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TUJUAN PENELITIAN 

 Meningkatkan pencapaian kompetensi 

hasil belajar Elektronika Dasar, melalui 

penerapan ragam media pembelajaran. 

 Meningkatkan efektivitas perkuliahan 

Elektronika Dasar ditinjau dari persepsi 

mahasiswa terhadap pelaksanaan 

perkuliahan dengan ragam media 

pembelajaran. 

 Mengetahui tingkat persepsi mahasiswa 

dalam perkuliahan Elektronika Dasar. 



HAKIKAT BELAJAR 

KONSEP PERSEPSI 

MODEL PERKULIAHAN 

ELEKTRONIKA DASAR 

BERBASIS MULTIMEDIA 

 

KAJIAN TEORITIK 



HAKIKAT BELAJAR (1) 

 Perubahan internal seseorang dalam 
pembentukan sesuatu yang baru atau potensi 
untuk merespon sesuatu yang baru (Woolfok 

dan Nicolich, 1984).  

 (a) belajar menunjuk pada suatu perubahan 
tingkah laku, (b) perubahan tingkah laku 
tersebut relatif menetap, (c) perubahan tingkah 
laku tersebut tidak terjadi segera setelah 
mengikuti pengalaman belajar, (d) perubahan 
tingkah laku tersebut merupakan hasil 
pengalaman dan latihan, dan (5) pengalaman 
dan latihan harus diberi penguatan. 
(Hergenhahn dan Olson ,1993),  



KONSEP PERSEPSI 

 Suatu proses yang bersifat kompleks yang 
menyebabkan orang dapat menerima atau 
meringkas informasi yang diperolehnya dari 
lingkungannya (Fleming & Levie, 1981). 

 Semua proses belajar selalu dimulai dengan 
persepsi yang dilakukan mahasiswa setelah 
menerima suatu stimulus atau pola stimuli dari 
lingkungannya.  

 Persepsi bersifat: 1) relatif, tergantung pada 
pengalaman tepat sebelumnya, 2) selektif, 
tergantung pada pengalaman, minat, kebutuhan 
dan kemampuan mahasiswa untuk mengadakan 
persepsi, dan 3) sesuatu yang tidak teratur akan 
sukar dipersepsikan  



PRINSIP-PRINSIP PERSEPSI 

 Makin baik persepsi mahasiswa mengenai 
sesuatu, makin mudah mahasiswa 
mengingatnya,  

 Pembelajaran perlu menghindari adanya 
persepsi yang salah, karena  akan memberikan 
pengertian yang salah pula pada mahasiswa 
tentang apa yang dipelajari,  

 Alat bantu sebagai pengganti benda 
sesungguhnya akan memperkuat persepsi 
mahasiswa. 
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KARAKTERISTIK PBM 

1. Materi dikembangkan dari kompetensi, 

2. Satu mhs menggunakan 1 komputer,  

3. Perkuliahan di laboratorium komputer 

4. Model multimedia pembelajaran tutorial,  

5. Mengoptimalkan interaksi belajar 
mahasiswa dengan materi ajar 

6. Mhs memiliki fleksibilitas dalam memilih 
materi ajar 

7. Aneka umpan balik: dari komputer dan 
dosen 



Hipotesis dan Pertanyaan 

Penelitian 

 Tidak ada perbedaan hasil belajar Elektronika 

Dasar, antara mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbantuan media overhead 

projector dengan mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbasis multimedia 

 Seberapa besar peningkatan hasil belajar 

Elektronika Dasar, ditinjau dari pengunaan 

ragam media dalam perkuliahan Elektronika 

Dasar? 



Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini diterapkan dalam 

perkuliahan Elektronika Dasar di Program 

Studi D3 Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta pada 

semester pendek Juli - Agustus  tahun 

akademik 2006/2007. 

 Jumlah mahasiswa yang perkuliahan 

berjumlah 32 orang.  

 Metode penelitian ini adalah eksperimen  



DESAIN EKSPERIMEN 

Kelompok Perlakuan  Posttest  

Kontrol (R) 

 

Perkuliahan Berbantuan 

Media Overhead Proyektor  

X21  

Eksperimen 

(R) 

Perkuliahan Berbasis 

Multimedia  

X22  

Keterangan: 

X21 : hasil belajar perkuliahan berbantuan media overhead proyektor  

X22 : hasil belajar perkuliahan berbasis multimedia 



INSTRUMEN PENELITIAN 

 Instrumen yang digunakan penelitian ini adalah tes 
hasil belajar dan angket.  

 Tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui 
pencapaian kompetensi mahasiswa, sesudah 
mengikuti perkuliahan elektronika dasar.  

 Tes hasil belajar elektronika dasar dikembangkan 
untuk mengukur kompetensi mahasiswa dalam 
mengetahuai karanteristik dan penerapannya pada: 
transistor bipolar, bias DC transistor bipolar,  serta 
penguat transistor bipolar.  

 Angket mengukur persepsi mahasiswa terhadap 
pelaksanaan: (1) perkuliahan berbantuan media 
overhead proyektor,  dan (2) perkuliahan berbasis 
multimedia. 



HASIL PENELITIAN 

HASIL BELAJAR 

Sumber Varians PBM PMO 

Rerata 72,72 61,08 

Skor Min 57,50 40,00 

Skor Maks 87,50 76,70 

SD 9,48 12,41 

Median 72,50 70,00 

Mode 60,00 60,00 



HASIL PENELITIAN 

PERSEPSI MAHASISWA 

Sumber Varians PBM PMO 

Rerata 74,66 67,20 

Skor Min 67,00 59,00 

Skor Maks 87,00 74,00 

SD 6,11 3,29 

Median 76,00 67,00 

Mode 71,00 69,00 

Persepsi Baik 74,77% 67,20% 



KESIMPULAN 

1. Pencapaian hasil belajar mahasiswa yang 

mengikuti perkuliahan berbasis multimedia lebih 

baik dibandingkan dengan hasil belajar 

mahasiswa yang mengikuti perkuliahan 

berbantuan media overhead projector. 

2. Mahasiswa memberikan persepsi baik terhadap 

pelaksanaan perkuliahan Elektronika Dasar 

berbantuan overhead projector sebesar 67,20 

%, sedang mahasiswa memberikan persepsi 

baik terhadap pelaksanaan perkuliahan 

Elektronika Dasar berbasis multimedia sebesar  

74,66 %.  


