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EVALUASI PELAKSANAAN PERKULIAHAN BERBASIS MULTIMEDIA SEBAGAI UPAYA 
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 

Sunaryo S. dan Zamtinah 

BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya 
mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, tak terkecuali pada perdosenan tinggi. 
Indikator mengenai hal ini dapat dilihat dari survey yang dilakukan oleh British Council tentang 100 
Perdosenan Tinggi berkinerja baik, tak satupun yang berasal dari Indonesia. 
(www.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005_TopAsia.htm)  

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya mutu pendidikan di 
Indonesia, antara lain melalui berbagai program peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengadaan 
buku, fasilitas, sarana & prasarana, pengucuran dana hibah (block grant) seperti DUE Like, Program Hibah 
Kompetisi (PHK), Semi QUE, TPSDP, dan sebagainya. Namun demikian, indikator mutu pendidikan yang 
diharapkan akan terwujud belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. 

Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY dalam kurun waktu satu dasa warsa terakhir ini telah 
berhasil memenangkan hibah (grant) yang digulirkan Dirjen Dikti, yaitu pada tahun 1999-2002 mendapatkan 
dana hibah DUE Like, tahun 2004-2006 mendapat dana dari Program Hibah Kompetisi (PHK) A2, dan pada 
tahun yang sama yaitu tahun 2004-2007 mendapat dana hibah TPSDP. Salah satu kegiatan yang dijadikan 
icon  atau unggulan dari program hibah di atas adalah model pembelajaran berbasis multimedia yang telah 
diterapkan di beberapa mata kuliah.  

Secara parsial, implementasi pembelajaran berbasis multimedia memang menunujukkan 
peningkatan prestasi belajar pada mata kuliah yang menerapkannya, tetapi jika digeneralisasikan secara 
komprehensif nampaknya penerapan model pembelajaran berbasis multimedia belum mampu 
meningkatkan mutu pendidikan Jurusan pendidikan Teknik Elektro yang diindikasikan dengan peningkatan 
Indeks Prestasi Komulatif (IPK), percepatan masa studi, pemendekan masa tunggu lulusan. Lebih ironis lagi 
jika dibandingkan dengan prodi lain di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta saja, 
apabila tolok ukur mutu pendidikan hanya dilihat dari IPK dan masa studi, maka kualitas Jurusan 
Pendidikan Teknik Elektro FT UNY masih berada pada papan bawah dan sangat miskin lulusan yang 
berpredikat cumlaude. 

Ada beberapa hal yang ditengarai menjadi penyebab kurang berhasilnya penerapan model 
pembelajaran berbasis multimedia sebagai strategi alat untuk mendongkrak perolehan IPK mahasiswa 
Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY, diantaranya adalah:1) tidak jelasnya sistem evalusi yang 
digunakan oleh para pengembang dalam mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif, dan 2) 
lemahnya sistem evaluasi, baik dari teman sejawat dalam team teaching maupun dari managemen di 
tingkat jurusan, fakultas, atau universitas.  

Model evaluasi pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang dipilih oleh para 
pengembang umumnya tidak jelas tujuan yang akan dicapai. Selainnya itu, sistem evaluasi terhadap 
pelaksanaan PBM kurang mengindahkan rambu-rambu sistem pembelajaran yang berlaku, PBM 
berlangsung ‘asal jalan’, hambatan atau kendala PBM tidak terpantau sehingga upaya perbaikan terhadap 
kendala tersebut juga kurang diperhatikan. Lebih parah lagi jika tindakan perbaikan PBM dilakukan hanya 
pada saat berlangsungnya penelitian, namun setelah selesai penelitian pelaksanaan PBM kembali lagi ke 
pola lama.  

Multimedia pembelajaran interaktif apapun yang digunakan dalam perkuliahan harus telah dilakukan 
pengevaluasian terhadap model pengembangan secara tuntas, selanjutnya diikuti oleh upaya monitoring 
dan evaluasi secara tepat, maka sangat dimungkinkan hasil atau prestasi belajar yang lebih baik akan 
tercapai. Dan pada gilirannya akan berkontribusi terhadap penjaminan mutu pendidikan di Jurusan 
Pendidikan Teknik Elektro FT UNY. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian secara komprehensif dan 
mendalam tentang: 1) sistem evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PBM berbasis multimedia 
sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan.  
B. Perumusan Masalah 
1. Apakah hasil belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbasis multimedia interaktif lebih baik 

daripada hasil belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan konvensional? 
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2. Apakah pelaksanaan perkuliahan berbasis multimedia interaktif mampu mempertahankan kemampuan 
mengingat (retensi) mahasiswa? 

3. Seberapa besar perhatian mahasiswa terhadap perkuliahan yang menerapkan model pembelajaran 
berbasis multimedia? 

4. Seberapa besar persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan yang menerapkan model pembelajaran 
berbasis multimedia? 

5. Seberapa besar efektivitas  perkuliahan berbasis multimedia dalam upaya peningkatan kinerja Jurusan 
Pendidikan Teknik Elektro FT UNY? 

C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui efektivitas efektivitas model-model perkuliahan di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro 

FT UNY. 
2. Untuk mengetahui apakah perkuliahan berbasis multimedia mampu memperkuat retensi mahasiswa. 
3. Untuk mengetahui seberapa besar kinerja Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY ditinjau dari 

perhatian dan persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan  perkuliahan berbasis multimedia. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Dapat memberikan acuan teoritis model-model mengevaluasi pengembangan multimedia 

pembelajaran.  

2. Memberikan acuan praktis bagi pengembang dan dosen dalam melaksanakan perkuliahan berbasis 

multimedia yang efektif di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro. 
BAB II  KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Pustaka 
1. Evaluasi Sistem Pendidikan 

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu program mencapai sasaran yang diharapkan. 
Dengan demikian evaluasi menekankan pada aspek output suatu program. Konsekuensinya evaluasi baru 
dapat dilakukan jika suatu program sudah berjalan dalam suatu periode waktu tertentu sesuai dengan 
tahapan sasaran yang dirancang (Slamet PH, 2001). Hasil evaluasi berupa informasi untuk pengambilan 
keputusan, sehingga informasi atau data yang diperoleh harus valid dan reliabel.   

Di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY melalui beberapa hibah yang berhasil diraihnya telah 
melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperbaiki kinerjanya, salah satu kegiatan tersebut adalah 
pengembangan model perkuliahan berbasis multimedia yang telah diterapkan di beberapa mata kuliah 
sesuai Kurikulum 2002.  Oleh sebab itu kegiatan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perkuliahan 
berbasisi multimedia diharapkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang apa yang perlu 
dilakukan untuk membantu agar model pembelajaran tersebut sesuai yang diharapkan, yaitu mampu 
meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa, mempercepat masa studi, dan memperpendek 
masa tunggu mahasiswa. 

Dalam mengembangkan pembelajaran, maka peneliti harus menetapkan lebih dulu model 
pengembangan pembelajaran yang akan digunakan sebagai acuan prosedur penelitian. Dengan 
menetapkan model pengembangan pembelajaran, peneliti akan menetapkan kapan proses penelitian 
selesai. Apakah penelitian hanya sekedar validasi program oleh ahli media, ahli desain instruksional dan 
ahli materi ajar, atau sampai tahapan evaluasi formatif dan/atau bahkan hingga tahapan evaluasi dampak. 

Reeves dan Hedberg (1997) dalam Rob Phillips (1997:128) menjelaskan terdapat empat masalah 
pokok evalusi yang harus dijawab para peneliti pengembangan multimedia pembelajaran interaktif (MPI). 
Pemilihan permasalahan penelitian MPI akan menentukan prosedur penelitian, khususnya pada tahapan 
evaluasi. dan tahapan evaluasi sebagai berikut: 

Masalah Penelitian Jenis Evaluasi 

1. Apakah program dapat dijalankan? 
2. Apakah mahasiswa dapat menggunakan program tersebut 

secara mudah? 
3. Sejauhmana mahasiswa efektif untuk belajar dengan 

program tersebut? 
4. Sejauhmana program mampu memberikan retensi 

kemampuan kepada mahasiswa untuk rentang waktu 
tertentu? 

1. Evaluasi dokumen 
2. Evaluasi Formatif 
 
3. Evaluasi Sumatif 
 
4. Evaluasi Dampak 

Sumber : Adaptasi dari Rob Phillips (1997:128) 
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Dengan mengacu pada model evaluasi di atas, maka ditentukan model penelitian pengembangan 
pembelajaran yang relevan. 
2. 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 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).   

Hanaffin dan Peck (1988:35) menyebutkan karakteristik utama pembelajaran berbantuan 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, 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. 
3. Pengertian Hasil Belajar Elektronika Dasar 

Seorang mahasiswa dikatakan telah belajar 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 yang mengalir pada rangkaian seri paralel, 
setelah proses belajar mahasiswa mengetahui konsep arus seri dan arus paralel. Perubahan tingkah laku 
dalam kawasan afektif, mahasiswa di awal kegiatan pengamatan arus seri paralel bersikap mencoba-coba, 
ragu-ragu atau penuh ketidakpastian, namun setelah dosen mendemontrasikan prosedur pengamatan arus 
seri paralel, pada diri mahasiswa  terbentuknya sikap ilmiah dalam setiap kegiatan pengamatan empiris. 
Hasil belajar pada dasarnya adalah suatu kemampuan yang berupa keterampilan dan perilaku baru sebagai 
akibat dari latihan atau pengalaman yang diperoleh.  

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 hasil 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. Kawasan  kognitif meliputi hasil belajar yang 
berkenaan dengan ingatan atau pengenalan tentang pengetahuan dan pengembangan kemampuan 
intelektual tingkat tinggi. Selanjutnya Bloom dengan tiga puluh enam peneliti dari berbagai universitas 
mengembangkan kemampuan sebagai hasil belajar kawasan kognitif, meliputi: (1) pengetahuan 
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(knowledge), (2) pemahaman (comprehension), (3) penerapan (application), (4) Analisis (analysis), (5) 
sintesis (synthesis), dan (6) evaluasi (evaluation).  
4. Konsep Perhatian  

Menurut Worell and Stilwell, yang dikutip oleh Toeti Soekamto (1994) menjelaskan bahwa perhatian 
dapat didefinisikan sebagai suatu strategi kognitif yang mencakup empat keterampilan, yaitu: 1) berorientasi 
ke suatu masalah, 2) meninjau sepintas isi masalah, 3) memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, 
dan 4) mengabaikan stimuli yang tidak relevan. 

Di dalam proses belajar mengajar perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Mahasiswa 
harus mempunyai perhatian yang cukup besar mengenai apa yang disajikan, sehingga ia dapat menerima 
dan memilih stimuli yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimuli yang datang 
dari luar. Perhatian dapat membuat mahasiswa 1) mengarahkan diri ke tugas yang akan diberikan, 2) 
melihat masalah-masalah yang akan diberikan, 3) memilih dan memberikan fokus pada masalah yang 
harus diselesaikan, dan 4) mengabaikan hal-hal lain yang tidak relevan.  

Menurut Toeti Soekamto (1994), faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian seseorang mahasiswa 
adalah factor internal dan factor eksternal. 
a) Faktor internal, mencakup: 1) memberikan stimulus yang sesuai dengan minat mahasiswa akan lebih 

mudah menarik perhatiannya, 2) kelelahan, baik fisik maupun mental akan mengurangi perhatian, dan 
3) orang yang ekstrovert membutuhkan istirahat-istirahat di antara waktu belajarnya, karena mereka ini 
tidak dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu yang panjang seperti halnya mereka yang introvert. 

b) Faktor eksternal,  meliputi : 1) intensitas stimulus, makin kuat intensitas stimulus yang disajikan makin 
besar pula perhatian mahasiswa terhadapnya, 2) stimulus yang baru dan tidak umum akan lebih 
menarik perhatian, 3) keragaman stimuli, dengan lain perkataan stimuli yang berubah-ubah akan lebih 
menarik perhatian, 4) beberapa warna lebih mudah menarik perhatian dibanding dengan warna lain 
(misalnya warna merah), 5) stimulus yang bergerak lebih menarik perhatian dibanding dengan stimulus 
yang tidak bergerak, dan 6) penyajian stimulus secara berkala dan berulang-ulang dengan tidak 
membosankan akan lebih menarik perhatian daripada yang disajikan secara cepat dan hanya untuk 
sekali saja.   

Cara-cara yang dapat dipakai dosen untuk menarik perhatian mahasiswa ialah (Lindgern, 1976):  
a) Mengetahui minat mahasiswa. Hal ini tergantung antara lain dari umur, status sosial ekonomi, harapan, 

pengalaman, keberhasilan, kejadian-kejadian di dunia, dan sebagainya. 
b) Memberi pengarahan dan petunjuk yang memotivasi, misalnya bagian mana yang penting, apa yang 

akan diuji dan sebagainya.  
c) Menjelaskan tujuan-tujuan belajar, topik-topik dan kesimpulan-kesimpulan dari materi yang akan 

diajarkan. 
d) Memberi advance organizers dalam bentuk singkatan tentang materi yang akan dibicarakan dan 

hubungannya dengan apa yang telah diperoleh mahasiswa. 
e) Mengadakan tes awal atau kuis/pertanyaan. 
f) Untuk tetap dapat menarik perhatian mahasiswa dosen dapat melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: 

a) menyajikan stimuli yang beraneka ragam, b) merubah saluran komunikasi sehingga tidak 
menjemukan, c) membuat mahasiswa melakukan aktivitas fisik, d) memberikan humor selama 
penyajian/pembelajaran, e) menunjukkan kepada mahasiswa kesenangan dalam mengajar, f) 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan selama presentasi sebagai alat untuk memberikan penekanan, 
atau mengulangi hal-hal pokok, g) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mencatat, dan h) 
memberi hand-outs. 

5. 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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Untuk membentuk persepsi yang akurat mengenai stimuli yang diterima serta mengembangkannya 
menjadi suatu kebiasaan, perlu adanya latihan-latihan dalam bentuk situasi yang bermacam-macam 
sehingga mahasiswa akan tetap dapat mengenal pola stimuli itu meskipun disajikan dalam bentuk yang 
baru. Latihan-latihan ini perlu dirancang sebaik mungkin sebab perulangan-perulangan tentang sesuatu 
yang telah diketahui akan menyebabkan persepsi mahasiswa terhenti pada suatu tingkat tertentu.  

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. 
6. Konsep Retensi  

Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari 
sesuatu. Seperti ingatan, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh mahasiswa di dalam proses 
belajarnya. Apabila seseorang belajar, maka setelah beberapa waktu lamanya apa yang dipelajarinya akan 
banyak dilupakan dan apa yang diingatnya akan berkurang jumlahnya. Penurunan jumlah materi yang 
diingat ini akan sangat cepat pada permulaan, selanjutnya penurunan tersebut tidak lagi cepat.  

Hasil penelitian mengenai retensi menunjukkan (Thorburg, 1984):  
1) Materi pelajaran yang bermakna akan lebih mudah diingat mahasiswa dibandingkan dengan materi 

yang tidak bermakna. 
2) Benda yang jelas dan konkrit akan lebih mudah diingat mahasiswa dibanding dengan yang bersifat 

abstrak. 
3) Retensi akan lebih baik untuk materi yang bersifat kontekstual. 

Ada tiga faktor yang mempengaruhi potensi, yaitu : 1)  yang dipelajari pada permulaan (original 
learning), 2) belajar melebihi penguasaan (overlearning), dan 3) pengulangan dengan interval waktu 
(spaced review). Strategi berikut dapat dipakai dosen untuk meningkatkan retensi mahasiswa:  
1) Yakinkan bahwa kekomplekan respons yang diinginkan masih berada dalam batas kemampuan 

mahasiswa, dan masih berkisar pada apa yang telah dipelajari sebelumnya.  
2) Berikan latihan-latihan apabila respons akan dipengaruhi oleh transfer positif. 
3) Buatlah situasi belajar yang jelas dan spesifik sehingga mahasiswa dapat mempelajari respons 

diskriminatif yang diinginkan. 
4) Buatlah situasi belajar yang relevan dan bermakna. 
5) Berikan penguatan terhadap respons mahasiswa apabila dirasa perlu.  
6) Berikan latihan dan mengulang secara periodik dan sistematik. 
7) Berikan situasi belajar tambahan dimana mahasiswa tidak hanya belajar materi baru tetapi juga 

diharuskan mengingat kembali pelajaran yang telah diberikan sebelumnya.  
8) Mencari peluang-peluang yang terdapat di dalam situasi belajar baru, dan menghubungkannya dengan 

apa yang pernah dipelajari sebelumnya. 
9) Usahakan agar bahan ajar yang dipelajari bermakna dan disusun dengan baik.  
10) Pakailah bantuan jembatan keledai (mnemonic), karena ini akan meningkatkan organisasi bahan ajar 

yang dipelajari,  
11) Berikan resitasi karena ini akan meningkatkan praktek mahasiswa,  
12) Bangunlah struktur konsep yang jelas, misalnya dengan menggunakan alat media atau multi media. 

Dengan kata lain perlu digunakan lebih dari satu indera di dalam aktivitas belajar mahasiswa.  
B.  HIPOTESIS 
1. Ada perbedaan antara hasil belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbasis multimedia 

interaktif dengan hasil belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan konvensional. 
2. Ada perbedaan kemampuan mengingat (retensi) mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbasis 

multimedia interaktif, antara tes pertama dan tes kedua.  
C.  PERTANYAAN PENELITIAN 
1. Seberapa besar perhatian mahasiswa terhadap perkuliahan yang menerapkan model pembelajaran 

berbasis multimedia? 
2. Seberapa besar persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan yang menerapkan model pembelajaran 

berbasis multimedia? 
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3. Seberapa besar efektivitas  perkuliahan berbasis multimedia dalam upaya peningkatan kinerja Jurusan 
Pendidikan Teknik Elektro FT UNY? 

4.  
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 
 Penelitian dilakukan pada semester gasal tahun 2006, yaitu bulan September – Nopember 2006. 

Tempat penelitian di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY). 
B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah: 1) mahasiswa D3 Teknik Elektro, 2) mahasiswa S1 Pendidikan Teknik 
Elektro FT UNY ,dan 3) dosen Pendidikan Teknik Elektro FT UNY. 
C. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu: 1) eksperimen, 2) ekspost facto, 
dan 3) survei. Desain ekperimen yang digunakan untuk menjawab hipotesis 1 dan 2 adalah sebagai berikut:  

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen (R) X11 Perkuliahan Berbasis Multimedia X12 

Kontrol (R) X21 Perkuliahan Konvensional X22 

Keterangan: 

 Penentuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara random 

 Perlakuan dilaksanakan selama 3 tatap muka perkuliahan 
 

Perlakuan  Test 1 Test 2 

Perkuliahan Berbasis Multimedia X1 X2 

Keterangan:  
Test 2 diberikan tanpa pemberitahun seminggu setelah test 1 

D. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan penelitian ini adalah: 1) 1) tes hasil belajar elektronika dasar pokok 

bahasan JFETdan MOSFET serta 2) tes hasil belajar elektronika dasar pokok bahasan penguat transistor, 
dan 3) angket. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang: 1) minat belajar mahasiswa, dan 2) 
retensi mahasiswa. 
1. Tes Elektronika Dasar dengan pokok bahasan JFETdan MOSFET 

Tes dikembangkan dengan mengacu pada sebaran pokok bahasan/sub pokok bahasan dan 
tingkatan kognitif. Pokok bahasan kontruksi dan karakteristik JFET meliputi sub pokok bahasan: terminal-
terminal JFET, prinsip kerja JFET, daerah pengosongan, simbol JFET, persamaan shockley. Pokok 
bahasan konstruksi dan karakteristik D-Mosfet mencakup sub pokok bahasan: konstruksi D-Mosfet, prinsip 
kerja D-Mosfet, simbol D-Mosfet, kurva karakteristik D-Mofet, analisis penguat bias tetap, analisis penguat 
bias sendiri. Pokok bahasan kontruksi dan karakteristik E-Mosfet mencakup sub pokok bahasan: konstuksi 
E-Mosfet, prinsip kerja E-Mosfet, analisis bias pembagi tegangan, analisis sinyal kecil.  

Jumlah butir tes untuk mata kuliah Elektronika Dasar pokok bahasan. JFET dan MOSFET adalah 
35 butir. Adapun kisi-kisi pengembangn tes sebagai berikut: 

Pokok bahasan 

Tingkat Kognitif 
Jumlah 

Butir 
Soal 

P
en

ge
t

ah
ua

n 

P
em

ah

am
an

 

A
pl

ik
as

i 

A
na

lis
is

 

S
in

te
si

s 

E
va

lu
as

i 

konstuksi dan karakteristik 
JFET  

1, 7  8 6,2, 5, 9 3 4 9 

konstruksi dan karakteristik  
D-Mosfet  

12, 13 11 21, 22, 
25  

23, 24, 
26, 

27 10 11 

Konstuksi dan karakteristik 
E-Mosfet  

20 28, 30 31, 32, 
33, 34 

15, 18, 
29, 

17,19, 
35 

14, 16 15 

Jumlah butir soal 35 

Menurut Suryabrata (2000,136) butir yang sahih adalah butir yang memiliki indeks diskriminasi (rbis) 
minimal 0,30, dan indek skesukaran antara 0,30 – 0,70. Merujuk teori di atas diperoleh 20 butir yang sahih 
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dan 15 butir dinyatakan gugur. Aiken (1997, 97-97) lebih moderat mengusulkan bahwa butir-butir yang 
mempunyai indeks diskriminasi <0,20 dan > 0,80 dapat direvisi. Untuk memenuhi sebaran materi yang 
proporsional, lima butir diantara lima belas butir yang gugur direvisi. Dengan demikian untuk penelitian 
sebenarnya digunakan 25 butir soal. Selanjutnya dari 20 butir tes hasil belajar Elektronika Dasar pokok 
bahasan JFETdan MOSFET yang dinyatakan valid dilakukan perhitungan reliabilitas dengan formula Kuder-
Richardson (KR-20) didapat (r20) sebesar 0,76. 
2. Tes Hasil Belajar Elektronika Dasar dengan pokok bahasan Penguat Transistor 

Tes dikembangkan dengan mengacu pada sebaran pokok bahasan/sub pokok bahasan dan 
tingkatan kognitif. Pokok bahasan penguatan A meliputi sub pokok: karakteristik penguat kelas A, dan garis 
beban DC dan AC pada penguat kelas A.  Pokok bahasan penguatan B mencakup sub pokok bahasan: 
karakterisik penguat kelas B, prinsip kerja rangkaian penguat pull push, garis beban DC dan AC pada 
penguat kelas B, dan cacat silang pada sinyal output penguat kelas B. Pokok bahasan kontruksi penguat 
lain mencakup sub pokok bahasan penguat kelas AB, penguat kelas C, dan penguat daya komplementer. 

Jumlah butir tes untuk mata kuliah Elektronika Dasar pokok bahasan. penguat adalah 30 butir. 
Adapun kisi-kisi pengembangn tes sebagai berikut: 

 
 

Pokok bahasan 

Tingkat Kognitif  
Jumlah 

Butir 
Soal P

en
ge

ta

hu
an

  

P
em

ah
a

m
an

 

A
pl

ik
as

i 

A
na

lis
is

 

S
in

te
si

s 

E
va

lu
as

i 

 

Penguat Kelas A 1 4 10, 11, 
18 

3, 19, 
20 

16 21 10 

Penguat Kelas B 
 

8 5, 25 23, 24 7, 14, 
15 

22 9 
 

10 

Penguat Lain 
 

2 17, 30 26, 27 6,13, 
29 

12 28 10 

Jumlah butir soal 30 

Menurut Suryabrata (2000,136) butir yang sahih adalah butir yang memiliki indeks diskriminasi (rbis) 
minimal 0,30, dan indek skesukaran antara 0,30 – 0,70. Merujuk teori di atas diperoleh 18 butir yang sahih 
dan 12 butir dinyatakan gugur. Aiken (1997, 97-97) lebih moderat mengusulkan bahwa butir-butir yang 
mempunyai indeks diskriminasi <0,20 dan > 0,80 dapat direvisi. Untuk memenuhi sebaran materi yang 
proporsional, dua butir diantara dua belas butir yang gugur direvisi. Dengan demikian untuk penelitian 
sebenarnya digunakan 20 butir soal. Selanjutnya dari 20 butir tes hasil belajar Elektronika Dasar pokok 
bahasan JFETdan MOSFET yang dinyatakan valid dilakukan perhitungan reliabilitas dengan formula Kuder-
Richardson (KR-20) didapat (r20) sebesar 0,81. 
3. Angket Persepsi Mahasiswa Terhadap Perkuliahan Berbasis Multimedia 

Instrumen perhatian mahasiswa terhadap perkuliahan berbasis multimedia dikembangkan dengan 
mengacu konstruk variabel perhatian dengan aspek: 1)  kualitas isi dan tujuan, 2)  kualitas instruksional , 
dan 3) kualitas teknis.  

No. Aspek dan Indikator Nomor Butir Soal Jumlah 

1 Kualitas isi dan tujuan : relevansi, kelengkapan, 
keseimbangan, kesesuaian dengan kebutuhan 
mahasiswa 

 
1, 2, 3, 4 

5, 6, 7 

 
7 

2 Kualitas instruksional : memberikan kesempatan 
belajar, pemberian motivasi,  interaksi dosen dengan 
mahasiswa, Fleksibilitas instruksional, dan kesesuaian 
dengan tujuan. 

 
8, 9, 10, 11, 12, 

13, 4,15, 16 
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3 Kualitas teknis : keterbacaan, kemudahan penggunaan, 
tampilan, interaksi frame, navigasi. 

17, 18, 19 
20, 21, 22 

6 

Jumlah Butir 22 

4. Angket Perhatian Mahasiswa Terhadap Perkuliahan Berbasis Multimedia 
Instrumen perhatian mahasiswa terhadap perkuliahan berbasis multimedia dikembangkan dengan 

mengacu konstruk variabel perhatian dengan aspek: 1) faktor internal, dan 2) faktor eksternal. 
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No. Aspek dan Indikator Nomor Butir Soal Jumlah 

1. Faktor internal: kesesuaian stimulus, dgn minat, 
kelelahan fisik, dan kelelahan mental. 

2,4,7,10,11,12 6 

2. Faktor eksternal: intensitas stimulus, keragaman 
stimulus, dan strategi penyajian stimulus 

1,9, 3,5,6,8 6 

Jumlah butir 12 

 
E. Teknik Analisis Data 

Data hasil belajar Elektronika Dasar dianalisis deskriptif dengan statistik deskriptif untuk 
menjelaskan data penelitian secara umum. Statistik deskriptif meliputi : rata-rata, median, modus dan 
simpangan baku digunakan untuk menjelaskan kelompok dari subyek penelitian. Sebelum dilakukan 
pengujian hipotesis, data hasil belajar Elektronika Dasar dilakukan uji persyaratan analisis yang meliputi: uji 
normalitas dan uji homoginitas data. Uji normalitas terhadap distribusi data hasil belajar Fisika digunakan  
uji Lilliefors. Sedang uji homoginitas digunakan uji Bartlett. Hipotesis  penelitian ini digunakan teknik analisis 

uji t pada taraf signifikansi ( = 0,05).  
 

BAB IV HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data 
1. Hasil Belajar Elektronika Dasar Pokok Bahasan FET dan MOSFET mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan berbasis multimedia 
Kelompok mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbasis multimedia menunjukkan sekor rata-

rata hasil belajar Elektronika Dasar Pokok Bahasan FET dan MOSFET sebesar 15,04 dengan simpangan 
baku 1,12. Adapun sekor terendah 12,00 dan sekor tertinggi 17,00 dari sekor teoritis 0 sampai dengan 20, 
sedang modus 16,00 dan median 15,00. 
2. Hasil Belajar Elektronika Dasar Pokok Bahasan FET dan MOSFET mahasiswa yang diajar 

dengan strategi pembelajaran konvensional 
Kelompok mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pembelajaran konvensional menunjukkan sekor 

rata-rata hasil belajar Elektronika Dasar Pokok Bahasan FET dan MOSFET sebesar 13,16 dengan 
simpangan baku 2,28. Adapun sekor terendah 8,00 dan sekor tertinggi 17,00 dari sekor teoritis 0 sampai 
dengan 20, sedang modus 15,00 dan median 13,00. 
3. Hasil Belajar Elektronika Dasar Pokok Bahasan Penguat (pertama) mahasiswa yang diajar 

dengan strategi pembelajaran berbasis multimedia 
Kelompok mahasiswa yang yang mengikuti perkuliahan pembelajaran berbasis multimedia 

menunjukkan sekor rata-rata hasil belajar Elektronika Dasar Pokok Bahasan Penguat sebesar 20,69 
dengan simpangan baku 2,36. Adapun sekor terendah 16,00 dan sekor tertinggi 25,00 dari sekor teoritis 0 
sampai dengan 25, sedang modus 19,00 dan median 21,00. 
4. Hasil Belajar Elektronika Dasar Pokok Bahasan Penguat (kedua) mahasiswa yang diajar dengan 

strategi pembelajaran berbasis multimedia 
Kelompok mahasiswa yang yang mengikuti perkuliahan pembelajaran berbasis multimedia 

menunjukkan sekor rata-rata hasil belajar Elektronika Dasar Pokok Bahasan Penguat sebesar 16,96 
dengan simpangan baku 2,05. Adapun sekor terendah 11,00 dan sekor tertinggi 20,00 dari sekor teoritis 0 
sampai dengan 25, sedang modus 17,00 dan median 17,00. 
5. Persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan berbasis multimedia 

Persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan berbasis multimedi menunjukkan sekor 
rata-rata sebesar 48 dengan simpangan baku 6,9. Adapun sekor terendah 31,00 dan sekor tertinggi 59,00 
dari sekor teoritis 0 sampai dengan 84, sedang modus 50,00 dan median 49,00. Dengan demikian dapat 
diklasifikasikan, 53,57 % mahasiswa mempersepsikan bahwa pelaksanaan perkuliahan berbasis multimedia 
dalam retangan baik – sangat baik. 
6. Perhatian mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan berbasis multimedia 

Perhatian mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan berbasis multimedia menunjukkan sekor 
rata-rata sebesar 21,12 dengan simpangan baku 2,97. Adapun sekor terendah 16,00 dan sekor tertinggi 
27,00 dari sekor teoritis 0 sampai dengan 40, sedang modus 19,00 dan median 21,50. Dengan demikian 
dapat diklasifikasikan, 64,28% perhatian mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan berbasis 
multimedia dalam retangan baik – sangat baik. 
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B. Pengujian Persyaratan Analisis Varians 
Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis uji t. Oleh karena 

itu data yang diperoleh sebelum dilakukan analisis uji t terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan, meliputi: 
(1) uji normalitas dan (2) uji homoginitas. 
1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap data hasil belajar Elektronika Dasar dari tiga kelompok sampel. 
Ketiga distribusi data hasil belajar Elektronika Dasar tersebut diuji dengan menggunakan formula Lilliefors 

pada taraf signifikansi α  = 0,05. Ketiga kelompok data hasil belajar Elektronika Dasar terdiri dari : (1) satu 
kelompok mahasiswa S1 yang diajar dengan strategi pembelajaran berbasis multimedia (kelompok A), (2) 
satu kelompok mahasiswa S1 yang diajar dengan strategi pembelajaran konvensional (kelompok B), dan 
(3) satu kelompok mahasiswa D3 yang diajar dengan strategi pembelajaran berbasis multimedia (kelompok 
C). Hasil perhitungan uji normalitas secara ringkas disajikan berikut ini. 

Kelompok Data n Lo Lt Keterangan 

Kelompok A 
Kelompok B 
Kelompok C 

25 
25 
32 

0,072 
0,079 
0,083 

0,158 
0,158 
0,142 

Normal 
Normal 
Normal 

Tabel di atas menunjukan bahwa harga Lilliefors hitung (Lo) pada ketiga kelompok data  ternyata 
lebih kecil dari harga Lilliefors tabel (Lt). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian ini 
bersumber dari populasi data berdistribusi normal. Kesimpulan ini memberikan implikasi bahwa analisis 
statistik parametrik dapat digunakan dalam penelitian ini. 
2. Uji Homogenitas Varians pada Dua Kelompok A dan Kelompok B 

Pengujian homogenitas varians dua kelompok perlakuan pada penelitian ini dilakukan dengan 
menghitung F-ratio antara varians dua kelompok perlakuan, yaitu membagi varians terbesar dengan varians 
terkecil, kemudian dibandingkan dengan harga F-tabel pada taraf signifikansi yang telah ditentukan. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa varians (s2) terbesar adalah 5,22 dan varians (s2) terkecil 
sebesar 1,45. Dengan demikian harga homogenitas hitung varians antara kedua kelompok yang diuji (Fo) 
sebesar 3,59, sedang dalam tabel distribusi F menunjukkan bahwa Ft(0,05 : 25,25) adalah 3,84. Dengan 
demikian Fo  <  Ft  yang bermakna bahwa Ho diterima atau dapat dideskripsikan bahwa dua kelompok 
perlakuan (kelompok A dan kelompok B) adalah memiliki populasi dengan varians yang homogen. 
C. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan pengujian hipotesis tentang perbedaan rerata dari tiga kelompok 
sampel, yaitu kelompok sampel (A), (B), dan (C). Untuk menguji hipotesis nihil (Ho) tentang tidak adanya 
perbedaan diantara rerata dalam sampel-sampel penelitian digunakan uji t.  

1. Perbedaan Hasil Belajar Elektronika Dasar antara mahasiswa yang mengikuti perkuliahan 
berbasis multimedia interaktif dengan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan konvensional. 

Hipotesis pertama yang menyatakan ada perbedaan hasil belajar Elektronika Dasar antara 
mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbasis multimedia interaktif dengan mahasiswa yang mengikuti 
perkuliahan konvensional  dianalisis dengan analisis uji t  untuk sampel yang tidak berhubungan.  

Dari perhitungan diperoleh harga t hitung adalah 3.62 dan harga kritis t tabel 2.576 dengan 
demikian t hitung > t tabel , maka dapat disimpulkan t hitung jatuh pada daerah penerimaan Ho, maka dapat 
disimpulkan bahwa perkuliahan Elektronika Dasar yang disampaikan dengan strategi pembelajaran 
berbasis multimedia lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa dibandingkan dengan 
perkuliahan yang menggunakan strategi pembelajaran konvensional. 

2. Perbedaan Hasil Belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Elektronika Dasar berbasis 
multimedia interaktif antara tes pertama dan tes kedua 

Hipotesis kedua yang menyatakan ada perbedaan hasil belajar mahasiswa yang mengikuti 
perkuliahan Elektronika Dasar berbasis multimedia interaktif antara tes pertama dengan tes kedua dianalisis 
dengan analisis uji t  untuk sampel yang tidak berhubungan.  

Dengan batuan program SPSS for Windows ver. 11 dengan taraf signifikansi dua ekor 0,00 dan 
derajat kebebasan 31 diperoleh nilai t adalah 8,073 , maka dapat disimpulkan bahwa pada perkuliahan 
Elektronika Dasar berbasis multimedia terdapat perbedaan kemampuan mahasiswa dalam menempuh dua 
tes secara berturut-turut, dimana pemberian tes kedua tanpa pemberitahuan. Rentang waktu pemberian tes 
pertama dan tes kedua  adalah seminggu. Kemampun mengingat (retensi) mahasiswa terhadap materi 
Elektronika Dasar yang disampaikan dengan strategi perkuliahan berbasis multimedia dapat 
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direpresentasikan dengan perolehen skor rerata tes pertama (X = 20,68) dan tes kedua (X = 16,96). 
Dengan demikian penurunan retensi mahasiswa 17,98% dibandingkan dengan retensi awalnya. 

 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Ada perbedaan hasil belajar Elektronika Dasar antara mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berbasis 
multimedia interaktif dengan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan konvensional.  Mahasiswa yang 
mengikuti perkuliahan berbasis multimedia hasil belajarnya lebih baik dibandingkan dengan hasil 
belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan konvensional. 

2. Ada perbedaan kemampuan mengingat (retensi) mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Elektronika 
Dasar berbasis multimedia, yang direpresentasikan melalui skor tes pertama dengan skor tes kedua. 
Penurunan retensi sebesar 17,98 %. 

3. Lima puluh empat prosen mahasiswa mempersepsikan bahwa pelaksanaan perkuliahan berbasis 
multimedia dalam retangan baik – sangat baik. 

4. Enam puluh empat prosen perhatian mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan berbasis 
multimedia dalam retangan baik – sangat baik. 

B. Saran 

1. Penelitian-penelitian tentang pengembangan multimedia pembelajaran dan pengembangan bahan ajar 
pada umumnya, hendaknya dilakukan dengan menggunakan model evaluasi dampak. Dengan 
demikian implementasi atau penggunaan suatu produk bahan ajar dapat dipertanggungjawabkan 
secara empirik. 

2. Penelitian ini perlu ditindak lanjuti dengan mereplikasikan pada produk-produk pengembangan 
multimedia pembelajaran yang lain. 

C. Keterbatasan  

1. Kemampuan mengingat (retensi) penelitian ini belum mempertimbangkan aspek belajar yang lain, 
misalnya kemampuan awal, IQ, sehingga penggunaan hasil penelitian ini harus dilakukan secara hati-
hati. 

2. Sampel penelitian masih relatif kecil, sedang proses radomisasi sampel lebih mengacu pada kelas 
bukan subyek belajar secara individu. 

 


