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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengembangkan media pembelajaran dan sumber 

belajar berbasis komputer, (2) meningkatkan pencapaian kompetensi hasil belajar 

Elektronika Dasar, melalui penerapan ragam media pembelajaran, dan (3) meningkatkan 

efektivitas perkuliahan Elektronika Dasar ditinjau dari persepsi mahasiswa terhadap 

pelaksanaan perkuliahan dengan ragam media pembelajaran. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian pengembangan 

dan penelitian eksperimen. Penelitian pengembangan dilakukan untuk merevisi materi 

Elektronika Dasar, sedang penelitian eksperimen dilakukan dalam dua tahapan. Subyek 

penelitian adalah  mahasiswa Program Studi D3 Teknik Elektro Fakultas Teknik UNY. 

Instrumen penelitian terdiri dari tes Elektronika Dasar dan angket persepsi mahasiswa  

terhadap perkuliahan Elektronika Dasar.  

Hasil penelitian menunjukkan: (1) ada perbedaan pencapaian hasil belajar 

Elektronika Dasar antara mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbantuan overhead 

transparancy, handout dan multimedia ( X mpi = 72,72), (2) Hasil belajar Elektronika Dasar, 

tertinggi dicapai oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbasis multimedia, diikuti 

oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbantuan handout ( X ho= 62,88).  dan 

overhead projector( X oht1= 54,94 dan ( X oht2= 61,08).  Sedangkan persepsi mahasiswa 

terhadap pelaksanaan perkuliahan Elektronika Dasar menunjukkan bahwa persepsi tertinggi 

diberikan pada perkuliahan berbasis multimedia (74,66 %), diikuti oleh persepsi mahasiswa 

terdapat perkuliahan berbantuan  handout (68,00%) dan overhead transparancy (67,20%). 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Program studi (prodi) D3 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta telah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sejak tahun 2002. 

Penerapan KBK memberikan konsekuensi bahwa setiap mahasiswa harus mampu 

menampilkan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diamati dan diukur dengan mengacu 

pada indikator pencapaian yang telah ditetapkan. Kompetensi dasar semua mata kuliah 

prodi D3 telah dirumuskan dan diseminasikan pada stakeholder yang relevan, dan masukan 

dunia industri telah digunakan sebagai umpan balik perbaikan silabi setiap mata kuliah. 
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Mata kuliah Elektronika Dasar merupakan mata kuliah dasar dalam pembentukan 

kompetensi ahli madya di bidang teknik elektro. Berdasarkan analisis instruksional, mata 

kuliah ini memberikan kompetensi tentang konsep, prinsip dan proses komponen dan 

rangkaian elektronika yang akan menjadi dasar bagi pengembangan dan penerapan pada 

mata kuliah-mata kuliah selanjutnya. Dalam struktur kurikulum 2002, mata kuliah 

Elektronika Dasar (3 sks) ditempatkan pada semester 1, diharapkan memberikan 

prerequisite (kemampuan awal) bagi mata kuliah Praktik Elektronika, Elektronika Daya, 

Dasar Sistem Kendali, dan Perencanaan Sistem Kendali Industri. Dengan demikian 

pemahaman terhadap setiap sub-sub kompetensi mata kuliah Elektronika Dasar diprediksi 

akan memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mencapai perolehan hasil belajar mata 

kuliah tersebut secara optimal. 

Namun demikian, berdasarkan data akademik tahun 2005/2006 menunjukkan bahwa 

mahasiswa yang memperoleh nilai B- sd. B+ sebanyak 18%, nilai C sd. C+ sebanyak 66% 

dan nilai D sebanyak 15%. Profil nilai mata kuliah Elektronika Dasar tersebut menunjukkan 

bahwa baru sekitar seperlima dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut mencapi 

kompetensi yang baik. Fenomena ini menjadi keprihatinan tim peneliti untuk menganalisis 

berbagai faktor yang diprediksi mempengaruhi pencapaian hasil belajar mahasiswa. Faktor-

faktor yang diprediksi antara lain: strategi perkuliahan yang diterapkan dosen, kemampuan 

dosen menggunakan media pembelajaran, ketersediaan bahan ajar, dan sikap belajar 

mahasiswa. Melalui penelitian ini, tim peneliti akan mengembangkan secara integratif 

faktor ragam media pembelajaran dan bahan ajar. Secara khusus penelitian akan 

mengembangkan multimedia pembelajaran Elektronik Dasar berbasis komputer serta 

persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan Elektronika Dasar. 

Dosen sering mengalami hambatan untuk menjelaskan secara tuntas materi kuliah 

yang berkaitan dengan suatu konsep Elektronika Dasar yang kompleks dan abstrak. Dan 

dirasakan akan sangat tidak efisien, jika harus menggambarkannya di papan tulis, atau juga 

menjadi tidak efektif jika dosen harus menyiapkan gambar dalam bentuk media wallchart. 

Alternatif penerapan perkuliahan berbasis multimedia, selain dosen melakukan komunikasi 

verbal, pada saat yang tepat dosen akan dapat menyajikan teks, gambar, grafik, video, suara, 
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dan animasi, sehingga mahasiswa akan memperoleh pengetahuan sekaligus pengalaman 

yang konkrit. Dengan pengetahuan dan pengalaman konkrit diharapkan dapat membangun 

persepsi belajar positif dan meningkatkan perolehan kompetensi belajar. 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian  meliputi: (1) Mengembangkan media pembelajaran berbasis 

computer, (2) Meningkatkan pencapaian kompetensi belajar Elektronika Dasar, melalui 

penerapan ragam media pembelajaran, dan (3) Meningkatkan efektivitas perkuliahan 

Elektronika Dasar ditinjau dari persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan 

dengan ragam media pembelajaran.  

Manfaat penelitian adalah: (1) memberikan pengalaman profesional dalam 

mengembangkan dan mengimple-mentasikan ragam media pembelajaran dalam perkuliahan 

Elektronika Dasar, (2) memberikan alternatif sumber belajar bagi dosen dan mahasiswa 

dalam mengkaji pengetahuan tentang Elektronika Dasar, dan (3) secara empirik 

memberikan gambaran tentang pelaksanaan perkuliahan dengan  ragam media yang efektif. 

C. Tinjauan Teoritik 

1.  Deskripsi Mata Kuliah Elektronika Dasar 

Mata kuliah ini pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji konsep-

konsep dan prinsip-prinsip teknologi elektronika secara sistematis, dan bukan hanya 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta saja, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Selain itu, juga mempelajari keterkaitan konsep-konsep Elektronika Dasar 

listrik dengan teknologi elektronika beserta dampaknya. Elektronika Dasar merupakan 

perpaduan antara analisis deduktif dan proses induktif dengan mengandalkan dukungan 

pengamatan empiris dan instrumental berdasarkan pada panca indera sebagai dasar validitas 

prinsip yang dikembangkan. Melalui mata kuliah Elektronika Dasar diharapkan mahasiswa 

memperoleh pengalaman langsung untuk membentuk sikap, perilaku dan kemampuan nalar 

secara deduktif yang melibatkan analisis kuantatif matematis dan analisis kualitatif dengan 

menggunakan berbagai konsep dan prinsip Elektronika Dasar. Sikap, perilaku dan 

kemampuan mahasiswa tersebut dibentuk sebagai akibat kegiatan belajar mengajar yang 
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lebih menekankan pada proses pembelajaran dari pada pengajaran, sehingga perubahan 

sikap, perilaku dan kemampuan mahasiswa mencapai hasil belajar yang optimal. 

Ruang lingkup materi kuliah Elektronika Dasar merupakan perluasan dan 

pengembangan materi pelajaran Elektronika Dasar di SMA, dengan pengkajian bahan ajar 

menuju konsep yang lebih abstrak. Secara garis besar materi kuliah Elektronika Dasar 

meliputi: (1) bahan semikonduktor, (2) diode P-N, (3) zener diode, (4) transistor dua 

sambungan, (5) transistor efek medan, (6) penguat daya, dan (7) penguat kelas B. 

2. Hakikat Kompetensi Belajar Elektronika Dasar 

Seorang mahasiswa dikatakan telah memiliki kompetensi di Elektronika Dasar, 

apabila pada diri mahasiswa tersebut terjadinya perubahan kognitif, afektif dan/atau 

psikomotor. Misalnya perubahan dalam kawasan kognitif, semula mahasiswa tidak 

mengetahui perbedaan besarnya arus kolektor yang mengalir pada transistor common 

emitor, setelah proses belajar mahasiswa mengetahui konsep tersebut. Perubahan tingkah 

laku dalam kawasan afektif, mahasiswa di awal kegiatan pengamatan transistor common 

emitor bersikap ragu-ragu atau penuh ketidakpastian, namun setelah dosen menpresentasi 

konsep transistor common emitor, pada diri mahasiswa  terbentuknya sikap ilmiah dalam 

setiap perkuliahan. Hasil belajar pada dasarnya adalah suatu kemampuan yang berupa 

keterampilan dan perilaku baru sebagai akibat dari latihan atau pengalaman yang diperoleh.  

Belajar merupakan perubahan internal seseorang dalam pembentukan sesuatu yang 

baru atau potensi untuk merespon sesuatu yang baru (Woolfok dan Nicolich, 1984). 

Menurut pengertian ini, belajar sebagai suatu proses dari kegiatan bukan hasil atau tujuan. 

Belajar menurut Slavin (1991), merupakan suatu perubahan yang terjadi pada seseorang 

yang disebabkan oleh pengalaman. Lebih lanjut, Hergenhahn dan Olson (1993), 

mengkontruk lima hal yang perlu diperhatikan dengan belajar, yaitu: (1) belajar menunjuk 

pada suatu perubahan tingkah laku, (2) perubahan tingkah laku tersebut relatif menetap, (3) 

perubahan tingkah laku tersebut tidak terjadi segera setelah mengikuti pengalaman belajar, 

(4) perubahan tingkah laku tersebut merupakan hasil pengalaman dan latihan, dan (5) 

pengalaman dan latihan harus diberi penguatan.   
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Konstruk di atas diperkuat oleh Wittrock dalam Good dan Brophy (1990), belajar 

adalah proses yang diikuti oleh perubahan. Hal ini merupakan proses mendapatkan 

perubahan yang relatif tetap dalam pengertian, sikap, pengetahuan, informasi, kemampuan 

dan keterampilan. Ramsden (1992) mengkonstruk belajar menjadi lima katagori, yaitu: (1) 

belajar memperoleh informasi atau pengetahuan, (2) belajar menyimpan informasi yang 

dapat ditampilkan kembali, (3) belajar memperoleh fakta, ketrampilan dan cara yang dapat 

disimpan dan digunakan bila diperlukan, (4) belajar membuat hubungan bagian dari materi 

satu dan lainnya serta hubungan dengan keadaan senyatanya, dan (5) belajar memahami 

dunia dengan menginpretasikan pengetahuan. Kelima katagori belajar dari Ramsden 

tersebut merupakan tingkatan belajar yang secara konseptual dikembangkan dalam 

perkuliahan Elektronika Dasar. Dengan pengembangan strategi perkuliahan berbantuan 

multimedia interaktif, diharapkan tingkatan belajar kedua hingga kelima dapat diperoleh 

mahasiswa secara optimal.  

Romiszowski (1981) menekankan hasil belajar pada dua aspek, yaitu pengetahuan 

dan keterampilan. Pengetahuan adalah berkenaan dengan informasi yang tersimpan dalam 

otak manusia setelah ia mengalami proses belajar. Sedangkan keterampilan adalah yang 

berkenaan dengan tindakan seseorang baik tindakan intelektual maupun fisik dalam 

mencapai suatu tujuan sebagai akibat proses belajar. Secara lebih rinci pengetahuan 

dibedakan menjadi empat jenis yaitu: fakta, prosedur, konsep dan prinsip. Sedangkan 

keterampilan dibagi menjadi empat jenis keterampilan yaitu: kognitif, motorik, reaktif, dan 

interaktif.    

Dalam mengelola kegiatan pembelajaran mata kuliah Elektronika Dasar, proses 

mahasiswa memperoleh informasi dan ajaran memegang peranan penting. Artinya kegiatan 

yang dilakukan dosen dalam setiap tahapan pembelajaran, apakah terjadi proses belajar 

pada diri mahasiswa, serta bagaimana peran mahasiswa dalam berinteraksi dengan sumber 

belajar. Dosen yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tanpa melibatkan 

kegiatan mahasiswa dalam belajar secara optimal, maka pengelolaan pembelajaran tersebut 

akan kehilangan makna. Oleh karena itu, untuk dapat memahami hakikat kompetensi 
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belajar Elektronika Dasar secara utuh, harus terlebih dahulu dapat memahami pengertian 

belajar. 

Seorang mahasiswa dapat dikatakan telah belajar, jika kondisi internal dan proses 

kognisi mahasiswa telah berinteraksi dengan stimulus dari lingkungan belajar, dan diakhir 

kegiatan pembelajaran mahasiswa tersebut terjadi perubahan tingkah laku. Dalam konteks 

kegiatan pembelajaran, perubahan tingkah laku mahasiswa sesuai dengan yang 

direncanakan, relatif tetap, dapat diamati dan dapat diukur. Berkaitan dengan kemampuan 

yang diperoleh sebagai hasil belajar, Bloom dan kawan-kawan memformulasikan klasifikasi 

belajar dalam tiga  kawasan yaitu: (1) kawasan kognitif (cognitive domain), (2) kawasan 

afektif (affective domain), dan (3) kawasan psikomotor (psychomotor domain). Ketiga 

kawasan tersebut lazim disebut hirarkhi (taxonomy) tujuan pendidikan (Ornstein, 1990). 

Salah satu alasan mengapa tujuan pendidikan (yang dipublikasikan pada tahun 1956) perlu 

direvisi, adalah adanya suatu kebutuhan untuk memfokuskan kembali terhadap masalah-

masalah yang dihadapi dosen saat ini. Beberapa masalah tersebut meliputi: bagaimana 

mengembangkan dan membelajarkan mahasiswa, bagaimana dosen merancang  dan 

implementasi program pembelajaran, kurikulum berbasis kompetensi, dan penilaian 

authentic. Dalam penelitian ini, keenam tingkatan ranah kognitif tersebut selanjutnya 

dikembangkan sebagai aspek-aspek kompetensi hasil belajar Elektronika Dasar. 

3. Konsep Persepsi 

Persepsi merupakan 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. 

Karenanya persepsi dianggap sebagai tingkat awal struktur kognitif seseorang.  

Persepsi bersifat: 1) relatif, tidak absolut, tergantung pada pengalaman tepat 

sebelumnya, 2) selektif, tergantung pada pengalaman, minat, kebutuhan dan kemampuan 

mahasiswa untuk mengadakan persepsi, dan 4) sesuatu yang tidak teratur akan sukar 

dipersepsikan. Suatu objek akan dapat dipersepsikan dengan baik apabila objek tersebut 

lebih menonjol dibandingkan dengan lingkungannya.  
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 Sejak dini mahasiswa harus sudah diajar untuk mempunyai persepsi seakurat 

mungkin mengenai apa yang disajikan dosen. Kesalahan dalam persepsi seringkali terjadi 

karena dosen memberikan materi terlalu banyak pada  kurun waktu tertentu, atau karena 

observasi yang dilakukan mahasiswa terlalu cepat dan tidak teliti. Sekali mahasiswa 

mempunyai persepsi yang salah mengenai apa yang disajikan maka untuk selanjutnya akan 

sukar mengubah persepsi tadi, dengan demikian mahasiswa juga akan mempunyai struktur 

kognitif yang salah (Lawther, 1977). Persepsi mahasiswa akan menjadi lebih mantap 

dengan meningkatnya pengalaman. Agar dapat berfungsi secara efektif maka kemampuan 

untuk mengadakan persepsi tentang sesuatu harus dikembangkan sebagai suatu kebiasaan 

(habit).  

Prinsip-prinsip umum yang perlu diketahui oleh dosen mengenai persepsi adalah: 1) 

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

2) pembelajaran perlu menghindari adanya persepsi yang salah, karena  akan memberikan 

pengertian yang salah pula pada mahasiswa tentang apa yang dipelajari, 3) apabila dalam 

pengembangan strategi pembelajaran diperlukan adanya alat bantu sebagai pengganti benda 

sesungguhnya (misalnya gambar, foto, model  dan sebagainya) maka perlu diusahakan agar 

pengganti benda tersebut sangat mendekati aslinya sehingga mahasiswa memperoleh 

persepsi seakurat mungkin. 

4. Model Perkuliahan Berbasis Multimedia  

Berdasarkan model, unsur dan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kompetensi, 

ada beberapa model pembelajaran yang direkomendasikan relevan dengan pembelajaran 

berbasis kompetensi. Beberapa pertimbangan perekomendasian tersebut antara lain karena 

model-model tersebut mengembangkan pola belajar konstruktivis, bersifat student-

centered, menciptakan hands-on maupun minds-on activities, menekankan kebermaknaan 

belajar, dan menyediakan ruang yang luas bagi keberagaman. Model-model yang 

direkomendasikan salah satunya pembelajaran berbasis komputer, secara khusus disebut 

pembelajaran berbasis multimedia. 

Dalam pendidikan tinggi, taksonomi komputer dapat difungsikan menjadi: (1) 

materi ajar, (2) alat pembelajaran, dan (3) sistem informasi manajemen (Rockart dan 
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Morton, 1975).  Komputer sebagai materi ajar menempatkan komputer sebagai subtansi 

kurikulum yang harus dikaji. Komputer sebagai alat pembelajaran populer dimaknai 

sebagai CBI, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswa (Simonson 

dan Thompson,1994). Ide pembelajaran berbasis komputer bukan berarti komputer 

menggantikan peran dosen. Perencanaan proses pembelajaran harus dilakukan dosen untuk 

mengoptimalkan penggunaan komputer dalam pembelajaran semua bidang studi (Rockart 

dan Morton, 1975).  Taksonomi komputer dalam pembelajaran dapat dijelaskan Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Taksonomi Komputer Dalam Pendidikan (Rockert dan Morton, 1975) 

Taksonomi pada gambar 1, digunakan untuk membedakan secara ekstrim antara 

materi ajar dan pendukung lingkungan belajar. Perbedaan antara komputer untuk presentasi 

dan komputer untuk pembelajaran pengayaan secara jelas dipilahkan antara penggunaan 

komputer untuk mengajarkan isi materi perkuliahan dan penggunaan komputer untuk 

mendukung lingkungan belajar. Dalam penelitian ini komputer digunakan sebagai alat 

presentasi dan bahan ajar mahasiswa dalam perkuliahan Elektronika Dasar. 

Hanaffin dan Peck (1988) menyebutkan karakteristik utama pembelajaran berbasis 

komputer: 1) menggunakan fasilitas komputer, 2) dikembangkan berdasarkan kompetensi, 

3) strategi pembelajaran yang digunakan meliputi: tutorial, praktik dan drill, pemecahan 

masalah, permainan, atau simulasi, 4) dikembangkan berdasarkan karakteristik mahasiswa, 
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5) mengoptimalkan interaksi belajar mahasiswa, 6) memiliki fleksibilitas dalam mengatur 

kegiatan belajar, 7) efektif untuk mempertahankan minat belajar, 8) menyediakan aneka 

umpan balik dan dapat dilakukan dengan cepat, 9) cocok digunakan untuk berbagai 

lingkungan belajar, dan 10) menilai kompetensi mahasiswa secara komprehensif dan 

mendokumentasikan nilai dengan baik. 

a. Konsep Multimedia Interaktif 

Pada tahun 90-an, konsep multimedia mulai bergeser sejalan dengan 

perkembangan teknologi komputasi yang demikian cepat.  Saat ini istilah multimedia 

diartikan bentuk transmisi teks, audio dan grafik dalam periode bersamaan (Simonson 

dan Thompson, 1994) dimaknai sebagai suatu sistem komunikasi interaktif berbasis 

komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, menyajikan dan mengakses kembali 

informasi berupa teks, grafik, suara, video atau animasi (Gayestik,1992). Dengan 

teknologi komputer saat ini, sudah memungkinkan untuk menyimpan, mengolah dan 

menyajikan kembali sumber suara dan video dalam format digital. 

Rob Phillips (1997:8) menjelaskan makna interaktif sebagai suatu proses 

pemberdayaan mahasiswa untuk mengendalikan lingkungan belajar. Dalam konteks ini 

lingkungan belajar yang dimaksud adalah belajar dengan menggunakan komputer. 

Klasifikasi interaktif dalam lingkup multimedia pembelajaran bukan terletak pada sistem 

hardware, tapi lebih mengacu pada karakteristik belajar mahasiswa dalam merespon 

stimulus yang ditampilkan layar monitor komputer. Kualitas interaksi mahasiswa dengan 

komputer sangat ditentukan oleh kecanggihan program komputer. Schweir dan 

Misanchuk (1993) menyatakan, sedikitnya ada tiga tingkatan yaitu  (a) reaktif, (b) 

proaktif, dan (c) mutual interaksi. 

b. Karakteristik Program Multimedia  

Presentasi materi kuliah yang dilakukan melalui program multimedia interaktif 

biasanya mempergunakan strategi instruksionall berupa : (a) Drill and Practice, (b) 

Tutorial, (c) Simulation, (d) Education Games (Edutaiment), (e) Problem Solving, dan 

(f) Inquiry. Dalam penelitian ini multimedia pembelajaran Elektronika Dasar yang 

dikembangkan mengacu pada model tutorial. Menurut Simonson dan Thompson 
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(1994:56-60) ada enam aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan 

program multimedia interaktif dengan struktur CAI adalah sebagai berikut : (1) umpan 

balik, (2) percabangan, (3) penilaian, (4) Monitor kemajuan, (5) petunjuk menggunaan, 

dan (6) tampilan 

5. Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian 

a Tidak ada perbedaan hasil belajar Elektronika Dasar, mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbantuan media overhead transparancy dengan mahasiswa yang 

mengikuti perkuliahan berbantuan handout? 

b Tidak ada perbedaan hasil belajar Elektronika Dasar, mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbantuan media overhead transparancy dengan mahasiswa yang 

mengikuti perkuliahan berbasis multimedia? 

c Tidak ada perbedaan hasil belajar Elektronika Dasar, mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbantuan media handout dengan mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbasis multimedia? 

d Seberapa besar efektivitas penggunaan ragam media dalam perkuliahan Elektronika 

Dasar? 

e Seberapa besar peningkatan hasil belajar Elektronika Dasar, ditinjau dari pengunaan 

ragam media dalam perkuliahan Elektronika Dasar? 

D. 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. Obyek penelitian ini adalah perkuliahan Elektronika 

Dasar yang diselenggarakan pada semester pendek Juli – Agustus tahun akademik 

2006/2007. Adapun subyek penelitian ini adalah mahasiswa program studi D3 teknik 

elektro yang mengkuti perkuliahan Elektronika Dasar. Jumlah mahasiswa yang perkuliahan 

berjumlah 32 orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) metode 

penelitian pengembangan (development research) dan (2) metode penelitian eksperimen. 

Penelitian yang telah dilakukan (sebelumnya) dalam upaya meningkatkan perkuliahan 
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matakuliah Elektronika Dasar menjadi acuan bagi penelitian ini. Secara skematis dapat 

dimodelkan sebagai berikut: 

 

 

  

Penelitian telah  Penelitian yang dilakukan tahun 2007 

dilakukan Sunaryo S.  

 Tahun 2005 

 

Gambar2. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian pengembangan mengacu pada model pengembangan program 

komputer dari Hannafin dan Peck (1988), sedang penelitian eksperimen dilakukan dalam 

dua tahapan dengan desain penelitian sbb: 

Kelompok Perlakuan Posttest 

Kontrol (R) Perkuliahan Berbantuan Media Overhead Proyektor X11 

Eksperimen (R) Perkuliahan Berbantuan Handout X12 

Keterangan: 

X11 : hasil belajar perkuliahan berbantuan media overhead proyektor  

X12 : hasil belajar perkuliahan Berbantuan Handout 

 

Eksperimen tahapan kedua perkuliahan transistor bipolar, bias DC transistor bipolar, 

bias DC transistor bipolar dan penguat transistor bipolar serta penguat transistor bipolar 

menggunakan desain ekperimen sebagai berikut:  

Kelompok Perlakuan Posttest 

Kontrol (R) Perkuliahan Berbantun 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 yang digunakan penelitian ini adalah tes hasil belajar dan angket. Tes 

hasil belajar digunakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi mahasiswa, baik sebelum 

maupun sesudah mengikuti perkuliahan elektronika dasar. Tes hasil belajar terdiri dari 2 

Penelitian 

Pengembangan versi 1 

Penelitian 

Pengembangan versi 2 
Penelitian 

Eksperimen 
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tes, yaitu: 1) tes hasil belajar elektronika dasar pokok bahasan bahan semikonduktor, 

aplikasi dioda (penyearah), aplikasi diode (clipper dan clamper), dan diode zaner serta 2) 

tes hasil belajar elektronika dasar pokok bahasan transistor bipolar, bias DC transistor 

bipolar,  serta penguat transistor bipolar. Angket mengukur persepsi mahasiswa terhadap 

pelaksanaan: (1) perkuliahan berbantuan media overhead transparansi,  (2) perkuliahan 

berbantuan media handout, dn (3) perkuliahan berbasis multimedia. 

Instrumen tes pertama dikembangkan dengan mengacu kisi-kisi sbb: 

Pokok bahasan 

Tingkat Kognitif 

Jumlah 

Butir 

Soal 

P
en

g
et

ah
u
an

 

P
em

ah
am

an
 

A
p
li

k
as

i 

A
n
al

is
is

 

S
in

te
si

s 

E
v
al

u
as

i 

Bahan semikonduktor 1 2,3     3 

Diode semikonduktor 6,7 8,9 4,5    6 

Aplikasi Diode 10,11, 

15, 

16,20,

21 

22,23,

24,25 

12,13,

26 

14,17,

20 

18 17 

Zaner diode    27 28,29 30 4 

Jumlah butir soal 30 

Instrumen tes kedua dikembangkan dengan mengacu pada sebaran kisi-kisi sbb: 

Pokok bahasan 

Tingkat Kognitif 

Jumlah 

Butir Soal 

P
en

g
et

ah
u
an

 

P
em

ah
am

an
 

A
p
li

k
as

i 

A
n
al

is
is

 

S
in

te
si

s 

E
v
al

u
as

i 

Transistor bipolar 22,23, 24,25 12,13, 14,15,

21 

  9 

Teknik Panjar BJT  10 11 16,17 18,19,

32,33 

20  9 

Penguat BJT 1 2,3,4,5 6,7,8,9 26,27,

28,29,

30,31, 

34,35,

36,37,

40 

38,39 22 

Jumlah butir soal 40 
 

Instrumen perhatian mahasiswa terhadap perkuliahan berbasis multimedia 

dikembangkan dengan mengacu konstruk variabel perhatian terhadap aspek: (1) pemilihan 

media sesuai dengan karakteristik materi, (2) pemilihan media sesuai dengan kebutuhan 
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psikologi mahasiswa, (3) pemilihan media sesuai dengan kebutuhan belajar mahsiswa, dan (4) 

Pemilihan media dengan strategi pembelajaran. 

No. Aspek Perhatian Terhadap No. Butir Soal Jumlah 

1. Pemilihan media sesuai dengan konsep materi 1, 2, 3, 4, 5 5 

2. Pemilihan media sesuai dengan kebutuhan 

psikologi mahasiswa 

6, 10, 11, 17, 21, 

22, 23, 24,  

8 

3. Pemilihan media sesuai dengan kebutuhan 

belajar mahasiswa 

7, 8, 9, 16, 18,  5 

4. Pemilihan media dengan strategi pembelajaran 12, 13, 14, 15, 19, 

20,  25 

7 

 25 

 

Data kompetensi belajar Elektronika Dasar dan persepsi mahasiswa terhadap 

pelaksanaan perkuliahan dengan ragam media dianalisis dengan statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif meliputi: rata-rata, median, modus, simpangan baku, dan prosentase digunakan 

untuk menjelaskan kelompok dari subyek penelitian. Selanjutnya untuk menguji hipotesis 

pertama, kedua, dan tiga penelitian ini digunakan teknik analisis uji t pada taraf signifikansi 

( = 0,05).  

E. Hasil dan Pembahasaan 

Deskripsi data tentang kompetensi belajar  kelompok mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan Elektronika Dasar berbantuan media overhead transparancy menunjukkan 

sekor rata-rata hasil belajar Elektronika Dasar untuk pokok bahasan semikonduktor dan 

aplikasi diode sebesar 54.94 dengan simpangan baku 10,16. Adapun sekor terendah 27,50 

dan sekor tertinggi 65,00 dari sekor teoritis 0 sampai dengan 100, sedang modus 60,00 dan 

median 60,00. Sedangkan untuk kelompok mahasiswa yang mengikuti perkuliahan 

berbantuan media overhead projector menunjukkan sekor rata-rata hasil belajar Elektronika 

Dasar Pokok Bahasan semikonduktor dan aplikasi diode sebesar 62.08 dengan simpangan 

baku 11,05. Adapun sekor terendah 33,30 dan sekor tertinggi 80,00 dari sekor teoritis 0 

sampai dengan 100, sedang modus 63,30 dan median 63,30. 

Kelompok mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbantuan media overhead 

transparancy menunjukkan sekor rata-rata hasil belajar Elektronika Dasar Pokok Bahasan 

transistor bipolar, teknik panjr BJT dan penguat BJT sebesar 61,08 dengan simpangan baku 
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12,41. Adapun sekor terendah 40,00 dan sekor tertinggi 76,70 dari sekor teoritis 0 sampai 

dengan 100, sedang modus 60,00 dan median 60,00. Sedangkan untuk kelompok 

mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbasis multimedia menunjukkan sekor rata-rata 

hasil belajar Elektronika Dasar Pokok Bahasan transistor bipolar, teknik panjr BJT dan 

penguat BJT sebesar 72.72 dengan simpangan baku 9,48. Adapun sekor terendah 57,50 dan 

sekor tertinggi 87,50 dari sekor teoritis 0 sampai dengan 100, sedang modus 70,00 dan 

median 72,50. 

Deskripsi data tentang Persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan 

berbantuan media overhead transparansi menunjukkan sekor rata-rata sebesar 67,20 dengan 

simpangan baku 3,29. Adapun sekor terendah 59,00 dan sekor tertinggi 74,00 dari sekor 

teoritis 0 sampai dengan 100, sedang modus 69,00 dan median 67,00. Dengan demikian 

dapat diklasifikasikan, 67,20 % mahasiswa yang memberikan persepsi baik pada 

pelaksanaan perkuliahan berbantuan overhead transparansi. Persepsi mahasiswa terhadap 

pelaksanaan perkuliahan berbantuan handout menunjukkan sekor rata-rata sebesar 68 

dengan simpangan baku 6,26. Adapun sekor terendah 50,00 dan sekor tertinggi 75,00 dari 

sekor teoritis 0 sampai dengan 100, sedang modus 68,00 dan median 69,00. Dengan 

demikian dapat diklasifikasikan, 68,00 % mahasiswa mempersepsikan bahwa perkuliahan 

berbantuan handout dilaksanakan dengan baik. 

Persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan berbasis multimedi 

menunjukkan sekor rata-rata sebesar 74,66 dengan simpangan baku 6,11. Adapun sekor 

terendah 67,00 dan sekor tertinggi 87,00 dari sekor teoritis 0 sampai dengan 100, sedang 

modus 71,00 dan median 76,00. Dengan demikian dapat diklasifikasikan, 74,66 % 

mahasiswa mempersepsikan baik pada pelaksanaan perkuliahan berbasis multimedia. 

Hasil pengujian hipotesis (Ho) pertama menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 

dua ekor 0,18 dan derajat kebebasan 14 diperoleh nilai t adalah -2,68 , maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak atau Ha diterima. Artinya terdapat perbedaan pencapaian 

hasil belajar antara mahasiswa mengikuti perkuliahan berbantuan media overhead 

transparancy dengan mahasiswa mengikuti perkuliahan berbantuan media handout. 

Pencapaian hasil belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbantuan handout lebih 
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tinggi dibandingkan percapaian hasil belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan 

berbantuan overhead transparancy.  Hal ini direpresentasikan dengan perolehan skor rerata 

tes mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbantuan handout ( X 12 = 62,88) dan skor 

rerata tes mahasiswa mengikuti perkuliahan berbantuan media overhead transparancy 

( X 11= 54,94).  

Hasil pengujian hipotesis (Ho) kedua menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 

dua ekor 0,00 dan derajat kebebasan 14 diperoleh nilai t adalah -3,85 , maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan diterima Ha. Artinya terdapat perbedaan pencapaian 

hasil belajar antara mahasiswa mengikuti perkuliahan berbantuan media overhead 

transparancy dengan mahasiswa mengikuti perkuliahan berbasis multimedia. Pencapaian 

hasil belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbasis multimedia lebih tinggi 

dibandingkan percapaian hasil belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbantuan 

overhead transparancy.  Hal ini direpresentasikan dengan perolehan skor rerata tes 

mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbasis multimedia ( X 22 = 72,72) dan skor rerata 

tes mahasiswa mengikuti perkuliahan berbantuan media overhead transparancy ( X 21= 

61,08).  

Hasil pengujian hipotesis (Ho) ketiga diperoleh pada taraf signifikansi dua ekor 0,03 

dan derajat kebebasan 14 diperoleh nilai t adalah -2,28 , maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan diterima Ha. Artinya terdapat perbedaan pencapaian hasil belajar antara 

mahasiswa mengikuti perkuliahan berbantuan media handout dengan mahasiswa mengikuti 

perkuliahan berbasis multimedia. Pencapaian hasil belajar mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbasis multimedia lebih tinggi dibandingkan percapaian hasil belajar 

mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbantuan handout.  Hal ini direpresentasikan 

dengan perolehan skor rerata tes mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbasis 

multimedia ( X 22 = 72,72) dan skor rerata tes mahasiswa mengikuti perkuliahan berbantuan 

media handout ( X 11= 62,88).  
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F. Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan penelitian ini adalah: 

1. Ada perbedaan hasil belajar Elektronika Dasar antara mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbantuan overhead transparancy dengan mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbantuan media handout.  Pencapaian hasil belajar mahasiswa yang 

mengikuti perkuliahan berbantuan media handout lebih baik dibandingkan dengan 

hasil belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbantuan media handout. 

2. Ada perbedaan hasil belajar Elektronika Dasar antara mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbantuan overhead transparancy dengan mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbasis multimedia.  Pencapaian hasil belajar mahasiswa yang 

mengikuti perkuliahan berbasis multimedia lebih baik dibandingkan dengan hasil 

belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbantuan media overhead 

transparancy. 

3. Ada perbedaan hasil belajar Elektronika Dasar antara mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbantuan handout dengan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan 

berbasis multimedia.  Pencapaian hasil belajar mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbasis multimedia lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar 

mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbantuan media handout. 

4. Mahasiswa memberikan persepsi baik terhadap pelaksanaan perkuliahan Elektronika 

Dasar berbantuan overhead transparancy sebesar 67,20 %.  

5. Mahasiswa memberikan persepsi baik terhadap pelaksanaan perkuliahan Elektronika 

Dasar berbantuan handout sebesar 68,00 %.  

6. Mahasiswa memberikan persepsi baik terhadap pelaksanaan perkuliahan Elektronika 

Dasar berbasis multimedia sebesar  74,66 %.  

Untuk implementasi yang lebih luas,  pengembangan multimedia pembelajaran 

Elektronika Dasar perlu dilakukan evaluasi tahap akhir, yaitu evaluasi dampak. Evaluasi 

dampak bertujuan untuk mengetahui beberapa besar dampak yang diperoleh mahasiswa 

setelah belajar program multimedia Elektronika Dasar ini. Dampak belajar dapat ditinjau 

dari aspek retensi, efiseiensi waktu belajar, budaya belajar mandiri dan sebagainya. Dengan 
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demikian implementasi atau penggunaan suatu produk multimedia pembelajaran dapat 

dipertanggungjawabkan secara empirik. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anderson, Rin W. and David R. Krathwohl, A Taxonomy for Learning, Teaching, and 

Assessing, New York: Longman, 2001. 

Hergenhahn, B.R. and Matthew H. Olson. An Introduction to Theories of Learning. New 

Jersey : Prentice-Hall,1997. 

Good, Thomas L. and Jere E. Broophy, Educational Psychology: A Realistic Approach. 

New York: Longman, 1990. 

Ian Chandra K. (1999). Multimedia PC, Jakarta : PT. Gramedia. 

Michael J. Hannafin dan Kyle L. Peck. (1988). The Design, Development and Evaluation of 

Instrion Software, New York: Macmillan Publishing Company. 

Richard A. Schwier dan Earl R. Misanchuk. (1993). Interactive Multimedia Instruction, 

New Jersey : Educational Technology Publications. 

Rob Phillips. (1997).  The Developer’s Handbooks to Interactive Multimedia : A Practice 

Guide for Educational Applications, London: Kogan Page Limited. 

Romiszowski, A.J., Designing Instructional System, Decision Making in Course Planning 

and Curriculum Design. London: Kagan Page Ltd., 1981. 

Seels, Barbara B. dan Rita C. Richey. (1994).  Instructional Technology: The Definition 

and Domains of The Field. Washington: Association For Educational 

Communication and Technology. 

Slavin, Robert E. Educational Psychology. New Jersey: Prentice Hall, 1991. 

Sunaryo Soenarto (1995). Teknologi Multimedia Pendidikan, Yogyakarta: Informasi FPTK 

IKIP Yogayakarta. 

Sunaryo Soenarto (2002). Relevansi Pengembangan CAI bidang Teknologi, Yogyakarta : 

Cakrawala Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 

Sunaryo Soenarto (2004). Pengembangan Multimedia Interaktif Dalam Pembelajaran 

Fisika Listrik, Yogyakarta : Jurnal Edukasi @ Elektro Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro FT UNY. 

Woolfolk, Anita E.  and Larraine McCune Nicolich, Educational Psychology for Teachers. 

New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1984. 
 

 

 


