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ABSTRAK 

The presence of online technology has provided opportunities for 
education in developing online learning models. But in reality the implementation 
of Multimedia-based learning model has a weakness, because education cannot 
be simplified to just distribution of the learning materials passively in front of a 
computer monitor. The best approach is to integrate the model of Multimedia- 
based learning with classroom learning known as hybrid learning. The purpose of 
this research is to develop an integrated learning environment between IT-based 
learning and classroom learning which is suitable with teaching and learning in 
higher education. This model is developed to improving of student ability in 
construction their knowledge by them self independently. R&D approach is used 
to develop hybrid learning with mixed method quantitative and qualitative 
research. In this study developed an multimedia-based material in a CD ROM in 
the course Kimia Teknik. lmplementafion of hybrid learning is managed by the 
lecturer, to control the learning activities of students in an multimedia 
environment, through a learning process model to control the activities of 
students in the classroom (classroom activity) and activities outside the 
classroom (out-of-class activity) that will be evaluated in the classroom 

Key Word : information technology, multimedia, learning material, hybrid 
learning, learning process 



DAFTAR IS1 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... i 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii 
... 

ABSTRAK ............................................................................................................ III 

DAFTAR IS1 ..................................................................................................... iv 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. vi 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. vii 

....................................................................................... BAB I PENDAHULUAN I 

A . Latar Belakang Masalah .................................................................. 1 

B . ldentifikasi Masalah ......................................................................... 4 

C . Batasan Masalah ............................................................................. 5 

D . Perumusan Masalah ....................................................................... 5 

E . Tujuan Peneltian ............................................................................. 5 

F . Kontribusi Penelitian ........................................................................ 5 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................................... 7 

. ..................................................................................... A Kajian Teori 7 

B . Landasan Teori ............................................................................... 8 

1 . Peranan Media Ajar dalam Proses Pembelajaran ....................... 8 

2 . Multimedia dan Pengajaran ........................................................ 9 

3. lmplementasi Multimedia-Based Instructional ........................... 11 

BAB Ill METODOLOGI PENELITIAN ................................................................. 14 

A . Desain Kegiatan Penelitian .......................................................... 14 

B . Populasi dan Sampel ................................................................ 14 

C . Variabel Penelitian ........................................................................ 15 

D . Kerangka Penelitian ...................................................................... 15 

E . lnstrumen Penelitian ...................................................................... 15 

F . Teknik Analisa Data .................................................................. 15 

G . Hipotesis Penelitian ....................................................................... 15 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................. 17 

A . Hasil Penelitian ............................................................................. 17 



1 . Pengembangan Paket Bahan Ajar Kimia Teknik Berbasis 

Multimedia ..................................................................................... 17 

2 . Uji Aksesibilitas dan Kelengkapan Fitur CD lnteraktif Kimia 

Teknik ........................................................................................... 23 

3 . Pembelajaran Terintegrasi (Hybrid Learning) ............................ 24 

4 . Proses Pembelajaran Hybrid Learning berbasis Multimedia ..... 24 

..................................... 5 . Deskripsi Data Pre-Test dan Post Test 25 

I3 . Pembahasan ................................................................................. 26 

BAB V PENUTUP .............................................................................................. 29 

A . Simpulan ....................................................................................... 29 

B . SaranDAFTAR PUSTAKA ............................................................. 29 



DAFTAR GAMBAR 

................. Gambar 1 . Skema Model Pengembangan Pembelajaran Terintegrasi 4 

Gambar 2 . Rancangan struktur materi CD lnteraktif Kimia Teknik ..................... 18 

Gambar 3 . Struktur menu CD lnteraktif Kimia Teknik ......................................... 19 

Gambar 4 . Halaman Opening CD lnteraktif Kimia Terapan ................................ 19 

Gambar 5 . Halaman lntro CD lnteraktif Kimia Teknik .................................. 20 

Gambar 6 . Halaman Menu Utama ..................................................................... 20 

Gambar 7 . Halaman About ................................................................................ 21 

Gambar 8 . Halaman Guide ................................................................................ 21 

Gambar 9 . Materi Pengantar lkatan Kimia ......................................................... 22 

Gambar 10 . Materi Peranan elektron dalam Ikatan Kimia .................................. 22 

Gambar 11 . Materi lkatan Ion ............................................................................ 23 

Gambar 12 . Materi I katan Kovalen .................................................................... 23 



DAFTAR TABEL 

Tabel 1 . Uji Aksesibiltas dan Kelengkapan Fitur CD lnteraktif Kimia Teknik ....... 24 

Tabel 2 . Data hasil Pre-Test dan Post Test ........................................................ 25 

vii 



BAB l 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya peningkatan kualitas pembelajaran Mata kuliah Kimia selama ini 

telah dilakukan oleh Dosen pembina mata kuliah ini, baik dalam bentuk diktat1 

modul perkuliahan, maupun slide presentasi. Dan melalui penelitian DIPA UNP 

tahun 2008 telah dikembangkan bahan ajar ini dalam bentuk CD lnteraktif 

Multimedia, yang kemudian pada tahun 2009 dikembangkan suatu model 

pembelajaran terintegrasi paket multimedia dan pembelajaran konvensional di 

kelas, sehingga terjadi sinkronisasi pembelajaran mahasiswa di kelas dengan 

belajar mandiri di rumah melalui CD interaktif multimedia Kimia Teknik. 

Mata Kuliah Kimia Teknik merupakan salah satu mata kuliah dasar yang 

terdapat di dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2006 Jurusan 

Teknik Elektronika, yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Jurusan Teknik 

Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.Mata Kuliah Kimia Teknik 

ini termasuk mata kuliah yang tidak mudah dipahami oleh mahasiswa, karena 

materinya yang bersifat abstrak dan sulit untuk diamati dengan mata telanjang. 

Disamping itu juga diperlukan pemahaman konseptual, karena mata kuliah ini 

dengan materi yang tersusun secara hirarkis dan bekelanjutan. Oleh karena itu 

urutan penguasaan materi oleh mahasiswa merupakan suatu ha1 yang mutlak, 

karena untuk memahami satu topik materi dalam Kimia Teknik, mahasiswa harus 

menguasai materi sebelumnya, sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penguasaan mahasiswa terhadap suatu 

topik materi sangat tergantung pada penguasaan materi sebelumnya. 

Berkaitan dengan ha1 ini, dapat dikatakan bahwa belajar ilmu Kimia 

merupakan suatu kegiatan yang berkenaan dengan penyeleksian konsep-konsep 

ilmu Kimia yang sederhana dan menghubungkannya dengan konsep yang lebih 

rumit. Belajar ilmu Kimia pada hakekatnya adalah suatu aktifit'as mental untuk 

memahami arti, hubungan-hubungan dan simbol-simbol kemudian 
- - 

menerapkannya ke situasi nyata. 



Dalam kegiatan perkuliahan di kelas dalam mata kuliah Kimia Teknik ini, 

berdasarkan pengalaman peneliti selama ini, terdapat beberapa persoalan yang 

sering muncul, sehingga sering menjadi hambatan bagi mahasiswa untuk dapat 

mempercepat proses pembelajaran di kelas, antara lain : 

1. Latar belakang pendidikan mahasiswa yang berbeda, terdapat tiga latar 

belakang utama mahasiswa, yaitu dari SMA (IPA dan IPS), SMK 

(Elektornika) dan Madrasah Aliyah (IPA). 

2. Fasilitas praktikum dan laboratorium, karena materi kuliah ini tidak 

didukung oleh kegiatan praktikum di laboratorium, sehinga sulit bagi 

mahasiswa untuk memahami proses reaksi ikatan kimia yang terjadi. 

3. Sulit bagi mahasiswa dalam menganalisa rangkaian ikatan kimia, karena 

tidak adanya bukti otentik tentang proses ikatan tersebut 

Wahid (2001) mengutip Sedotti dan Tannaka (1989) mengungkapkan 

gambaran kurang diminatinya bidang Kimia oleh mahasiswa. Pada lomba 

Science Talent Research yang dilaksanakan oleh National Science Foundation 

ternyata dari 300 siswa cerdas berbakat yang memenangkan lomba, hanya 8 

orang memilih karir bidang Kimia. 

Penyebab menurunnya minat mahasiswa mempelajari Kimia menurut 

Momo R, yang dikutip oleh Wahid (2001), antara lain : 

1. llmu Kimia dianggap ilmu yang sulit dan dipandang sebagai imu yang keras 

(hard science) 

2. llmu Kimia mempunyai banyak aturan 

3. Adanya chemophobia dari masyarakat yang menganggap zat kimia 

sebagai racun dan penyebab munculnya polusi lingkungan 

4. Siswa mengalami frustasi karena miskonsepsi yang sering terjadi 

5. Sering terjadi proses belajar mengajar yang terpusat pada guru/ dosen 

(Teacher-Centered Teaching), sehingga mahasiswa tidak terlibat aktif 

dalam proses belajar mengajar. 

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nana Sujana, Romi (2003) 

mengungkapkan bahwa teknologi animasi multimedia dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana untuk memperjelaskan konsep yang abstrak, dan animasi 

merupakan salah satu media yang dapat menarik perhatian yang 

menggunakannya. Dengan memanfaatkan animasi multimedia dalam mata 

kuliah kimia ini akan dapat : 



1. Memperjelaskan informasi ikatan yang abstrak menjadi lebih nyata 

2. Menguraikan proses persamaan dan ikatan kimia, sehingga dapat 

dipahami bentuk ril dari persamaan dan ikatan tersebut. 

3. Memperkecil resiko kecelakaan karena aktifitas dilaboratorium 

Usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka untuk mengatasi 

persoalan tersebut, Dosen pembina mata kuliah, telah mengembangkan bahan 

ajar dalam bentuk modul perkuliahan tercetakn dan modul khusus yang berisi 

contoh-contoh soal dan pembahasannya dalam bentuk paket Multimedia, 

sehingga dengan bantuan modul tersebut akan dapat mengatasi kesulitan belajar 

mahasiswa. 

Sebagai sebuah paket pembelajaran, diharapkan paket multimedia akan 

dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi mahasiswa dalam memahami 

materi kuliah yang dipelajarinya secara mandiri, yang kemudian akan diperbaiki 

dan disempurnakan oleh dosen dalam perkuliahan tatap muka di kelas 

khususnya dalam ha1 meluruskan misconception yang diperoleh mahasiswa 

pada saat belajar mandiri. 

Pada penelitian terdahulu, diperoleh suatu model pembelajaran 

terintegrasi seperti terlihat pada Gambar 1. 

Secara garis besar, aktifitas mahasiswa dikelompokkan ke dalam dua 

jenis kegiatan, yaitu : 

a. Classroom Activity 

Adalah aktifitas kegiatan belajar yang diikuti mahasiswa selama mereka 

berada di dalam kelas. 

b. Out-of-Class Activity 

Adalah aktifitas kegiatan belajar mahasiswa selama mereka berada di luar 

aktifitas kelasl kampus. 

Untuk mengontrol semua aktiftas tersebut. Maka untuk kebutuhan 

pengontrolan dikembangkanlah dua jenis instrumen kontrol. Desain 

pengembangan model pembelajaran terintegrasi paket multimedia terntegrasi 

dengan classroom teaching adalah sebagai berikut : 



Gambar 1. Skema Model Pengembangan Pembelajaran Terintegrasi 

Dengan menggunakan dua jenis instrumen ini, kemudian baik mahasiswa 

maupun dosen akan dapat mengontrol aktifitas dan kegiatan belajar masing- 

masing mahasiswa.Lembaran instrumen adalah lembaran kerja mahasiswa yang 

digunakan oleh mahasiswa untuk mengungkapkan kembali pengalaman belajar 

yang telah ia dapatkan baik ketika ia berada di luas kelas maupun di dalam 

kelas, yang kemudian akan dievaluasi kembali oleh dosen pembina mata kuliah 

Kimia Teknik. 

Oleh sebab itu pada penelitian ini dicoba untuk melihat sejauhmana 

pengaruh model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis 

paket multimedia dengan pengajaran di kelas, terhadap hasil belajar mahasiswa 

dalam mata kuliah Kimia Teknik. 

B. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah 

yang akan diteliti antara lain : 

1. Sejauhmana Paket CD multimedia lnteraktif Kimia Teknik dimanfaatkan 

oleh mahasiswa sebagai sarana belajar mandiri. 

2. Menganalisis kesesuaian antara paket multimedia yang dikembangkan 

dengan kebutuhan belajar mahasiswa dalam mata kuliah Kimia Teknik 

3. Kesulitan - kesulitan belajar apa yang dialami oleh mahasiswa pada saat 

beradaptasi dengan teknologi multimedia 



4. Bagaimana mengembangkan instrumen ukur belajar mahasiswa pada 

mata kuliah Kimia teknik 

5. Sejauhmana pengaruh model pembelajaran terintegrasi terhadap hasil 

belajar mahasiswa dalam mata kuliah Kimia Teknik. 

C. Batasan Masalah 

Untuk lebih fokus dan terarahnya kegiatan penelitian ini, maka masalah 

penelitian akan dibatas pada hal-ha1 berikut ini : 

1. Sejauhmana Paket CD multimedia lnteraktif Kimia Teknik dimanfaatkan 

oleh mahasiswa sebagai sarana belajar mandiri. 

2. Sejauhmana pengaruh model pembelajaran terintegrasi terhadap hasil 

belajar mahasiswa dalam mata kuliah Kimia Teknik. 

D. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan indentifikasi masalah, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu : 

"Bagaimana pengaruh model pembelajaran terintegrasi antara paket multimedia 

dengan classroom teaching terhadap hasil belajar mahasiswa" 

E. Tujuan Penelt ian 

Tujuan Penelitian ini antara lain : 

1. Diperolehnya suatu model pembelajaran yang mengintegrasikan paket 

multimedia dan pengajaran di kelas. 

2. Ditemukannya suatu model instrumen pengontrol aktifitas mahasiswa 

baik pada saat berada di kelas, maupun di luar kelas. 

3. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh model pembelajaran 

terintegrasi terhadap hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Kimia 

Teknik 

F. Kon t r ibus i  Peneli t ian 

Melalui penelitian ini akan dapat diperoleh manfaat dan konstribusi 



1. Model pengalaman belajar terintegrasi yang diperoleh akan dapat 

digunakan sebagai dasar dalam rnelakukan perbaikan proses 

pembelajaran. 

2. Model yang dikembangkan akan dapat diimplementasikan di Jurusan lain 

yang berbasis program ilmu pasti (eksakta) di UNP Padang. 

3. Terealisasinya model pernbelajaran berbasis IT di Jurusan Teknik 

Elektronika FT UNP Padang, sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah 

pilot projek di Univeritas Negeri Padang 



BAB I1 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Oetomo dan Priyogoutomo (2004), lebih jauh menggali tentang media 

yang pavorit bagi peserta didik, yang dinyatakan dalam makalah " Kajian 

terhadap Model Animasi multmedia dalam Pembangunan Sistem e-Education", 

Dalam penelitian ini dikaji tentang Animasi multmedia yang sering digunakan, 

yang paling favorit serta yang menjadi harapan dan disukai oleh peserta didik 

dalam usahanya untuk mengembangan wawasan dan pengetahuannya, maka 

hasil yang diperoleh media-media tersebut antara lain : kaset (program 

pengajaran), CD MP3, VCD, CD lnteraktif dan Internet. 

Paquette (2004), mengembangkan suatu model pembelajaran berbasisi 

multimedia yang disebut dengan netwoked-based learning models, yang 

dikelompokkan ke dalam 6 (enam) model, yaitu : high-tech classroom, distributed 

classroom, hypermdia self-training, On-line Training, Community Practice d a n 

electronic performance support systems (EPSS). Dalam model distributed 

classroom, ditujukan untuk proses pembelajarn yang mandiri oleh pesertanya 

yang dikemas dalam bentuk CD atau DVD (Paquette, 2004 :9). Event pengajaran 

diberikan dalam bentuk presentasi live oleh prosefsorl trainer, sedangkan learner 

dapat mengikutinya dalam ruang yang berbeda, dimanapun dia berkesempatan 

mengaksesnya. 

Muhammad Adri (2005), dalam penelitiannya tentang "Peningkatan 

Prestasi Belajar Mahasiswa Melalui Pemanfaatan Animasi multmedia Dalam 

Pengembangan Sistem E-Education", mengembangkan suatu model 

pembelajaran berbasis Animasi multmedia, guna meningkatkan peran aktif 

mahasiswa dalam menggali materi perkuliahan secara mandiri, yang diharapkan 

dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Dalam kegiatan ini, 

dikembangkan model Animasi multmedia untuk tiga mata kuliah yang saling 

terkait satu sama lainnya, yaitu Sistem Operasi, (SI), Sistem Operasi Jaringan 

(D3) dan Jaringan Komputer (S1 dan D3). 



Nelda Azhar dan Muhammad Adri (2007), dalam penelitiannya telah 

mengembangkan suatu model pembelajaran berbasis CD lnterkatif dalam mata 

kuliah Kimia Teknik, kemudian melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap 

desain, isi dan kandungan kognitif materi ajar yang dikandungnya, serta 

pengaruhnya terhadap hasil belajar mahasiswa, diperoleh hasil bahwa validitas 

dan reliabilitas paket ajar berbasis multimedia adalah sangat baik untuk 

menunjang peningkatan hasil belajar mahasiswa. 

B. Landasan Teori 

Peranan Media Ajar dalam Proses Pembelajaran 

Strategi mengajar menurut Muhibbin Syah (2002), didefinisikan sebagai 

sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan 

pengajaran tertentu. Strategi mengajar ini mencakup beberapa tahapan, 

seperti : 

a. Strategi perumusan sasaran proses belajar mengajar (PBM), yang 

berkaitan dengan strategi yang akan digunakan oleh pengajar dalam 

menentukan pola ajar untuk mencapai sasaran PBM. 

b. Strategi perencanaan proses belajar mengajar, berkaitan dengan 

langlah-langkah pelaksanaan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Dalam tahap ini termasuk perencanaan tentang media ajar yang akan 

digunakan. 

c. Strategi pelaksanaan proses balajar mengajar, berhubungan dengan 

pendekatan sistem pengajaran yang benar-benar sesuai dengan 

pokok bahasan materi ajar. 

Dalam pelaksanaannya, teknik penggunaan dan pemanfaatan media turut 

memberikan andil yang besar dalam menarik perhatian siswal mahasiswa 

dalam PBM, karena pada dasarnya media mempunyai dua fungsi utama, 

yaitu media sebagai alat bantu dan media sebagai sumber belajar bagi 

mahasiswa (Djamarah, 2002; 137). 

Menurut Nana (2001), media pengajaran merupakan salah satu unsur 

penting dalam belajar dan pembelajaran yang dapat mempertinggi proses 

belajar, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mempertinggi hasil 

belajar. Lebih jauh menurut Nana Sudjana, ada beberapa alasan mengapa 



media pengajaran dapat mempertinggi hasil belajar. Alasan pertama adalah 

menfaat media pengajaran dalam proses pengajaran dapat menghasilkan 

metode mengajar yang lebih bervariasi, bahan pelajaran akan lebih jelas, 

dapat menarik perhatian siswalmahasiswa dan menimbulkan motivasi 

belajar. Alasan kedua adalah berkenaan dengan taraf berfikir dan 

kemampuan manusia dalam menyerap materi yang berbeda sesuai dengan 

taraf perkembangan masing-masing individu. Melalui media pembelajaran 

yang tepat hat-ha1 yang abstrak dapat dikongkretkan dan hal-ha1 yang 

kompleks dapat disederhanakan, sehingga pemahaman mahasiswa untuk 

suatu materi dapat ditingkatkan. 

Dalam mengembangkan suatu media pembelajaran, haruslah senatiasa 

mengacu kepada domain dari teknologi pengajaran, melalui elaborai masing- 

masing elemen di dalamnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ely 

(1996) : Instructional technology is the theory and practice of design, 

development, utilization, management and evaluation of processes and 

resources for learning. 

Dari uraian tersebut maka teknologi internet dengan e-learningnya 

mendapatkan peluang untuk dijadikan sebagai salah satu teknologi 

pengajaran, terutama akan dapat diimpelementasikan sebagai media 

informasi dari proses komunikasi yang ada di dalam pendidikan. Proses 

komunikasi dalam pengajaran tersebut digambarkan oleh Heinich et.al 

(1 999) sebagai berikut : 

I - [  
Gambar 2. Proses Komunikasi dalam Pengajaran (Heinich et.al.1999) 

2. Multimedia dan Pengajaran 

Heinich, Molenda dan Russel (1996)menyatakan bahwa media dalam 

aktivitas pembelajaran dapat di defenisikan sebagai sesuatu yang dapat 



membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung 

antara dosen dan mahasiswa. Dengan kata lain, media pembelajaran 

berperan sebagai sebagai perantara dalam kegiatan belajar mengajar antara 

dosen dengan mahasiswa 

Heinich, dkk (1996), mengemukakan klasifikasi media yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran yaitu: 1). Media yang tidak di proyeksikan, 2). 

Media yang diproyeksikan (projected media), 3). Media audio 4). Media 

video dan film, 5). Komputer, 6). Multimedia berbasis komputer. 

a. Kriteria Multimedia lnteraktif 

Thorn (2006) mengajukan enam kriteria untuk menilai multimedia 

interaktif, yaitu : 

1) Kriteria penilaian pertama adalah kemudahan navigasi. Sebuah CD 

interaktif harus dirancang sesederhana mungkin sehingga 

mahasiswa dapat memperlajarinya tanpa harus dengan pengetahuan 

yang kompleks tentang media 

2) Kriteria kedua adalah kandungan kognisi. Dalam arti adanya 

kandungan pengetahuan yang jelas. 

3) Kriteria ketiga adalah presentasi informasi, yang digunakan untuk 

menilai isi dan program CD interaktif itu sendiri 

4) Kriteria keempat adalah integrasi media, dimana media harus 

mengintegrasikan aspek pengetahuan dan keterampilan. 

5) Kriteria kelima adalah artistik dan estetika. Untuk menarik minat 

belajar, maka program harus mempunyai tampilan yang menarik dan 

estetika yang baik. 

6) Kriteria penilaian yang terakhir adalah fungsi secara keseluruhan, 

dengan kata lain program yang dikembangkan harus memberikan 

pembelajaran yang diinginkan oleh peserta belajar, sehingga saat dia 

menjalankan program dia akan merasa telah memperlajari sesuatu. 

b. Hi-Tech dalam Pembelajaran 

Teknologi Hit-tech yang berkembang dewasa ini dapat dimanfaatkan 

sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran. Diantara 

teknologi tersebut antara lain : (Moerad, 2002) 



1) Public or Private Database yang dihubungkan dengan telephone 

kabel dari stasiun pembelajaran ke peserta program 

2) CD ROM, yang berisi materi dan informasi pembelajaran, sebagai 

data bahan ajar biasa 

3) Hypertext, pemanfaatan teknologi hypertext untuk penyusunan 

materi ajar. 

4) Hypermedia, menghubungkan beberapa media yang berbeda 

dibawah pengendalian pesertal siswa yang berhubungan dengan 

hypertext 

5) Interactive Multimedia, aplikasi pembelajaran berbasis multimedia 

dalam bentuk CDI (Compect Disk Interactive) dan DVI (Digital Vdeo 

Interactive), dalam berbagai format multimedia dengan kapabilitas 

interaksi dengn penggunanya. 

6) lntranet dan Internet, pemanfaatan jaringan komputer untuk mebuat 

jaringan pembelajaran. 

lmplementasi Multimedia-Based lnstructional 

Terdapat beberapa tahapan dalam mengimpelentasikan Multimedia-based 

instructional, yang dapat digambarkan sebagai berikut : (Owens and Lee 

2004) 

+ 
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Design 1 
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Gambar 3. Sirkulasi implementasi Multimedia-based instructional 

a. Perancangan Media Pengajaran Berbasis Multimedia 

lmplementasi pengajaran berbasis multimedia, harus didukung oleh 

berbagai faktor (Prata dan Lopes, 2005 : 38) ,  yang akan menjadikan 



content multimedia yang telah dikembangkan akan dapat dimanfaatkan 

oleh seluruh peserta pengajaran. Beberapa ha1 yang perlu diperhatikan 

pada saat akan mengimplementasikan teknologi ini dalam pengajaran 

antara lain : 

1. Cara belajar audiens 

2. Karakteristik dan budaya personal dari populasi yang akan dijadikan 

target. 

3. Karakteristik spesifik dari setiap komponen multimedia yang 

digunakan. 

4. Kelebihan dan kelemahan dari tiap-tiap komponen (video, audio, 

animasi, grafis dan lain-lain) 

5. Karakteristik spesifik yang tidak bisa dipisahkan dari tiap-tiap materi 

yang disajikan (perlakuan yang berbeda antar mata kuliah). 

6. Kebutuhan untuk mengakomodasiberbagai model (styles) yang 

berbeda dalam belajar. 

7. Pentingnya interaktivitas dan partisipasi aktif dari pengguna. 

8. Kebutuhan akan tersedianya suatu virtual environment (lingkungan 

belajar virtual) seperti web-based application yang menunjang. 

9. Proses belajar adalah suatu sautu kontinuitas utuh, bukan sporadik 

dan kejadian terpisah-pisah (disconnected events). 

b. Tahapan analisis Multimedia Instructional 

Untuk merealisasikan berbagai faktor tersebut, maka perlu dilakukan 

pada saat perancangan sistem pengajaran berbasis multimedia, 

beberapa tahapan analisis, terutama adalah analisis terhadap Front-end 

analysis yang menurut Owens dan Lee (2004) adalah sebagai berikut : 

1. Audience analysis, definisikan siapa yang akan dijadikan target. 

2. Technology analysis, kaji teknologi yang saat ini tersedia dan 

teknologi yang akan dikembangkan. 

3. Situasion analysis, tentukan lingkungan yang akan dijadikan target 

4. Task analysis, jelaskan kebutuhan fisik dan mental dalam 

menyelesaikan job. 

5. Critical insident analysis, tentukan kegiatan yang dibutuhkan seperti 

pelatihan atau ketersediaan informasi pada audiens terget 



6. Objective analysis, tentukan kinerja dan tujuan instruksional untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

7. Issue analysis, analisa kategori terhadap organisasional, kinerja dan 

pelatihan. 

8. Media analysis, Pilihlah media yang tepat sebagai media 

pengajaran. Extant data analysis 

9. Extand data analysis, kaji material instruksional apa yang tersedia 

dan perlu dikembangkan. 

10. Cost analysis, analisis pembiayaan yang mungkin muncul dalam 

pengembangan, dan bandingkan dengan sistem yang telah ada. 



BAB Ill 

METODOLOGI PENELlTlAN 

Untuk merealisasikan tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan pada 

Bab I tersebut di atas, dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut : 

A. Desain Kegiatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian ekperimen, dengan desai penelitian 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Desain Penelitian 

Dari Tabel 1 dapat dilihat. Bahwa untuk mengetahui pengaruh dari model 

pembelajaran terintegrasi, mahasiswa yang menjadi sampel penelitian akan 

dikelompokkan menjadi dua kelompok kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas 

eksperimen.Terhadap kedua kelas diberikan Pre-test untuk mengukur 

kemampuan awal mahasiswa dala mata kuliah Kimia teknik, yang kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian perlakuan kepada kelas treatmen, yang kemudian 

dilanjutkan dengan post-test untuk mengukur seberapa jauh perbedaan hasil 

belajar mahasiswa pada kelas treatment dan kelas kontrol. 

Kelompok 

Kelas Exp 

Kelas Ctrl 

B. Populasi dan Sampel 

Yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Teknik 

Elektronika yang mengambil mata kuliah Kimia Teknik. Sedangkan sampel 

penelitian ini menggunakan metoda total population sampling, dimana semua 

komunitas populasi menjadi sampel penelitian, yang kemudian dibagi menjadi 

dua kelompok, yaitu kelas treatmen dan kelas kontrol. 

Pre-Test 

T 1 

T I  

Treatmen 

X I  

X2 

Post-test 

T2 

T2 

Hasil 

Y 1 

Y2 



C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Bebas, yaitu variabel model pembelajaran terintegrasi paket 

multumedia dan classroom teaching 

2. Variabel Terikat adalah hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Kimia 

Teknik. 

D. Kerangka Penelitian 

E. lnstrumen Penelitian 

lnstrumen penelitian ini adalah lembaran soal yang akan digunakan untuk 

mendapatkan gambaran hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Kimia teknik, 

baik soal untuk Pre-Test maupun soal Post-test. 

Kelas 

Experimen 

F. Teknik Analisa Data 

Pre 

Test 

+ 

Analisa data penelitian ini dilakukan untuk mengukur keabsahan dan 

kehandalan suatu instrumen serta untuk mengukur persyaratan dasar sebuah 

instrumen ukur, seperti uji normalitas, dan uji homogenitas. Untuk melakukan 

analisa data digunakan perangkat lunak SPSS. 

G. Hipotesis Penelitian 

- 

Kelas 

Control 

HO : Tidak terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Terintegrasi Paket 

Multimedia dan Classroom Teaching terhadap Hasil Belajar Mahasiswa 

pada Mata Kuliah Kimia Teknik. 

+ 

Belajar dengan 

model Blended 

t 

Tes 

t 

--, 

- +. 

4. 
Pos 

Hasil 

Belajar 

Hasil 

Belajar 

Belajar dengan 

model konvensional 
-, 



H I  : Terdapat Pengaruh yang Signifikan Model Pembelajaran Terintegrasi 

Paket Multimedia dan Classroom Teaching terhadap Hasil Belajar 

Mahasiswa pada Mata Kuliah Kimia Teknik. 



BAB IV 

HASlL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pengembangan Paket Bahan Ajar Kimia Teknik Berbasis Multimedia 

CD lnteraktif Kimia Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

CD lnterktif yang telah dikembangkan pada penelitian terdahulu (Nelda, 2008) 

dalam mata kuliah Kimia Terapan, digunakan untuk pembelajaran Kimia bagi 

mahasiswa Program Studi Diploma 3 (D3) di Jurusan Teknik Elektronika FT UNP 

Padang, yang kemudian struktur materi di revisi sesuai dengan struktur materi 

pembelajaran Kimia Teknik yang diberikan bagi mahasiswa Program Studi S1 

Pendidikan Teknik Elektronika FT UNP Padang. 

a. Struktur Materi Pembejaran CD lnteraktif Kimia Teknik 

Rancangan struktur materi CD lnteraktif Kimia Teknik, di susun sesuai 

dengan Kurikulum yang dikembangan dan digunakan oleh dosen pembina 

mata kuliah Kimia Teknik di Jurusan Teknik Elektronika FT UNP Padang. 

Pada struktuir materi ini, mahasiswa diperkenalkan dengan konsep tentang 

teori atom sebagai landasan awal dalam memahami materi lkatan Kimia, 

kemudian dilanjutkan dengan struktur atom, sistem periodik, persamaan 

reaksi dan rumus kimia. Dengan materi pendahulu ini, maka diharapkan 

mahasiswa akan dapat memahami materi lkatan Kimia dengan lebih baik 

dan mudah. Struktur materi ini dapat dilihat pada Gambar 3. 

b. Sturuktur Menu 

lmplementasi stuktur materi di atas, kemudian di kembangkan menjadi 

struktur menu pada aplikasi CD lnteraktif Kimia Teknik, dengan tujuan untuk 

mempermudah mahasiswa dalam melakukan interaksi dan navigasi dalam 

aplikasi pembelajaran ini, dan Struktur menu yang dikembangkan seperti 

terlihat pada Gambar 4. 



Struktur Atom 

0 

Rumus Kimia * u 
Gambar 2. Rancangan struktur materi CD lnteraktif Kimia Teknik 

c. Hasil Revisi CD Multimedia lnteraktif Kimia Teknik 

Berdasarkan struktur menu dan struktur materi di atas, maka kemudian 

dikembangkan sebuah CD lnteraktif Multimedia Kimia Teknik dengan hasil 

sebagai berikut : 

a. Halaman Opening 

Halaman Opening adalah halaman yang dipersiapkan dalam bentuk 

autorun pada saat CD lnteraktif Kimia Teknik dimasukkan ke dalam 

drive CD ROM Komputer. 

Halaman opening ini berisi informasi singkat tentang mata kuliah Kimia 

Teknik dalam bentuk movie animasi, sehingga pengguna akan dapat 

memperoleh informasi awal berkaitan dengan mata kuliah Kimia Teknik 

ini. Desain halaman opening ini terlihat pada Gambar 5. 

b. Halaman lntro 

Pada halaman ini mahasiswa akan dapat memperoleh informasi singkat 

tentang CD lnteraktif Kimia Teknik, sehingga akan dapat menambahkan 

pemahaman dan wawasan awal mahasiswa dalam menggunakan CD 

lnteraktif ini. Tampilan halaman lntro ini terlihat pada Gambar 6. 



lntro I 

kuliah 
Kirnia 

Terapan 

I 
Petunjirk RumusMmia - - - - - - - - - ,  
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Gambar 3. Struktur menu CD lnteraktif Kimia Teknik 

Gambar 4. Halaman Opening CD lnteraktif Kimia Terapan 



Gambar 5. Halaman lntro CD lnteraktif Kimia Teknik 

c. Halaman Menu 

Halaman menu CD lnteraktif Kimia Teknik ini dikembangkan dengan 

antarmuka sebagai berikut : 

%n in1 terdap a t  5 menu y, Pada b a ~ l r  ang dapat 
anda akse 
1 About : Berrsl pengantdr singb! tentang 

CD Inle~dktif ffirnra Treknrk 
2,  Guide : Bensr petunjuk singkat rxliggunaan 

CD Interahhf Kimia Teraonr: 
3 Tutoiiai : Yerisi t-incian Inaten Gulloh K m ~ a  

Tcknrk 
* Borrs~ sot 

per,yel* 
, Gerisi $a 

Gambar 6. Halaman Menu Utama 

Pada halaman menu ini terdapat 5 menu utarna yang ditempatkan pada 

sisi kiri dari halaman kerja CD Interaktif, yang dilengkapi dengan 

penjelesan singkat untuk masing-masing menu pada saat salah satu 

tombol menu di dekati oleh kursor mouse. 

d. Halaman About 



Halaman ini berisi informasi singkat tentang CD lnteraktif Kimia Teknik 

dan tim pengembang aplikasi pembelajaran elektronis ini. 

Klrnia Teknik nleru~akan mata kultafi dasar yang terg '7 
kelompok Mz!a ~ u i i a h  Kerlrnuan c'an t;eieramp#len dr1e-n hurtkuldm 
Berbas~s Kompetensi (K6U; di )ulusan Teknik E:sktr~nt<a I ' 

CD InteraLt~f Ini dikembangkan oleh Tim Penyajar U~rnla Teknik, 
senioga sedtkit ka~ya  In, skan dapat membrrikan pembahan 
atmr~sf~r akadem~k dc Juntsan Teknik Eiektron~ka fl I M P  PaCang, 
d. an mottvasi belajar maqdirl bagt mat 

9 

Gambar 7. Halaman About 

e. Halaman Guide 

Halaman ini berisi informasi petunjuk penggunaan dan navigasi 

terhadap isi aplikasi CD lnteraktif Kimia Teknik. 

- U ~ L U K  ~ ~ U U I U  rt: : 

- Untuk menuju k e  t 

. keluar ddri 1 

Gambar 8. Halaman Guide 

f. Halaman Materi 

Pada saat tombol Tutorial di akses oleh mahasiswa, maka kemudia 

akan muncul halaman materi kuliah yang terdiri dari 6 topik materi yang 

relevan dengan Konsep lkatan Kimia, sehingga diharapkan akan dapat 



memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada mahasiswa 

tentang lkatan Kimia. 

atom lam dsmi melengkapbn jumteh elcitron kullt teriuar menladm 
%*tau )#La atom tnimemllnkt elektran lebrh sedlkrt pada kuln terluar, 

I. rnrrnbcnkannya pada atanlain, rnembual rubkul<t yaog rebelurn 
nya tclan dolcnykep* d, dalsmorbl lerluarnye Ceeeodrrungan atom 

#bran klmla yang merela beauk dt antan merrb 

I 
unlui mslnnp bartubr elektron manyuzun bass p n g  memm gaya I( 

! 

Gambar 9. Materi Pengantar lkatan Kimia 
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Gambar 10. Materi Peranan elektron dalam lkatan Kimia 



Lull1 laduarnvamemberlkan dtMian inikepadr atom lam yang rkan 
bergebung dengannva, den d t n a n  kcernpat dcktran Ilu mcreks 
berrbtuh Atom yanp memrllW lebih darr ernpet elektron pada kultt 
tcduarqa mner inu clekvon darl alom lam yaw ikan benbtan 

Gambar 11. Materi lkatan Ion 

1 knur daiam Let 
,ni 

lidupan ada l c r i  

Gambar 12. Materi lkatan Kovalen 

2. Uji Aksesibilitas dan Kelengkapan Fitur CD lnteraktif Kimia Teknik 

Uji aksesibilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kemudahan akses 

CD lnteraktif Kimia Teknik oleh mahasiswa yang dilakukan pada sampel dari 

populasi yang akan diuji, diambil sekitar 20 orang sampel secara acak (25% dari 

populasi), kemudian dilakukan uji coba penggunaan CD lnteraktif Kimia Teknik, 

dengan asumsi tingkat kesalahan 5 %, nilai r = 0,25. Dari hasil pengujian 

diperoleh data seperti terlihat pada Tabel 1. 

Dari data tersebut, diperoleh hampir semua komponen yang diuji sudah 

dinyatakan valid, kecuali perlu perbaikan atas hasil rekaman audio.Dari hasil uji 



beta (construct validity) tersebut, dilakukan langkah perbaikan dalam proses 

perekaman audio narasi materi ajar. 

Tabel 1. Uji Aksesibiltas dan Kelengkapan Fitur CD lnteraktif Kimia Teknik 

3. Pembelajaran Terintegrasi (Hybrid Learning) 

Dari uraian do atas dapat dilihat bahwa Paket bahan ajar Kimia Teknik 

dalam bentuk CD lnteraktif Multimedia merupakan media yang sudah diuji 

kehadalan dan kevalidannya, sehingga layak untuk digunakan dalam model 

pembelajaran terintegrasi antara Paket Multimedia dengan perkuliahan tatap 

muka di kelas. 

Untuk mendukung proses integrasi ini, maka dikembangkan beberapa 

instrumen pendukung antara lain : 

1. lnstrumen kontrol aktifitas belajar mahasiswa di dua lingkungan belajar 

yaitu a) lingkungan belajar di kelas dan b) lingkungan belajar diluar kelas. 

2. Pengembangan alat bantu pembelajaran 

3. Pengembangan insturmen untuk menguji beda hasil belajar diantara 

kedua kelas sampel penelitian. 

Kriteria 

1. Tampilan CD lnteraktif 

2. Kelengkapan Materi Kimia Teknik 

3. Penggunaan Animasi 

4. lnteraksi dengan CD lnteraktif 

5. Keleng kapan Media 

6. Kualitas Rekaman Audio Narasi 

7. Penggunaan Bahasa 

8. Background Musik 

9. Penjelasan Materi 

10. lntegrasi Paket Multimedia 

4. Proses Pembelajaran Hybrid Learning berbasis Multimedia 

a. Siklus Pertama Pengembangan Hybrid Learaning 

Sebagaimana strategi pengembangan proses pembelajaran yang telah 

dijelaskan pada Gambar 6, maka siklus pertama pengembangan proses 
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pembelajaran Hybrid learning dilakukan dengan menggunakan student 

worksheet, yang terdiri dari dua lembaran kerja mahasiswa yaitu 

lembaran kerja di luar kelas (out-of-class worksheet) dan lembaran kerja 

di dalam kelas (classroom worksheet). Kedua lembaran kerja ini dapat 

didownload oleh mahasiswa bersamaan dengan materi perkuliahan 

berbasis Multimedia. 

Lembaran kerja out-of-class digunakan oleh mahasiswa untuk 

menguraikan review awal terhadap materi perkuliahan yang kemudian 

dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang disertakan bersamaan 

dengan lembaran kerja. 

b. Siklus Kedua Pengembangan Hybrid Learning 

Pada siklus kedua, kemudian proses pembeljaran dikembangkan 

dengan model evaluasi diakhir sesi perkuliahan, untuk mengukur hasil 

belajar mahasiswa pada setiap topic perkuliahan. 

5. Deskripsi Data Pre-Test dan Post Test 

Kegiatan Pre-test adalah data awal yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengetahui kondisi awal sampel penelitian dan untuk mengetahui pengetahuan 

awal mahasiswa dalam mengikuti kegiatan Perkuliahan Kimia Teknik pada 

Semester Juli - Desember 201 1 

Lembaran soal Pre-Test diberikan dalam bentuk pilihan objektif yang terdiri dari 

40 butir soal yang disusun berdasarkan kisi-kisi jabaran materi yang akan 

diberikan dalam satu semester. 

Tabel 2. Data hasil Pre-Test dan Post Test 

men / K 



a. Deskripsi Data Pres-Test 

Data skor Pre-Test adalah data kemampuan awal mahasiswa dalam 

mengikuti perkuliahan Kimia Teknik yang terdri dari 2 kelas, yaitu kelas 

control dan kelas eksperimen. Kelas control adalah kelas yang 

pembelajarannya dilakukan dengan pendekatan pembelajaran 

konvensional, sedangkan kelas eksprerimen adalah kelas yang 

pembelajarannya melakukan dengan pendekatan Hybrid Learning. 

Dari hasil skor Pre-test ini dapat dilihat, terdapat kecendrungan hasil test 

yang hampir sama antara kelas eksperimen dengan kelas control, dengan 

demikian dapat diasumsikan bahwa kedua kelas ini memiliki kemampuan 

awal yang sama dalam mengikuti perkuliahan Kimia Teknik. 

Mod 
SD 

b. Deskripsi Data Post-Test 

Deskripsi data Post-Test diperoleh setelah pembelajaran selesai 

dilakukan untuk kelas eksperimen dengan pendekatan Hybrid learning. 

Dari hasil data Post-Test di atas dapat dilihat kecendrungan data yang 

berdistribusi normal karena selisih rata-rata, median dan modus tidak 

melebihi satu simpangan baku. 

Dari hasil post-test dapat dilihat bahwa mahasiswa kelas eksperimen 

yang melalui proses pembelajaran dengan pendekatan hybrid learning 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik dari kelas control. 

B. Pembahasan 

39 
7.22 

Upaya perbaikan kulitas proses pembelajaran dengan pendekatan model 

pembelajaran Hybrid Learning merupakan suatu solusi yang dapat ditawarkan 

dalam upaya meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Hybrid 

Learning telah memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa dalam melalui 

proses pembelajaran yang lebih teratur dan terarah. Dari hasil kajian awal dalam 

penelitian ini, karena ujicoba pengembangan dilakukan pada Program Studi 

Pendidikan Teknik lnformatika FT UNP Padang, umumnya mahasiswa telah 
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memiliki pengelaman belajar dengan bantuan teknologi informasi, khususnya 

teknologi internet khususnya dimanfaatkan untuk mencari referensi pendukung 

dan materi tambahan dalam melengkapi tugas perkuliahan. Namun proses 

pencarian sumber belajar baru dilakukan tidak secara terstruktur dan terarah, 

sehingga dengan pendekatan Hybrid Learning ini mahasiswa belajar untuk 

memanfaatkan teknologi dengan metoda yang lebih baik untuk mendukung 

pembelajaran yang mereka ikuti. 

Pada awal proses pengembangan model Hybrid Learning diperoleh data 

masih rendahnya tingkat partisipatif mahasiswa dalam memanfaatkan fasilitas 

CD ROM Multimediasebagai basis penyelenggaraan multimedia-based learning 

bagi mahasiswa, sehingga baru pada beberapa hari menjelang perkuliahan 

konten pembelajaran online diakses oleh mahasiswa, sehingga mereka memiliki 

waktu yang relatif pendek untuk memahami kembali materi dan sumber belajar 

yang telah diberikan di CD ROM. Maka pada saat perkuliahan tatap muka proses 

belajar mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa kemudian di bahas dan diuraikan 

kepada mahasiswa, bahwa semua aktifitas belajar mandiri yang dilakukan oleh 

mahasiswa dapat dicatat dengan baik. 

Kemampuna LMS dalam melakukan record keeping aktifitas online learning 

mahasiswa belum dapat dijadikan bukti otentik tentang kemampuan belajar 

mandiri mahasiswa dalam lingkungan belajar mandiri. Maka oleh sebab itu 

dibutuhkan suatu upaya untuk meng-assesment hasil belajar mahasiswa dalam 

lingkungan Hybrid learning ini. Untuk kebutuhan pengontrolan belajar 

mahasiswa, maka dikembangkan suatu alat ukur yang kemudian disebut dengan 

student worksheet yang digunakan untuk mengevaluasi belajar mahasiswa 

secara mandiri dengan bantuan lingkungan belajar online pada model Hybrid 

learning. Pada student worksheet ini mahasiswa menguraikan kembali 

pemahaman yang mereka dapat dari hasil belajar mendiri pada multimedia- 

based learning. Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh data bahwa pemahaman 

mahasiswa semakin baik ketika mereka memperoleh sumber belajar lebih awal, 

sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2. 

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaran pembelajaran dengan 

model Hybrid Learning ini, dilakukan dengan pendekatan two group pre-post test 



design, masing-masing group kontrol dan eksperimen diberikan pre-test dan 

post-test. Pres-test digunakan untuk mengukur kemampuan awal mahasiswa da 

post-test digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar mahasiswa. 

Dari hasil Pre-test dan Post-test sebagaimana diperlihat pada Tabel 3, dapat 

dilihat bahwa mahasiswa kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki 

kemampuan awal yang sama, sebagai persyaratan utama dalam penelitian ini, 

dimana tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas 

kontrol dan eksperimen. Sedangkan dari hasil post-test dapat dilihat bahwa kelas 

eksperimen memiliki hasil belajar yang lebih baik dari kelas kontrol. Sehingga 

dari data ini dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran Hybrid Learning 

memberikan pengaruh yang besar bagi kemampuan mahasiswa dalam belajar 

secara mandiri yang berdampak terhadap hasil belajar yang lebih baik. 

Keberhasilan penyelenggaraan Hybrid Learning ini tidak terlepas dari 

adanya dukungan infrastruktur jaringan yang baik serta latar belakang 

pengalaman mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai 

pendukung proses pembelajaran mandiri. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Penyelenggaraan pembelajaran dengan pendekatan model pembelajaran 

yang mengintegrasikan paket multimedia dan pengajaran di kelas, telah 

memberikan perubahan terhdadap cara belajar mahasiswa 

2. Untuk mengontrol aktifitas belajar mahasiswa, dibutuhkan suatu model 

instrumen pengontrol aktifitas mahasiswa baik pada saat berada di kelas, 

maupun di luar kelas. 

3. Model pembelajaran terintegrasi memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Kimia Teknik 

B. Saran 

1. Diharapkan dengan Model pengalaman belajar terintegrasi yang diperoleh 

akan dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan proses 

pembelajaran. 

2. Model yang dikembangkan akan dapat dikembangkan dan disempurnakan 

dan diimplementasikan di Jurusan lain yang berbasis program ilmu pasti 

(eksakta) di UNP Padang. 

3. Terealisasinya model pembelajaran berbasis IT di Jurusan Teknik 

Elektronika FT UNP Padang, sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah pilot 

projek di Univeritas Negeri Padang 
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