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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A.Latar Belakang Masalah  
 
 
 Seorang guru sangatlah perlu memiliki keterampilan menggunakan media, 

khususnya multi media dalam pembelajaran. Selama ini mahasiswa calon guru yang 

PPL-KKN masih saja menggunakan media kertas manila dan spidol untuk media 

praktek pengalaman lapangannya. Guru-gurupun yang sedang praktek uji sertifikasi 

masih juga menggunakan kertas manila sebagai media pembelajarannya, padahal 

media ini sudah sangat ketinggalan paling tidak sekitar 20 tahun lalu.  

 Mata kuliah Produksi Multi Media Pendidikan merupakan salah satu mata 

kuliah kependidikan yang diselenggarakan di Jurusan Pendidikan Seni Musik.  Mata 

kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan serta penguasaan memproduksi 

multi media pembelajaran musik.Produksi media yang dapat dibuat diharapkan dapat 

dimanfaatkan saat kelak sebagai guru, dengan demikian agar dapat membuat media 

sendiri melalui multi media komputer. 

 Media yang dibuat meliputi: MIDI ,  MIDI singkatan dari Musical Instrument 

Didital Interface. MIDI Manufacturers Association menyebutkan bahwa: ” MIDI data 

is a very efficient method of represnting musical performance information , and this 

make MIDI an attractive protocol not only for composer or performers , but olso for 

computer applications which produce sound, such us multimedia presentations or 

computer games”.( MIDI Manufactur Association , 2007: 1 )    Bagi pemusik terlebih 

guru musik MIDI sangat bermanfaat tak hanya membuat komposisi namun juga 

sangat membantu dalam pembuatan medi musik.  Pembuatan iringan vocal juga 

dilakukan dengan MIDI, pembuatan notasi musik guna media juga dilakukan  dengan 

MIDI.  

 Mata kuliah produksi multimedia juga menjelaskan tentang pembuatan iringan 

keyboard dengan menggunakan MIDI musik sehingga media iringan otomatis yang  

dikemas dalam bentuk disket ini dapat digunakan sebagai media iringan sewaktu 

mengajar di kelas. Selain keterampilan menampilkan hasil MIDI dan Program Power 

Point utuk ditayangakan dengan LCD dan Screennya. Mata kuliah ini juga 

memberikan teknik-teknik dalam pembuatan produksi media pendidikan dengan 

mebuat audio media pendidikan . 



 2

 Selama ini pembelajaran dilakukan dengan memberikan penjelasan 

penggunaan soft ware untuk notater yaitu encore dan soft ware seqenser dengan 

program software Cake Walk dan Cool Edit untuk merekam produk audio. 

 Penjelasan program Encore,  Cake Walk dan Cool  Edit  dan Power Point 

menjadikan para mahasiswa bosan dan target penyelesaian tugas sering tidak sesuai 

karena waktu yang masih kurang untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut selain 

juga keterbatasan waktu penggunaan komputer di Lab Komputer. 

 Untuk itulah maka guna menyelesaikan masalah tersebut akan dibuatkan 

Prototipe contoh-contoh produksi yang meliputi: 

1.Prototipe untuk naskah produksi audio pendidikan musik 

2.Prototipe untuk media pembelajaran musik dengan menggunakan CD Audio. 

3.Prototipe untuk media iringan musik dengan menggunakan komputer 

4.Prototipe irngan media musik vokal dengan format MIDI untuk Keyboard 

5.Prototipe untuk media pembelajaran musik dengan menggunakan Power Point 

 Setelah dibuatkan prototipenya langkah selanjutnya adalah memngarahkan 

mahasiswa pada pembelajaran berbasis proyek dimana para mahasiswa setelah 

melihat dan mendengarkan prototipe tersebut lalu harus membuat dan 

mengembangkan produk sendiri berupa media pembelajaran musik karyanya, maka 

pendekatan pemeblajaran yang dipilih adalah pendekatan pembelajaran berbasis 

proyek. 

 

B.Rumusan Masalah. 

 1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran berbasis prototipe- proyek pada 

mata kuliah Produksi Multi Media Pendidikan ? 

 2.Bagaimanakah dampak pembelajaran Produksi Multi Media Pendidikan 

berbasis prototipe dan proyek ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan penerapandan  

hasil pembelajaran Produksi Multi Media Pendidikan berbasis prototipe-proyek bagi 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Musik FBS UNY.   
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D.Manfaat Penelitian. 

Bagi Jurusan dan Fakultas: 

1.Hasil penelitian menjadi prototipe model media pembelajaran musik yang dapat 

digunakan baik bagi para mahasiswa musik dan  pembelajaran lain. 

2. Hasil penelitian dapat menjadi model pembelajaran berbasis prototipe dan proyek. 

3. Pembelajaran mata kuliah Produksi Multi Media Pendidikan dapat menggunakan 

media yang telah diteliti ini. 

4. Memiliki CD, disket, untuk presentasi pembelajaran dan disket iringan vokal 

dengan menggunakan keyboard.  

Bagi Masyarakat  Pendidikan/Umum.: 

1.Memiliki model pembelajaran berdasarkan prototipe dan proyek untuk dapat 

dilaksanakan pada mata pelajaran lain 

2.Media yang dihasilkan dalam penelititan dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran 

3.Para guru musik dapat menggunakan media dengan teknologi MIDI untuk 

mengajarkan musik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA. 

 

 

A. Multi Media. 

 Pembelajaran menjadi menarik dan semakin jelas dengan bantuan berbagai 

media secara terpadu, Suleiman mengungkapkan sebagai berikut: 

 ” 1) Media Audio-Visual mempermudah orang menyampaikan dan 
meneria pelajaran atau informasi serta dapat menghindarkan salah pengertian ; 
Media Audio-Visual dapat menyampaikan pengertian atau informasi dengan 
cara yang lebih kongkrit atau nyata daripada yang dapat disampaikan oleh kata-
kata yang diucapkan, dicetak, ditulis.2)Media audio visual mendorong keinginan 
untuk mengetahui lebih banyak; media audio visual memberikan dorongan dan 
motivasi serta membangkitkan keinginan untuk mengetahui dan menyelidiki 
yang akhirnya menjurus kepada pengertian yang lebih baik.3) Media audio 
visual mengekalkan pengertian yang didapat; Media audio visual tidak saja 
menghasilkan cara belajar yang efektif dalam waktu yang singkat tetapi apa 
yang diterima melalui audio visual akan lebih baik dan lebih lama tinggal dalam 
ingatan. (Suleiman, 1988: 16)     

  
 Martin dan Briggs (Degeng, 2001: 1) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan 

komunikasi dengan mahasiswa. Selanjutnya Degeng (2001: 7) menjelaskan bahwa 

media dapat mengatasi gangguan-gangguan komunikasi karena verbalisme, salah 

tafsir, perhatian ganda, pembentukan persepsi tak bermakna, dan kondisi 

lingkungan yang tidak menunjang.    

 

B. Musik MIDI. 

 MIDI adalah sistem peralatan musik musik yang dapat saling 

berkomunikasi antar alat musik dan komputer. Hardiman memberikan penjelasan 

sebagai berikut:  

” Secara bebas MIDI dapat diterjemahkan sebagai bahasa antar alat musik.. 
Misalnya anda menghubungkan antara insrumen A dengan instrumen B dalam 
satu sistem MIDI. Apabila anda memainkan instrumen A, intrumen B  juga 
dapat menerima informasi   permainan Anda seolah-olah anda memainkan juga 
instrumen B. Selain mengirimkan bahasa MIDI dari instrumen ke instrumen lain  
MIDI juga memungkinkan anda untuk menghubungkan instrumen musik dengan 
komputer.” (Hardiman, 2000: 2).        
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  C.Pembelajaran Berbasis Prototipe-Proyek. 

 Prototipe adalah model contoh karya yang harus dikerjakan oleh para peserta 

didik. Sedangkan pembelajaran berbasis proyek menurut Soenarto (2006) dalam 

Astuti (2007: 4) pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik yaitu: 1) pelajar 

membuat keputusan, dan membuat kerangka kerja, 2) terdapat masalah yang 

pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya, 3) pelajar merancang proses untuk 

mencapai hasil, 4) pelajar bertanggungjawab untuk mendapatkan dan mengelola 

informasi yang dikumpulkan, 5) melakukan evaluasi secara kontinyu, 6) pelajar 

secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan, 7) hasil akhir berupa produk 

dan dievaluasi kualitasnya,dan 8) kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi 

pada kesalahan dan perubahan.(Astuti,2007:4) 

 Pembelajaran berbasis proyek memberikan penekanan kuat pada pemecahan 

masalah sebagai usaha kolaboratif, pembelajaran ini berpusat pada proses  dan 

berfokus padea masalah serta wujud akhir adalah berupa produk sesuai dengan yang 

ditargetkan dalam pembelajaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini menggunakan action research, penelitian 

tindakan. Penelitian tinadakan menurut kemes sebagai berikut:  

”Action research is form of self-reflective inquiry undertaken by 
participants is a social (including education) situation in order to improve the 
rationality and justice of a)their own social or educational practices, b) their 
understanding of these practices, and c) the situation in which practices are 
carried out”  (Kemmis, 1993:42) 

 
Dalam penelitian tindakan pada dasarnya ada 4 fase yaitu:  

 
”1)Develop a plan of critical informed action aimed at improving 

practices, 2)act to implement this plan, 3) observes the effect of the action, 4) 
reflects on these effects as the basis of the further palning “ (Jennifer dan 
Russel, 1997: 5)  

 
Penelitian tindakan menurut Dewa Komang Tantra adalah sebagai berikut: 
 
”Penelitian tindakan sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur 

ulang dan bersifat reflektif mandiri, yang memiliki tujuan untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan terhadap system , cara kerja, proses, isi, kompetensi atau situasi. 

Proses daur ulang dalam penelitian tindakan digambarkan sebagai berikut: 

   

Perencanaan 

 

Refleksi 

 

Tindakan/Obs. 

 

Perbaikan, Rencana 

 

 

Refleksi 

 

 

Tindakan/Observasi 
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                                              Perbaikan 

    Rencana 

 

Refleksi     

 

 

 

Tindakan/Observasi 

 

Daur ulang aktivitas dalam penelitian tindakan diawali dengan perencanaan tindakan, 

penerapan tindakan, mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan dan  

melakukan refleksi dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang 

diharapkan tercapai (Komang Tantra, 2005:7)  

 Peneliti akan mebuat terlebih dahlu prototipe media percontohan yang 

selanjutnya dapat dikerjakan model tersebut sesuai materi pembelajaran musik yang 

dipilih oleh para mahasiswa. Dalam membuat prototipe serta memberikan tugas 

pembuatan proyek produksi multi media bagi mahasiswa maka akan mengikuti model 

pengembangan produk yang dikembangkan oleh Sutopo (2003) dalam (Soenarto, 

2005: 6). Model pengembangan produk pembelajaran berbantuan komputer 

melibatkan 6 tahap sebagai berikut: 

 1) Concept, Pengembangan Konsep dilakukan dengan identifikasi masalah, 

merumuskan tujuan, analisis kebutuhan belajar, analisis karakteristik pembelajar, 

merencanakan dan menyusun software bahan pembelajaran. 

 2) Design, mendesain produk dilakukan melalui 2 tahap: a) mendesain 

software meliputi desain fisik, fungsi, dan logika; b) mengembangkan flow chart 

untuk memvisualisasikan alur kerja produk mulai awal hingga akhir. 

 3).Collecting materials, kegiatan berupa pengumpulan bahan kuliah yang 

diperlukan untuk pembuatan produk. 

 4)Assembly, adalah menyusun naskah materi kuliah yang dimaksudkan pada 

setiap frame yang disebut screen maping 

 5)Ujicoba, Uji coba meliputi 2 kriteria: kriteria pembelajaran dan kriteria 

penampilan . 

 6)Distribution, adalah kegiatan berupa penyebarluasan produk pembelajaran 

kepada pemakai produk. 
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 Rancangan penerapan tindakan kelas akan dilakukan sebagai berikut: 

1.Pembuatan Contoh Prototipe Produksi Multi Media Pendidikan yang meliputi: 

 a).Prototipe naskah produksi audio pendidikan musik 

 b).Prototipe media pembelajaran musik dengan menggunakan CD Audio. 

 c).Prototipe media iringan musik dengan menggunakan komputer 

 d)Prototipe irngan media musik vokal dengan format MIDI untuk Keyboard 

 e).Prototipe media pembelajaran musik dengan menggunakan Power Point 

 

2.Pelaksanaan tindakan kelas dengan rancangan dibuat dalam 3 siklus yaitu: 

 a)Siklus pertama untuk materi Audio yang akan mencakup selama 3 

pertemuan termasuk di dalamnya perputaran rancangan, pelaksanaan, refleksi dan 

perbaikan 

 b) Siklus kedua untuk materi MIDI yang akan mencakup selama 2 pertemuan 

termasuk didalamnya rancangan, pelaksanaan, refleksi dan perbaikan 

 c)Siklus ketiga untuk materi Power Point yang akan mencakup selama 2 

pertemuan termasuk didalamnya perputaran  rancangan, pelaksanaan, refleksi dan 

perbaikan 

  

3.Analisa hasilproduksi mahasiswa dan laporan penelitian. 

 

 B.Lokasi Penelitian. 

 Penelitian ini dilakukan di Jurusan Pendidikan Seni Musik FBS UNY. Yang 

mengambil mata kuliah Produksi Multi Media Pendidikan. Penelitian  ini  diterapkan 

untuk mahasiswa Reguler. Ada sebanyak 30 mahasiswa yang mengikuti kuliah dan 

penerapan penelitian ini. 

  

C. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

 Setiap tatap muka dalam pembelajaran dengan mahasiswa akan dirancang 

rencana pelaksanaan pembelajarannya (RPP) sehingga keberhasilan pembelajarannya 

dapat dimonitor sesuai dengan tujuan  pembelajaran. 
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 Siklus Pertama untuk pertemuan pertama dirancang pembelajaran dengan 

berbagai contoh Audio Pendidikan agar memlikiki gambaran berbagai produksi yang 

akan dibuat. Siklus kedua pembelajaran dirancang dengan memberikan contoh media 

MIDI untuk paduan suara maupun untuk ansambel, small orchestra dan diterapkan 

dalam keyboard atau dengan software audio. Siklus ketiga dengan contoh power point 

yang dibuat program animasi, back ground , insert musik, video,  audio, gambar 

maupun foto. 

 b. Observasi dan monitoring proses pembelajaran: 

 Proses suasana serta kelancaran pembelajaran diamati oleh sesama dosen 

produksi multi media pendidikan. Dosen tersebut mengamati kelancaran proses 

pembelajaran dengan menuliskan hal-hal yang terjadi saat pembelajaran berdasarkan 

prototipe model produksi diberikan oleh peneliti. Selain mencatat kejadian-kejadian 

pembelajaran, pengamat sesama dosen juga memberikan penilaian tentang kelancaran 

belajar dengan rubrik yang telah di buat yang  terlampir dalam penelitian ini. 

 c. Evaluasi dan Releksi Hasil Penerapan Pembelajaran 

Evaluasi hasil produksi mahasiswa  dibuat lembar rubrik penilaian yang terlampir 

dalam penelitian ini. Sedangkan Hasil suasana dan proses pembelajaran dibuat sendiri 

rubrik tentang kelancaran pembelajaran yang terlampir dalam penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Tindakan 

 Siklus I : Pembelajaran Media Audio ; Siklus Pertama untuk pertemuan 

pertama. Setelah: perangkat RPP serta contoh –contoh Audio pendidikan baik yang 

diproduksi oleh Dosen maupun contoh-contoh lain yang dipilih, selanjutnya 

melakukan kegiatan sebagai berikut: Dosen mendemonstrasikan contoh-contoh 

pembelajaran audio pendidikan ( Teknik Pembelajaran Biola Lagu Twinkle Litle Star; 

CD Merah bag1= 11 menit) , mhs mendengarkan Audio. Komentar Dosen ttg teknik 

pembuatan naskah diungkap ada Tune Buka dan Narasi. 

2. Demonstrasi Audio dari Band PPMP Band, 19 menit. Komentar Kekurangan 

Produksi ini dari dosen dan Mahasiswa.; Penjelasan Istilah Tune out dan Narasi; 

Insert Musik. 3. Demonstrasi dari karya Audio ttg teknik main recorder; Komentar 

dosen tentang naskah yang simpel dan runtut dan jelas, menunjukan Insert-insert 

musik yang sesuai dengan topik yang dibicarakan. 

4.Demonstrasi Produksi Radio sebagian; menjelaskan ttg Insert Wawancara. 

5. Memberikan foto copy contoh Quesheet  

 Siklus I : Pembelajaran Media Audio ; Siklus Pertama untuk pertemuan ke-

dua: Setelah: perangkat RPP serta contoh –contoh Audio pendidikan, dosen juga 

memberikan contoh naskah yang harus dibuat masing-masing mahasiswa dengan 

menjabarkan Que sheet yang telah dibuat. Pada periode ini mahasiswa langsung 

bekerja membuat naskah dengan contoh naskah yang ada dan dilakukan tanya-jawab 

lebih banyak sebab pada pertemuan awal dirasa diskusinya masih kurang.    

 Siklus I : Pembelajaran Media Audio ; Sikulus pertama putaran ke-tiga 

sekaligus merupakan progres kelanjutan untuk praktek memproduksi naskah yang 
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dibuat dengan memulai rekaman audio; rekaman audio dengan menjalankan  naskah  

audio yang sudah dibuat. Pada rekaman ini dibuat 8 kelompok, setiap kelompok ada 

yang bertugas sebagai penyiar, nara sumber, teknisi, dan aperator serta pengisi insert-

insert musik yang dipilih sesuai dengan topik pembelajaran yang akan dijelaskan 

dalam produksi audia pembelajaran musik. 

 Siklus II : Pembelajaran Media MIDI;  Pada pertemuan pertama dosen 

memberikan contoh pembuatan score format MIDI Paduan Suara untuk teknik 

melatih paduan suara. Selanjutnya diberi penjelasan untuk membuat dalam program 

encore melalui tahapan voice maupun pilihan instrumen dengan staff sheet. Para 

mahasiswa selanjutnya mempraktekkannya dalam komputer masing-masing. 

 Pada pertemuan ke-dua memulai mempraktekkan karya masing-masing 

mahasiswa dalam format tulisan encore dijadikan format MIDI sehingga kemudian 

dapat dimainkan melalui keyboard dan media audio player yang ada di dalam hard 

disk komputer. Selain media untuyk melatih Paduan suara juga dikembangkan untuk 

media pembelajaran ansambel. 

  Siklus III : Pembelajaran Media Power Point: Pertemuam pertama putaran 

pertama dalam pembelajaran Media dengan soft ware power point diberi contoh-

contoh sajian pembelajaran musik dengan memanfaatkan power point; teknik animasi 

tulisan dan pembuatan slide design dengan menggunakan design yang ada. Setelah 

melihat berbagai contoh kemudian mahasiswa langsung menerapkan pada komputer 

masing-masing sesuai topik yang akan dibuat masing-masing. 

 Siklus III : Pembelajaran Media Power Point: Pertemuan kedua 

memberikan contoh-contoh untuk pembuatan back ground sendiri dan desingn slide 

sendiri, juga diberikan contoh untuk insert movie, insert audio dan insert musik yang 

sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya para mahasiswa langsung mempraktekkan 

pada komputer masing-masing dengan topik pembelajaran musik yang dipilih sendiri 

serta menerapkan teknik pembuatan slide sendiri dengan back ground, animasi, insert 

musik, insert movie maupun insert video. 

B. Pengamatan, Refleksi dan Hasil Evaluasi. 

1. Hasil Pengamatan Pembelajaran 

 a) Siklus I : Pembelajaran Produksi Audio Pendidikan Musik. 

 Pertemuan pertama pembuatan Quesheet..    
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 Kelancaran pembelajaran sangat tergantung pada keterampilan dosen dalam 

mengaplikasikan media, persiapan yang baik termasuk peralatannya membuat 

kesuksesan pembelajaran. 

 Mahasiswa sangat memperhatikan pembelajaran dan mencatat dengan serius  

tentang komentar-komentarnya terhadap materi pelajaran , pembelajaran. Suasana 

sangat tenang /hening tetapi mahasiswa aktif. Suasana hening didukung oleh fasilitas 

sarana dan prasarana, tersedianya komputer, ruang AC dan kedap suara. 

 Karena aktivitas mahasiswa mendengarkan audio maka partisipasi mahasiswa 

sebagian besar ditujukan aktivitas mencatat tanpa bicara di 45 menit pertama. Setelah 

itu mahasiswa lebih aktif bicara pada saat diberi pertanyaan tentang media audio yang 

baru saja didengarkan. 

 Produksi naskah audio diselesaikan sesuai target dan dengan semangat para 

mahasiswa menulis naskah sesui dengan topik pembelajaran musik  yang dipilih. Saat 

produksi mereka berperan sebagai  sebagai penyiar,tampak para mahasiswa 

menikmati dan semangat saat rekaman sebagai penyiar yang harus membacakan 

naskah audio. 

Pengamatan Proses Pembelajaran Audio: Score 93 

No Komponen 1 2 3 4 5 Bobot Jumlah 

1 Kelancaran 

Pembelajaran 

    V 1 5 

2 Perhatian 

Mahasiswa 

    V 1 5 

3 Partisipasi 

Mahaiswa 

   V  1 4 

4 Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 

    V 2 10 

5 Sikap Mahasiswa    V  1 4 

 Total       28 
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 b) Siklus II : Pembelajaran Produksi MIDI. 

 Para mahasiswa aktif mengerjakan tugas pembuatan produksi media dengan 

program encore. Mereka membuat model pembelajaran untuk vokal dengan membuat 

score untuk Sopran, Alto, Tenor serta Bas malalui pilihan voice. Selanjutnya mereka 

melengkapi dengan iringan musiknya dengan cara menambahkan peralatan musik 

pada score yang dibuat. Ada pula yang hanya membuat satu jalurmelodi vokal namun 

diiringi ansambel atau small orchestra . Selanjutnya produksi yang dibuat 

dikumpulkan dan kemudia diperiksa dengan rubrik rambu-rambu untuk score media 

produksi pembelajaran musik. 

 Sedangkan proses kelancaran pembelajaran serta tujuan pembelajaran 

mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan.   

Pengamatan Proses Pembelajaran MIDI : Score : 86 

No Komponen 1 2 3 4 5 Bobot Jumlah 

1 Kelancaran 

Pembelajaran 

   V  1 4 

2 Perhatian 

Mahasiswa 

   V  1 4 

3 Partisipasi 

Mahaiswa 

   V  1 4 

4 Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 

    V 2 10 

5 Sikap Mahasiswa    V  1 4 

 Total       26 

 

 

b) Siklus III : Pembelajaran Produksi Media dengan Power Point: 

 Dosen memberikan berbagai contoh pembuatan media pembelajaran dengan 

media power point. Para mahasiswa mendengarkan dan tampak mencatat penjelasan 

beserta contoh-contohnya dengan serius. Selanjutnya Dosen memberi tugas untuk 

membuat power point sesuai dengan tujuan pembelajaran. Para mahsiswa 

mengerjakan pada komputer masing-masing. Selama mengerjakan tugas dosen 

keliling untuk mengawasi kegiatannya serta memberikan penjelasan bagi yang 

memerlukannya. 
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 Hasil pembelajaran: pada umumnya mahasiswa mampu mengerjakan dengan 

baik; mahasiswa aktif mengerjakannya; mahasiswa menyimpan karyanya pada flash 

disk dan mengumpulkan kepada dosen untuk di evaluasi medianya.   

 Sedangkan score proses pembelajarannya sebagai berikut: 

Pengamatan Proses Pembelajaran Produksi Power Point : Score : 100 

No Komponen 1 2 3 4 5 Bobot Jumlah 

1 Kelancaran 

Pembelajaran 

    V 1 5 

2 Perhatian 

Mahasiswa 

    V 1 5 

3 Partisipasi 

Mahaiswa 

    V 1 5 

4 Pencapaian 

Tujuan 

Pembelajaran 

    V 2 10 

5 Sikap Mahasiswa     V 1 5 

 Total       30 

 

2.Hasil Refleksi 

 a).Pembelajaran Produksi Audio 

 Tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini tercapai. Para mahasiswa aktif 

mendengarkan contoh program audio yang diperdengarkan serta mencatat komentar-

komentarnya dari contoh-contoh yang diberikan.     

 Mahasiswa bersikap menerima pembelajaran dengan baik Namun karena 

mendengarkan audio maka kurang ungkapan lisan dari mahasiswa khusunya untuk 

diskusi dan tanya jawab saat setelah mendengarkan model pembelajaran, waktu yang 

diberikan untuk tanya jawab dirasa masih kurang; jadi sarannya banyak memberi 

kesempatan untuk diskusi. 

 Mahasiswa dengan senang hati mengerjakan pembuatan naskah audio maupun 

saat memproduksi rekaman audio pembelajaran musik, sebab merupakan pengalaman 

baru untuk membuat audio pembelajaran musik. 
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 b) Hasil Pembelajaran Produksi MIDI. 

 Para mahasiswa mengerjakan tugas produksi MIDI dapat dengan lancar sebab 

telah mendapat pelajaran MIDI sebelumnya. Para mahasiswa tinggal mengemas 

dalam pembelajaran paduan suara atau untuk melodi vokal dengan iringan ansambel 

atau small orchestra dan mencobanya ke Keyboard maupun program audio player 

untuk penerapan pembelajaran.  

 c) Hasil Pembelajaran  Power Point. 

 Hasil pembelajaran: pada umumnya mahasiswa mampu mengerjakan dengan 

baik; mahasiswa aktif mengerjakannya terutama mencoba informasi serta contoh-

contoh yang diberikan dengan menerapkan animasi tulisan, back ground, insert foto, 

insert gamber, insert audio maupun insert video.; mahasiswa menyimpan karyanya 

pada flash disk dan mengumpulkan kepada dosen untuk di evaluasi medianya.   

 

3.Hasil Evaluasi 

 

 Hasil evaluasi pembelajaran produksi naskah audio menujukan bahwa semua 

memperoleh nilai mahasiswa memperoleh nilai yang baik, tidak ada mahasiswa yang 

gagal. Ada sebanyak 13 mahasiswa memperopleh nilai amat baik (A); sebanyak 11 

mahasiswa memperoleh nilai baik  (B) ,sebanyak 4 orang memperoleh nilai sedang 

(C).dan 2 orang memperoleh nilai buruk sebab terlambat mengumpulkan (D).  

 Produksi Audio memiliki nilai yang bagus sebab antusias mereka untuk 

memproduksi sendiri naskahnya. Score nilai Amat baik sebanyak 19, Baik sebanyak 8 

dan sedang sebanyak 3 mahasiswa. 

 Produksi MIDI ada sebanyak 18 Mahasiswa memiliki nilai Amat baik, 8 

mahasiswa dengan nilai baik, 3 orang mahasiswa memiliki nilai sedang dan nilai 

buruk 1 orang.  

 Produksi Power Point ada sebanyak 20 Mahasiswa memiliki nilai Amat baik, 

8 mahasiswa dengan nilai baik dan 1 orang nilai sedang, seorang lagi dengan nilai 

buruk. 
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 Secara keseluruhan bila score mereka dirata-rata dari hasil produksi yang 

dibuat mak memperoleh nilai sebagai berikut: Amat baik sebanyak 16 orang; baik 

sebanyak 12 orang dan nilai sedang sebanyak 2 orang. Tidak ada yang memiliki nilai 

buruk maupun amat buruk. Nilai amat baik sebanyak 53,33%, nilai baik sebanyak 

40%  jadi ada sebanyak 93,33% yang memperoleh nilai amat baik dan baik sisanya 

hanya sebanyak 6,66% yang memperoleh nilai sedang..  

Hasil Evaluasi Produksi  Media 
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Amat Baik 43,33% 63,33% 60% 66,66% 53,33%

Baik 36,66% 26,66% 26,66% 26,66% 40%

Sedang 13,33% 10% 10% 3,33% 6,66%

Buruk 6,66% 0 3,33% 3,33% 0

Amat Buruk 0 0 0 0 0

Nask. Audio MIDI Point Nilai r
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C. Keterbatasan Penelitian. 

1. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah produksi multi media pendidikan ini 

mayoritas adalah mahasiswa yang sedang PPL dan KKN sehingga mereka mundur 

satu atau duaminggu dalam mengikuti perkuliahan, sementara waktu penelitian hanya 

berkisar dua bulan..  

2. Tidak dilakukan pengambilan nilai awal sebab saat ditanyakan oleh dosen mereka 

belum tahu berbagai hal khususnya untuk naskah audio dan produksi 

pembelajarannya, sehingga bila diberikan soal-soal teknik pembuatan produksi 

pembelajaran dengan audio mereka tentu nilainya rendah. Sedangkan Power point dan 

MIDI mereka memang telah mengenal, khususnya untuk MIDI sebab pernah 

mendapatkan kuliah MIDI. Karena tidak ada pengambilan nilai awal maka ada salah 

satu aspek indikator keberhasilan yang masih kurang sempurna.     
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.Kesimpulan 

 

 Pembelajaran dengan berdasarkan prototipe proyek sebagai contoh-contoh 

produksi naskah audio pembelajaran,   CD audio pembelajaran musik, Power Point 

untuk pembelajaran musik serta MIDI pembelajaran musik menjadikan para 

mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Produksi Multi Media Pendidikan dapat lebih 

tertarik serta menjadi pembelajaran yang menyenangkan sebab mereka dapat 

mendalami contoh-contoh prototipe, mendiskusikan serta mempraktekkan 

memproduksi sendiri multi media pembelajaran pendidikan musik. Selain itu ternyata 

hasil prestasi belajar mahasiswapun tergolong baik karena ada ketuntasan belajar 

dimana semua mahasiswa lulus semua. Ada sebanyak 53,33% mendapat nilai A (amat 

baik), sebanyak 40 % B (baik) dan hanya sebanyak 6,66% memperoleh nilai C 

(sedang) sedangkan  buruk dan amat buruk tidak ada. 

B Saran 

 Dalam pembelajaran produksi media ternyata mahasiswa lebih cepat 

menangkap bila diberi contoh-contoh produksi, untuk itu maka pembelajaran dimulai 

dari contoh terlebih dahulu baru kemudian teori-teori yang terkait setelah itu baru 

penerapannya dalam membuat produksi. 
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LAMPIRAN LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

 

.Lembar Observasi. 

 Lembar observasi guna monitoring perkembangan pembelajaran akan dibuat 

dua hal yaitu: lembar observasi proses pembelajaran dan lembar observasi hasil 

produksi media mahasiswa. 

 

1. Lembar Observasi Proses Pembelajaran Produksi Multi Media Pendidikan: 

No Komponen 1 2 3 4 5 Bobot Jumlah 

1 Kelancaran 

Pembelajaran 

     1  

2 Perhatian 

Mahasiswa 

     1  

3 Partisipasi 

Mahaiswa 

     1  

4 Pencapaian 

Tujuan 

Pembelajaran 

     2  

5 Sikap 

Mahasiswa 

     1  

 Total        

 

Nilai = (  ......... x 100) : 30 = ........................ 
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LAMPIRAN LEMBAR EVALUASI HASIL PRODUKSI MAHASISWA 

2. Lembar Observasi Hasil Produksi Mahasiwa: 

1.Kesesuaian Media dengan Tujuan Pembelajaran 

2.Keruntutan penjelasan dalam Media 

3.Durasi waktu  yang ditetapkan 

4.Keindahan Variasi suara dan Musik 

5. Daya tarik media  

No Komponen 1 2 3 4 5 Bobot Jumlah 

1 Kesesuaian Media dengan 

Tujuan Pembelajaran 

     2  

2 Keruntutan Penjelasan      1  

3 Kesesuaian Durasi Waktu      1  

4 KeindahanMusik dan Suara      1  

5 Daya Tarik Media      1  

 Total        

 

Nilai = (  ......... x 100) : 30  =    ................................       
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Uraian Pengamatan tentang Kejadian Proses Pembelajaran  

Produksi Multi Media Pendidikan   

Nama Pengamat Pembelajaran:  

Tanggal dan Waktu Pengamatan: 

Waktu Pengamatan : 

Dosen yang diamati : 

Mata Kuliah yang diamati: 

Tujuan pengamatan: Pengamatan tentang ketertarikan mahasiswa dengan model 

prototipe contoh media ................... 

Catatan-catatan Kejadian dan Komentar Pengamat: 
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Checklist Observasi Proses Pembelajaran Produksi Multi Media Pendidikan   

 

Nama Pengamat Pembelajaran:  

Tanggal dan Waktu Pengamatan: 

Waktu Pengamatan : 

Dosen yang diamati : 

Mata Kuliah yang diamati: 

Tujuan pengamatan: Pengamatan tentang ketertarikan mahasiswa dengan model 

contoh media Audio. 

 

No Komponen 1 2 3 4 5 Bobot Jumlah 

1 Kelancaran 

Pembelajaran 

     1  

2 Perhatian 

Mahasiswa 

     1  

3 Partisipasi 

Mahaiswa 

     1  

4 Pencapaian 

Tujuan 

Pembelajaran 

     2  

5 Sikap 

Mahasiswa 

     1  

 Total        

 

Nilai = (  ......... x 100) : 30 = ........................ 
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Uraian Pengamatan tentang Kejadian Proses Pembelajaran  

Produksi Multi Media Pendidikan   

Nama Pengamat Pembelajaran:  

Tanggal dan Waktu Pengamatan: 

Waktu Pengamatan : 

Dosen yang diamati : 

Mata Kuliah yang diamati: 

Tujuan pengamatan: Pengamatan tentang ketertarikan mahasiswa dengan model 

contoh media Audio. 

 

Catatan-catatan Kejadian dan Komentar Pengamat: 
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Checklist Observasi Proses Pembelajaran Produksi Multi Media Pendidikan   

 

Nama Pengamat Pembelajaran:  

Tanggal dan Waktu Pengamatan: 

Waktu Pengamatan : 

Dosen yang diamati : 

Mata Kuliah yang diamati: 

Tujuan pengamatan: Pengamatan tentang ketertarikan mahasiswa dan aktivitasnya 

dalam lokakarya pembuatan naskah audio. 

 

No Komponen 1 2 3 4 5 Bobot Jumlah 

1 Kelancaran 

Pembelajaran 

     1  

2 Perhatian 

Mahasiswa 

     1  

3 Partisipasi 

Mahaiswa 

     1  

4 Pencapaian 

Tujuan 

Pembelajaran 

     2  

5 Sikap 

Mahasiswa 

     1  

 Total        

 

Nilai = (  ......... x 100) : 30 = ........................ 
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Uraian Pengamatan tentang Kejadian Proses Pembelajaran  

Produksi Multi Media Pendidikan   

 

Nama Pengamat Pembelajaran:  

Tanggal dan Waktu Pengamatan: 

Waktu Pengamatan : 

Dosen yang diamati : 

Mata Kuliah yang diamati: 

Tujuan pengamatan: Pengamatan tentang ketertarikan mahasiswa dan aktivitasnya 

dalam lokakarya pembuatan naskah audio. 

Catatan-catatan Kejadian dan Komentar Pengamat: 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

Hasil Observasi: Tgl 16 September 2008 

 

 Kelancaran pembelajaran sangat tergantung pada keterampilan dosen dalam 

mengaplikasikan media, persiapan yang baik termasuk peralatannya membuat 

kesuksesan pembelajaran. 

 Mahasiswa sangat memperhatikan pembelajaran dan mencatat dengan serius  

tentang komentar-komentarnya terhadap materi pelajaran , pembelajaran. Suasana 

sangat tenang /hening tetapi mahasiswa aktif. Suasana hening didukung oleh fasilitas 

sarana dan prasarana, tersedianya komputer, ruang AC dan kedap suara. 

 Karena aktivitas mahasiswa mendengarkan audio maka partisipasi mahasiswa 

sebagian besar ditujukan aktivitas mencatat tanpa bicara di 45 menit pertama. Setelah 

itu mahasiswa lebih aktif bicara pada saat diberi pertanyaan tentang media audio yang 

baru saja didengarkan. 

 Tujuan pembelajaran tercapai 

 Mahasiswa bersikap menerima pembelajaran dengan baik Namun karena 

mendengarkan audio maka kurang ungkapan lisan dari mahasiswa jadi sarannya 

banyak memberi kesempatan untuk diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Komponen 1 2 3 4 5 Bobot Jumlah 
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1 Kelancaran 

Pembelajaran 

    V 1  

2 Perhatian 

Mahasiswa 

    V 1  

3 Partisipasi 

Mahaiswa 

   V  1  

4 Pencapaian 

Tujuan 

Pembelajaran 

    V 2  

5 Sikap 

Mahasiswa 

   V  1  

 Total        

 

 

 

Hasil Observasi ; Tgl  23 September 2008 

 Mahasiswa aktif mengerjakan tugas Quesheet dan Naskah. Sesekali 

mahasiswa mengajukan pertanyaan dan permasalahan kelemahanya, mahasiswa aktif 

mengerjakan tugas naskah dan quesheet. Kelemahan tidak diberitahukan kapan tugas 

dikumpulkan. 

 Pembelajaran terganggu karena kadang komputer mati / hang karena ganguan 

listrik. 

 Banyak mahasiswa PPL baru mengikuti sehingga bagi mereka banyak yang 

masih bingung. 

 

 

 

 

 

 

 

No Komponen 1 2 3 4 5 Bobot Jumlah 

1 Kelancaran    v  1  
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Pembelajaran 

2 Perhatian 

Mahasiswa 

   v  1  

3 Partisipasi 

Mahaiswa 

    v 1  

4 Pencapaian 

Tujuan 

Pembelajaran 

   v  2  

5 Sikap 

Mahasiswa 

   v  1  

 Total        

 

  

 

 

 

 


