknik Elektro FPTK UPI.
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Tabel 2  Hasil pengukuran gain

Frekuensi 

Tengah

Daya 

Terima

Batas 

Bawah

Daya 

terima

Batas Atas Daya Terima

2,43 GHz - 54 dBm 2,376 GHz - 57 dBm 2,445 GHz - 57 dBm

Frekuensi 

[GHz]

Daya Terima Antena 

Helix [dBm]

Daya Terima Antena 

Dipole [dBm] 

2,43 - 54 -61

Tabel 1 Daerah frekuensi kerja Antena

Gambar 1  Antena Hasil Perancangan

Gambar 2 Contoh grafik  hasil pengukuran Antena Helix Indoor

Frekuensi 

[GHz]

VSWR

2,376 2,7

2,403 2,7

2,430 2,3

2,438 2,2

2,445 2

Rata-Rata 2,4

Tabel 3 Hasil pengukuran VSWR

Jenis antena Wireless 

Adapter + 

Antena Helix

Wireless 

Adapter + 

antena asal

Internal 

Wireless 

AdapterLokasi 

Pengukuran

Di dalam ruangan 

(Indoor)

- 60 - 63 - 57 (tidak stabil)

Di luar Ruangan 

(outdoor)

- 53 - 68 - 57 (tidak stabil)

Tabel 4 Hasil pengukuran Kuat Sinyal Antena (dBm) 

1. Rancangan antena Helix untuk frekuensi 2,43 GHz hasil penelitian ini menunjukkan

kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pemanfaatan antena asal dan antena

internal wireless adapter.

2. Pengukuran parameter antena menunjukkan BW 3 dB antena sebesar 69 MHz,

dengan Gain yang jauh lebih kecil dari Gain hasil perhitungan dengan selisih 7,35

dB. Hasil pengukuran Gain dan VSWR menunjukkan kondisi loss yang cukup tinggi.

3. Dari Pola Radiasi didapat penerimaan daya terbesar ada di arah 300 dengan daya

terima – 48 dBm dan penerimaan terlemah ada di arah 2300 dengan daya terima -81

dBm. Pola radiasi menunjukkan sifat antena Helix yang ’directional’.

4. Kinerja (performance) kuat sinyal untuk akses data internet, antena Helix hasil

rancangan mempunyai kemampuan yang lebih baik dan lebih stabil dibandingkan

dengan antena asal dan antena internal wireless adapter. Dengan data pengukuran

(indoor) : antena Helix (-60 dBm), antena asal (-63 dBm), dan antena internal

wireless adapter (-57 dBm), dan data pengukuran outdoor : antena Helix (-53 dBm),

antena asal (-68 dBm) dan antena internal wireless adapter (-57 dBm).

5. Antena sebagai media akses internet sangat berperan dalam menunjang kegiatan

pembelajaran di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FPTK Universitas Pendidikan

Indonesia, dengan data menunjukkan 67 % dosen mengakses internet lebih dari 10

kali setiap bulannya dengan rata-rata setiap mengakses lebih dari 2 jam.


