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Abstract 

The objective of this study is to verify the effectiveness of Electronics Work Bench 

(EWB) application in the Laboratory Work on Digital Electronics 1 course in 

improving the students capability in electronic analysis and design. The indicator of 

effectiveness is the improvement of study capability. Action research has been 

conducted for this study. The data indicate that the EWB application enable the 

students to solve design problem quickly and to do good work neatly. The student 

show positive attidue toward their job. 
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Pendahuluan  

 Mata Kuliah Digital I diberikan di tahun pertama semester II dari program 

studi pendidikan Teknik Elektro kurikulum 1997 di Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Yogyakarta. Mata kuliah berbobot 2 sks, yang dalam pelaksanaannya 

perkuliahan di kelas dan praktiku di laboratorium. Sementara ini kondisi obyektif 

pelaksanaan praktikum di laboratorium menunjukkan bahwa peralatan laboratorium 

elektronika digital masih menggunakan peralatan konvensional yang berupa unit 

modul praktikum jumlah terbatas, disamping fungsinya sudah kurang reliable. Hal ini 

terjadi karena sudah lama dipakai lebih dari 20 tahun. 

 Kondisi obyektif peralatan laboratorium yang demikian menimbulkan 

permasalahan sebagai berikut : kelompok praktikum terdiri 4 mahasiswa per-unit, 

unit-unit praktek sudah tidak lengkap, banyak gerbang tak berfungsi karena 

kontaknya sudah tidak sempurna. Dengan demikian pelaksanaan praktikum 

konvensional menjadi kurang efektif. Terlebih dengan jumlah sks yang hanya satu 

untuk praktikum, dibutuhkan pemecahan yang kreatif. 



 Salah satu alternative perbaikan kualitas praktikum adalah menggunakan 

simulasi software. Diantara simulasi software yang mungkin cocok untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah program simulasi Electronics Work Bench (EWB). 

Inovasi dalam pembelajaran digital dengan EWB perlu dilakukan, karena dengan 

EWB diharapkan mahasiswa dapat mempercepat pemahaman materi dan 

keterampilan analisis, desain gambar rangkaian elektronika. 

 EWB merupakan laboratorium elektronik dalam computer. Program EWB 

memudahkan pembangunan skema rangkaian analog maupun digital, simulasi 

instrument pengukuran, serta pengaktifan rangkaian melalui simulasi saklar daya. 

Simulasi perilaku rangkaian realistis dan hasilnya dapat diperagakan pada multimeter, 

osiloskop Bode Ploter, Logis Analyzer. 

 Dengan program EWB dapat bekerja untuk membuat skema rangkaian 

perancangan sekaligus diujicobakan selayaknya rangkaian sebenarnya di dalam 

laboratorium elektronika. Uji coba rangkaian dengan program EWB, bila 

dibandingkan dengan uji coba laboratorium sebenarnya diperoleh keuntungan antara 

lain : 

a. Aman 

Kesalahan dalam merangkai tidak mengakibatkan kerusakan instrument maupun 

komponen. 

b. Biaya Efektif 

Dalam membuat simulasi rangkaian tidak diperlukan biaya pembelian komponen, 

instrument, perawatan instrument dan konsumis daya listrik. 

c. Menghemat waktu 

Pembuatan maupun pengujian rangkaian tidak membutuhkan penyiapan 

instrument. 

d. Berdaya guna tinggi 

Perilaku rangkaian dapat dipresentasikan dengan model matematis dan computer 

merupakan alat yang fleksibel. 

 



e. Ketelitian tinggi 

Komponen yang digunakan dapat disimulasikan dari harga pasaran sampai harga 

ideal (User’s : 1993).  

 

Pemanfaatan Program EWB Sebagai Komplemen Praktikuk Konvensional 

 Keterpaduan program simulasi akan memberikan dampak positip terhadap 

praktek konevensional jika : 

a. Komponen mempunyai nilai besaran yang standar sesuai komponen pasaran. 

b. Komponen mempunyai kesamaan karakteristik dengan komponen yang ada di 

pasaran. 

c. Instruem yang digunakan mempunyai tampilan standar industry. 

Program EWB memenuhi semua persyaratan di atas. Agar mahasiswa tidak 

salah persepsi dalam praktikum dengan EWB, maka diawal kegiatan mahasiswa 

praktikum secara konvensional mengenali komponen yang sebenarnya.  

 

Cara Penelitian  

Subyek penelitian adalah Perkuliahan Praktikum Elektronika Digital I untuk 

program S1 Pendidikan Teknik Elektro, khususnya di Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Secara khusus aspek yang 

diteliti adalah alat instruksional yang berupa program computer EWB.    

Ubahan penelitian adalah perilaku mahasiswa terutama motivasi dan 

semangat mahasiswa dalam menggunakan program EWB untuk menyelesaikan tugas, 

sedangkan kemajuan hasil belajar mahasiswa diukur melalui penilaian penyelesaian 

tugas perancangan digital. Aspek yang dinilai adalah pembuatan simulasi 

perancangan rangkaian digital,  kebenaran fungsi yang dibuktikan dengan table 

kebenaran, grafik dan kemampuan analisis yang diuraikan dalam laporan praktikum. 

Untuk mengumpulkan data digunakan lembar observasi, wawancara, catatan 

hasil diskusi dan table penilaian dari prosedur persiapan praktikum hingga laporan 

hasil praktikum. 



Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan. Keseluruhan 

kegiatan penelitian tindakan terdiri atas empat putaran. Kegiatan pada setiap putaran 

meliputi perencanaan program tindakan, pelaksanaan program tindakan dan refleksi 

tindakan. Perencanaan meliputi penyamaan persepsi penelitian dengan semua tim 

peneliti, penyiapan jobsheet, perencanaan perkuliahan dan penyiapan unit praktikum 

konvensional untuk putaran pertama. Perencanaan tersebut selanjutnya 

diimpementasikan pada laboratorium pengendali untuk putaran pertama dan 

laboratorium computer untuk putaran kedua, ketiga dan keempat. 

Bersamaan dengan itu dilakukan pemantauan dan pencatatan berlangsungnya 

praktikum sebagai bahan refleksi. Berdasarkan bahan refleksi tersebut selanjutnya 

dirancang program tindakan untuk siklus berikutnya. Hasil refleksi terakhir 

digunakan sebagai pertimbangan akhir untuk menjawab permasalahan yaitu alat 

instruksional berbasis computer mampu memberikan hasil yang optimal ataukah 

masih perlu penggabungan sistem konvensional. 

 

Hasil Penelitian Tindakan Putaran Pertama 

 Dari pelaksanaan praktikum digital I pada putaran pertama di laboratorium 

konvensional terdapat beberapa kelemahan pada mahasiswa : 

a. Terdapat perbedaan tingkat keantusiasan mahasiswa dalam mengerjakan tugas. 

b. Dengan bekerja secara kelompok setiap mahasiswa mengambil peran sesuai 

dengan kesempatan yang ada. Ada mahasiswa yang mempunyai kecenderungan 

memimpin, menunggu perintah, bahkan ada yang apatis. 

c. Kurang memberikan kebebasan mahasiswa untuk berimprovisasi dalam 

menyelesaikan tugas. 

d. Praktikum lebih cenderung membimbing mahasiswa mengerjakan tugas bukan 

memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk menemukan sesuatu. 

Selain itu terdapat kendala pada peralatan yang menjadikan waktu kurang 

efisien yaitu : 



a. Modul digunakan secara bersama dengan mahasiswa program studi lain, sehingga 

seringkali terjadi penukaran tempat dan penggantian IC yang tidak sesuai sehingga 

terjadi penukaran fungsi. 

b. Kontak kurang sempurna membuat percobaan yang mudah menjadi sulit, kabel 

penghubung kurang, IC rusak tidak ditandai dan modul tidak ada ICnya. 

Tabel 1  

Penilaian Hasil Belajar Putaran Pertama 

No Uraian 
Kemampuan 

Kemampuan 
Baik cukup kurang 

1. Pemanfaatan waktu  √   

2. Kerapihan pekerjaan √    

3. Kemampuan analisis  √  Teorits 

4. Inisiatip   √  

5. Kreativitas   √  

6. Membuat kesimpulan  √  Teoritis 

 

 Dengan kelemahan peralatan yang telah disebutkan di atas, mahasiswa tidak 

bisa bekerja secara optimal dan tidak dapat mengambil data pendukung untuk 

melakukan analisis. Sehingga dalam menganalisis maupun membuat kesimpulan 

hanya berdasarkan teori dan hasil akhir tanpa didukung dari instrument. 

 

Hasil Penelitian Tindakan Putaran Pertama 

 Mulai siklus kedua praktikum digital I dilaksanakan di laboratorium computer 

dengan menggunakan simulasi laboratorium dengan bantuan program computer 

EWB. Penyelenggaraan praktikum adalah sebagai berikut. 

a. Praktikum dilaksanakan satu mahasiswa dengan satu computer. 

b. Tatap muka pertama di laboratorium computer untuk pengenalan program. 

Pengenalan meliputi cara pengoperasian EWB, membuat rangkaian percobaan 

dan pengenalan instrument yang meliputi cara memilih, menggunakan, 



menginterprestasikan hasil pengukuran dan mengambil contoh rangkaian pada 

file demo. 

c. Mahasiswa diberi lembar kerja dari yang bersifat praktikum terbimbing hingga 

mandiri. 

d. Pada akhir kegiatan mahasiswa diberi tugas dan pertanyaan. Bagi mahasiswa 

yang cepat menyelesaikan tugas diberi kesempatan untuk mengecek kebenaran 

hasil praktikum dan pengayaan materi. 

e. Setiap mahasiswa diberi tugas membuat laporan lengkap dikumpulkan satu 

minggu setelah percobaan. 

Karakteristik instrument yang disediakan dalam program EWB adalah sebagai 

berikut :  

a. Multimeter dengan tahanan dalam dan batas ukur dapat diatur. 

b. Function Generator frekuensi dan amplitude tegangan dapat diatur. 

c. Bode Ploter yang mampu menunjukkan grafik hubungan penguatan dan 

frekuensi kerja.  

d. Word Generator yang mampu menghasilkan 8 bit masukan yang dapat diatur 

sekaligus. 

e. Logic Analyzer yang mampu menunjukkan 8 buah bentuk gelombang keluaran 

sekaligus, sehingga memudahkan dalam penganalisaan rangkaian. 

f. Logic converter yang mampu menyederhanakan rangkaian dan mencari bentuk 

persamaan dari suatu rangkaian.  

Kemajuan hasil belajar mahasiswa pada putaran kedua ditunjukkan dalam 

table 2. 



Table 2. Penilaian Hasil Belajar Putaran Kedua 

 

No Uraian 
Kemampuan 

Kemampuan 
Baik cukup kurang 

1. Pemanfaatan waktu  √   

2. Kerapihan pekerjaan  √   

3. Kemampuan analisis  √    

4. Inisiatip  √   

5. Kreativitas  √   

6. Membuat kesimpulan  √    

 

Dari table di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan inisiatip dan 

kreativitas mahasiswa dalam mengerjakan tugas, karena mahasiswa tidak takut 

melakukan coba-coba untuk memperoleh hasil terbaik. Selain itu dalam menganalisis 

maupun mengambil kesimpulan mahasiswa menyertakan data pendukung tidak 

sekedar pengetahuan teoritis.  

Terdapat beberapa kelemahan pada putaran kedua antara lain : 

a. Masih terdapat perbedaan kecepatan dalam mengerjakan tuas, perbedaan tersebut 

antara lain disebabkan : 

1). Kemampuan mahasiswa berimprovisasi dalam mengerjakan tugas. 

2) Ada sebagian mahasiswa yang telah mempersiapkan alternative pemecahan 

masalah dari rumah, sehingga di laboratorium tinggal penyempurnaan tugas. 

3). Karakter mahasiswa yang serba lamban dalam mengambil keputusan dan serba 

ragu-ragu. 

b. Terdapat keterbatasan program EWB terutama dalam kelayakan pemakaian 

komponen. Program EWB tidak dapat merespon perintah saklar yang terhubung 

parallel, hal yang tidak layak dalam rangkaian sesungguhnya. Agar sesuai dengan 

kaidah pembelajaran ekuivalensi gerbang dasar OR maka perlu ditambahkan R 

seri untuk masing-masing saklar.   



Dari kelemahan hasil putaran kedua, untuk putaran ketiga diperbaiki dengan 

mengharuskan mahasiswa mempunyai persiapan praktikum berupa alternative 

pemecahan masalah dan langkah-langkah penyelesaian. Tugas ini menjadi prasyarat 

untuk mengikuti kegiatan praktikum. 

 

Hasil Peneltian Tindakan Putaran Ketiga 

a. Sebagian besar mahasiswa telah membuat rencana kerja dengan baik, tidak ada 

mahasiswa yang tidak memenuhi prasyarat praktikum. Hal ini menunjukkan 

kesungguhan mereka dalam mengikuti praktikum dengan EWB. 

b. Penggunaan waktu lebih efisien dengan hasil tertata rapid an arah analisis lebih 

pasti. 

c. Mahasiswa dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak ada waktu terbuang 

untuk coba-coba di depan computer. 

Kemajuan hasil belajar memperoleh perkembangan yang lebih baik, 

ditunjukkan dalam table 3 di bawah ini. 

 

Tabel 3. Penilaian Hasil Belajar Putaran Ketiga 

No Uraian 
Kemampuan 

Kemampuan 
Baik cukup kurang 

1. Pemanfaatan waktu √    

2. Kerapihan pekerjaan √    

3. Kemampuan analisis √     

4. Inisiatip  √   

5. Kreativitas √    

6. Membuat kesimpulan √     

 

Dari hasil kemajuan belajar pada putaran ketiga menunjukkan hasil yang baik. 

Da;am putaran keempat dikembangkan pada kemandirian dalam melaksanakan 

praktikum dengan prosedur sebagai berikut : 



a. Mahasiswa hanya diberi tahu topic yang akan dipraktekkan, 

b. Lembar kerja diberikan pada hari pelaksanaan praktek, sehingga mahasiswa tidak 

dapat mempersiapkan dari rumah, 

c. Lembar kerja dibuat secara tidak lengkap hanya menunjukkan criteria komponen 

yang digunakan serta karakteristik keluaran yang diinginkan. 

d. Mahasiswa mempunyai kebebasan dalam menyelesaikan tugas. 

Pada putaran keempat butir-butir yang dinilai dan tahap pencapaian 

mahasiswa adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4. Penilaian Hasil Belajar Putaran Keempat 

No Penyelesaian Jml % Keterangan 

 Ketepatan     

1.. Gambar rangkaian 40 100  

2. Pemilihan komponen 36 90   

3. Operasi 38  95  

4. Kerapihan 32 80  

5. Ketepatan pemilihan instrument  38 95   

6. Kesimpulan hasil 30 75  

7. Print out 20 50 Jml printer tidak 

mendukung 

 

Kelemahan Pelaksanaan Putaran Keempat adalah : 

a. Mahasiswa membutuhkan waktu penyelesaian yang masih relatip lama, karena 

mahasiswa dituntut selain kemandirian dalam praktikum juga penguasaan materi. 

b. Mahasiswa belum diajari transfer EWB ke word processor, sehingga dalam 

mebuat kesimpulan mahasiswa harus memindahkan data pendukung ke kertas 

jawaban. 

c. Hanya tersedia dua buah printer sehingga banyak waktu terbuang untuk antri. 

Jalan keluar yang ditempuh mahasiswa mengumpulkan disket kerja.   



Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh kesimpulan  bahwa 

pemanfaatan program EWB untuk meningkatkan kemampuan perancangan rangkaian 

digital efektif, dilaksanakan dengan tahapan dan karakteristik materi sebagai berikut. 

1. Tahap Pra-praktikum 

a. Mahasiswa telah mempunyai pengetahuan penggunaan program Windows. 

b. Lembar kerja disusun dalam bentuk penyelesaian masalah dari terbimbing 

menuju kemandirian yang diberikan beberapa hari sebelum praktikum 

dilaksanakan. 

c. Mahasiswa mengajukan konsep penyelesaian masalah sebelum praktikum 

dimulai.  

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Kegiatan praktikum diorientasikan pada pembuktian konsep yang telah 

mahasiswa siapkan dari rumah. 

b. Perancangan berorientasi pada fungsi sistem, penghematan komponen, 

kerapihan dan estetika, letak komponen. 

c. Lima belas menit sebelum akhir kegiatan mahasiswa diberi kesempatan untuk 

berdiskusi hasil temuan mereka. 

3. Tahap Paska Praktikum 

Mahasiswa diwajibkan membuat laporan hasil praktikum yang berisi pemahaman 

masalah, prosedur pemecahan masalah, pembuktian kebenaran konsep yang 

didukung data-data hasil instrument pengukuran, mensintesakan permasalahan dan 

prosedur pemecahan masalah sehingga diperoleh suatu kesimpulan. 

4. Karakteristik Materi Perancangan 

Keterampilan perancangan ditunjukkan sebagai kemampuan mahasiswa dalam 

mengembangkan fungsi, meminimalisasi komponen dan menstranfer logika ke 

dalam rancangan rangkaian digital. Materi disusun dengan karakteristik sebagai 

berikut : 

a. Pengembangan rangkaian dari sederhana ke yang lebih kompleks dan variatif. 



b. Transfer logika ke dalam rangkaian tertentu. 

c. Meminimalisasi komponen berdasarkan aljabar Bool dan Karnaough map dan 

logic converter.  

d. Ketepatan pemilihan instrument pendukung. 
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