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ABSTRACT 

The effort to increase of student learning achievement continue to be 
conducted, like by upgrading of learning activity. One kind of effort by increasing 
quality of instructional media. 

The usage and development of teaching media, representing one of 
study strategy able to be done by a teacher, in order to improving activity and 
participation of student in course of learning. Choosen and media exploiting 
election will be able to give excitement to student, so that process the forwarding 
of information to educative participant will walk better, because with usage of 
media, an teaching items will be able to comprehend easily by a student. Usage 
of interactive CD ROM (called as E-Media) as one of instructional media in study 
of Organisasi Komputer can be made as one of alternative to assist resolving of 
study problem of student causing of by using intercative CD, student can to study 
by self-learning, easily, convenience, supple and learn as according to his ability, 
without external constraint. Thereby is expected by used of this kind of media 
can to improve learning achievement of student. 

To overcome one of the constraint related to the limited function of 
instructional media in conventional instruction specially at Organisasi Komputer is 
developed an electronic media in the form of lnteractive Compact Size Read Only 
Memory ( CD-ROM) which is one kind of Computer Based Learning (CBL). 

Key Word : Interactive CD ROM, E-Media, instructional media, 
learning achievement. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam 
ha1 ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen 
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Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
urnumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai 
pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga 
terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan 
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menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah 
berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi 
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Upaya untuk meningkatkan hasil belajar dan daya serap mahasiswa yang 

tinggi, sangat ditentukan oleh mutu kegiatan belajar yang dialami oleh 

mahasiswa, baik dalam kegiatan proses belajar mengajar (PBM) didalam 

kampus maupun diluar kampus. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan 

mengoptimalkan segenap unsur pembelajaran untuk meraih keberhasilan dalam 

proses pembelajaran. Keberhasilan ini ditandai secara primer oleh tingginya hasil 

belajar mahasiswa. 

Salah satu unsur dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan 

pengaruh yang cukup signifikan adalah pemilihan dan penggunaan media ajar 

yang tepat dan sesuai dengan materi kuliah yang diberikan. 

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 manfaat 

media pengajaran dalam proses pengajaran dapat menghasilkan metode 

mengajar yang lebih bervariasi, bahan pelajaran akan lebih jelas, dapat menarik 

perhatian siswal mahasiswa 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 hal-ha1 yang abstrak 

dapat dikongkretkan dan hal-ha1 yang kompleks dapat disederhanakan, sehingga 

pemahaman mahasiswa untuk suatu materi dapat ditingkatkan. 

Prestasi belajar merupakan suatu cerminan terhadap hasil belajar seorang 

mahasiswa, prestasi belajar yang tinggi akan memberikan hasil belajar yang 

tinggi, dan sebaliknya prestasi belajar yang rendah akan memberikan hasil 

belajar yang rendah 

Berdasarkan kurikulum Tahun 20041 2005 (UNP 2004) Program Studi D3 

Teknik Elektronika Fakultas Teknik UNP Padang, Organisasi Komputer 

merupakan salah satu mata kuliah yang tergabung dalam kelompok Mata Kuliah 

Keilmuan dan Keahlian (MKK). Sebagai mata kuliah MKK, Organisasi Komputer 



telah ditunjang oleh mata kuliah lainnya seperti Teknik Digital, Mikroprosessor, 

Perancangan Sistem Digital dan Sistem Operasi. Dengan demikian konsep dasar 

bagi mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah ini cukup memadai, namun masih 

banyak mahasiswa yang kura-ng antusias dan kurang berminat mempelajarinya, 

yang ditandai dengan rendahnya hasil belajar yang mereka peroleh seperti 

terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Organisasi Komputer Mahasiswa Jurusan 
Teknik Elektronika Semester Juli - Desember 2003 

1 Program Nilai I Jumlah I 
1 Studi I A I B I  C I D I E I  1 

Pada Semester Juli - Desember 2004 , dilakukan beberapa perbaikan 

D3 

Persentase 

metoda pembelajaran dalam proses pembelajaran, dengan melibatkan secara 

aktif mahasiswa dalam pembahasan analisa peracangan sistem, serta 

(Sumber : UPT Pusat Komputer UNP, Februari, 2004) 

1 

1,63 

tersedianya satu buku modul pegangan materi kuliah Organisasi Komputer bagi 

mahasiswa, namun ha1 ini belum memberikan hasil yang signifikan, seperti 

terlihat pada Table 2. 

52 

85,24 

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Organisasi Komputer Mahasiswa Jurusan 
Teknik Elektronika Semester Juli - Desember 2004 1 Program Nilai I Jumlah I 

3 

4,9 

Sebagai mata kuliah lanjutan, Organisasi Komputer bukanlah materi baru 

Studi 

D3 

Persentase 

bagi mahasiswa, karena meteri pengantar ke materi perkuliahan ini telah ada 

5 

8,2 

pada mata kuliah sebelumnya, idealnya perkuliahan ini dilalui dengan baik dan 

6 1 

100 % 

(Sumber : UPT Pusat Komputer UNP, Februari, 2005) 

I 

tanpa hambatan serta dengan prestasi belajar yang baik, sebagaimana 

dinyatakan oleh Muhibbin (2002), bahwa secara institusional, belajar dipandang 

A  

sebagai proses validasi atau pengabsahan terhadap penguasaan siswal 

mahasiswa atas materi-materi yang telah ia pelajari. Artinya sebagai materi ajar 

B  

2 

3,17 

Organisasi Komputer seharusnya telah dikuasai dengan baik oleh mahasiswa, 

namun dari data di atas, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. 

C 

33 

52,38 

D 

19 

30,15 

E 

9 

14,28 

63 

100% 



Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengembang suatu media 

pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa, untuk dapat secara mandiri 

mempelajari, dan memahami materi ajar Organisasi Komputer, sehingga 

memberikan keleluasaan dan keluwesan bagi mahasiswa. Media tersebut 

merupakan media pendukung, bagi mahasiswa dalam mempelajari materi 

perkuliahan secara individual dan mandiri. 

e-Media (electronic-media) adalah salah satu jawabannya, dengan 

pengembangan e-Media dalam bentuk CD-ROM Interaktif, akan dapat menggali 

kemampuan individual mahasiswa serta menimbulkan daya tarik, sehingga 

diharapkan dapat melahirkan motivasi bagi mahasiswa dalam meningkatkan 

prestasi dan hasil belajarnya. Disamping itu e-Media ini juga diharapkan dapat 

menjembatani permasalahan keterbatasan kemampuan daya serap mahasiswa 

dan keterbatasan kemampuan dosen dalam proses belajar mengajar di kelas, 

untuk memahami dan memberikan perlakuan sesuai dengan karakteristik 

mahasiswa secara individual.' 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dikembangkan suatu 

model pembelajaran berbasis e-Media, untuk meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah Organisasi Komputer 

B. ldentifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan 

diteliti, antara lain : 

I. Bagaimana menyusun analisis instruksional Mata Kuliah Organisasi 

Komputer, dalam pembelajaran berbasis e-Media. 

2. Perancangan sistem pengajaran matari kuliah Organisasi Komputer 

dengan menggunakan e-media dalam bentuk CD Interktif. 

3. Perancangan struktur materi pembelajaran melalui e-media (management 

course tools) untuk mata kuliah Organisasi Komputer. 

4. Menguji kelayakan e-Media mata kuliah Organisasi Komputer di Jurusan 

Teknik Elektronika UNP yang dihasilkan melalui proses perancangan, 

pembuatan, penggunaan dan pengujian. 



C. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan indentifikasi masalah, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu : 

1. Bagaimana merancang, membuat dan mengaplikasikan e-Media untuk 

menunjang pembelajaran mata kuliah Teori Organisasi Komputer di 

Jurusan Teknik Elektronika FT UNP. 

2. Apakah e-Media CD lnteraktif mata kuliah Organisai Komputer yang 

dihasilkan layak digunakan dalam proses pembelajaran Organisasi 

Komputer di Jurusan Teknik Elektronika FT UNP 



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

Muhammad Adri (2005), dalam penelitiannya tentang "Peningkatan 

Prestasi Belajar Mahasiswa , Melalui Pemanfaatan E-Media Dalam 

Pengembangan Sistem E-Educ'ation" yang di danai oleh Proyek Heds-JICA 

2005, mengembangkan suatu model pembelajaran berbasis e-Media, guna 

meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam menggali materi perkuliahan secara 

mandiri, yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. 

Dalam kegiatan ini, dikembangkan model e-Media untuk tiga mata kuliah yang 

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

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

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

favorit bagi peserta didik, yang dinyatakan dalam makalah " Kajian terhadap 

Model e-Media dalam Pembangunan Sistem e-Education", Dalam penelitian ini 

dikaji tentang e-media 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 lajn : kaset (program pengajaran), CD MP3, VCD, 

CD lnteraktif dan Internet. 

Dari kedua penelitian di atas, diperoleh hasil bahwa peranan e-Media 

sebagai media penunjang bagi mahasiswa untuk belajar secara mendiri 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap cara belajar dan hasil belajar 

mahasiswa, dan diperoleh kenyataan bahwa e-Media dalam bentuk CD lnteraktif 

merupakan salah satu e-Media yang pavorit bagi peserta didik. 

B. Landasan Teori 

1. Media 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 guru 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. 
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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 siska (Djamarah, 2002; '1 37). 

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 siswa/mahasiswa 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 hal-ha1 yang abstrak dapat dikongkretkan dan hat-ha1 yang 

kompleks dapat disederhanakan, sehingga pemahaman mahasiswa untuk 

suatu materi dapat ditingkatkan. 

Umar Hamalik (1986), Djamarah (2002) dan Arif, dkk (1986), 

mengelompokkan media ini berdasarkan jenisnya ke dalam beberapa jenis : 

a. Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara 

saja, seperti tape recorder. 



b. Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan 

dalam wujud visual. 

c. Media audiovisual, yaitu, media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. 

Untuk mendukung pengembangan bidang media pembelajaran, maka 

penelitian dan pengembangan di bidang teknologi pembelajaran perlu 

digalakkan, terutama taori dan prkatik tentang : (1) perancangan, (2) 

pengembangan, (3) penggunaan, (4) pengelolaan dan (5) peng-evaluasi 

proses dan sumber daya untuk belajar (Ungsi, 2002). Kelima tahapan 

tersebut dilakukan berkelanjutan untuk dapat melakukan perbaikan terhadap 

mutu pembelajaran. 

2. Model e-Media 

e-Media adalah singkatan dari electronic media, artinya media yang 

berbasiskan pada peralatan elektronik. e-Media berkembang sangat variatif, 

seiring dengan perkembangan media-media elektronik, seperti e-media 

konvensional berupa kaset rekaman pengajaran dan program N pendidikan, 

e-media berbasis komputer terdiri dari CD, CD MP3, VDC dan DVD, serta e- 

media berbasis internet seperti e-news, e-Journal, e-Book, e-Consultant, 
& 

Chatting, Newsgroup dan lain sebagainya (Oetoma dan Priyogutomo,2004) 

Salah satu faktor keberhasilan proses komunikasi adalah penggunaan 

media. Peluang ini ditangkap dan dilihat oleh para ahli untuk 

mengembangkan bentuk-bentuk e-media, yang bertujuan untuk memberi 

alternatif model pendidikan yang tidak terikat oleh tempat dan waktu. 

Dalam pendapat lain Heinich 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 (Heinich, dkk, 1996). Dengan kata lain, media pembelajaran 

berperan sebagai sebagai perantara dalam kegiatan belajar mengajar antara 

dosen dengan mahasiswa 

Heinich, Molenda dan Russel 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. 

Pengajaran Berbantuan Komputer berbasis e-Media 

Dengan berkembangnya teknologi e-media, sebagai media 

pendiddikan, maka sarana dan prasarana untuk pemanfaatannya juga 

berkembang, salah satu sarana tersebut adalah komputer. 

Pengajaran berbantuan komputer (PBK) merupakan suatu usaha yang 

dilakukan oleh para ahli sejak beberapa dekade yang lalu, karena dengan 

batuan komputer ini proses pengajaran berjalan lebih interaktif dan 

membantu terwujudnya pembelajaran yang mandiri. 

Dengan perkembangan teknologi komputer ini, maka metoda 

pendidikan juga berkembang, sehingga proses pengajaran berbantuan 

komputer ini maju terus menuju kesempurnaannya, namun secara garis 

besarnya, dapat dikatergorikan menjadi dua, yaitu computer-based training 

(CBT) dan Web-based training (WBT). 

a. Computer-based Training (CBT) 

CBT merupakan proses pendidikan berbasiskan komputer, dengan 

memanfaatkan media CD-ROM dan disk-based sebagai media 

pendidikan (Horton, 2000). Dengan memanfaatkan media ini, sebuah CD 

ROM bisa terdiri dari video klip, animasi, grafik, suara, multimedia dan 

program aplikasi yang akan digunakan oleh peserta didik dalam 

pendidikannya. 

Dengan CBT, proses pendidikan melalui classroom tetap dapat 

terlaksana, sehingga interaksi dalam proses pendidikan dapat terus 

berlangsung, yang dibantu oleh kemandirian peserta didik dalam 

memanfaatkna CBT. 

b. Web-based training (WBT) 

Web-based training (WBT) sering juga diidentikkan dengan e- 

learning, dalam metoda ini selain menggunakan komputer sebagai sarana 

pendidikan, juga memanfaatkan jaringan Internet, sehingga seorang yang 



akan belajar bisa mengakses materi pelajarannya dimanapun dan 

kapanpun, selagi terhubung dengan jaringan Internet (Rossett, 2002). 

Selain kedua istilah tersebut di atas yang digunakan dalam 

menggambarkan proses PBK, juga terdapat berbagai istilah yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran ini, sebagai mana yang 

dikemukakan oleh Lamhot, 2002, antara lain : 

1) Distance Learning, merupakan seluruh bentuk pembelajaran jarak 

jauh, baik yang berbasis korespondensi (Modul terscetak), maupun 

berbasis teknologi informasi. 

2) E-Learning, merupakan bentuk pembelajaran jarak jauh yang 

memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, misalnya : 

internet, videol audio broadcating, videol audio conference, dan CD 

ROM (synchonous dan Asysncronous) 

3) On-Line learning, merupakan pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi internet1 intranetl ekstranet yang dikenal dengan sebutan 

web-based learning. 

4) Computer Based Learning, adalah meanfaatkan komputer sebagai 

terminal akses ke proses belajar (CBT = Computer Based Training, 

CD ROM Learning sebagai salah satu bentuk e-media. 

Sehingga jika terminologi learning tersebut digambarkan, maka 

cakupannya adalah sebagai berikut : 

Gambar 1. Terminologi Learning (Lamhot, 2002) 

Lebih jauh, Lamhot (2002), menyatakan bahwa secara umum 

penerapan pembelajaran bernbantuan komputer, baik e-learning, WBT 

maupun CBT, dapat memberikan manfaat : 



1) Peningkatan produktivitas, dengan adanya PBK produktivitas dosen 

maupun mahasiswa akan meningkat, karena adanya 

keberlangsungan proses pembelajaran sekalipun dosen dalam 

perjalanan. 

2) Menciptakan nilai (value) pada organisasi, dengan addanya inovasi 

dan kreativitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan PBK 

akan memberikan nilai pada organisasi (perguruan timggi). 

3) Efisiensi; proses pembangunan kompetensi dapat dilakukan dalam 

waktu yang relatif singkat dan mencakup jumlah yang lebih besar. 

4) Fleksibel dan interaktif; kegiatan PBK dapat dilakukan dari lokasi 

mana saja, selama ada sarana untuk melaksanakan PBK tersebut. 

Disamping itu, Anna Maria (200) menyatakan bahwa jika dikaitkan 

dengan organisasi pembelajaran, PBK memberikan beberapa 

keuntungan utama : 

1) Penghematan biaya pendidikanl pelatihan, jika dihitung dari 

akomodasi dan transportasi yang harus dikeluarkan oleh instruktur 

dan peserta 

2) Fleksibelitas dalam pembelajaran. Setiap individu memiliki pola dan 

kemampuan belajar yang berbeda, sehingga peserta pembelajaran 

dapat menyesuaikan dengan individunya. 

3) Self-paced Learning, disamping memiliki pola dan kemampuan yang 

berbeda, setiap individu juga memiliki daya serap yang berbeda 

terhadap setiap topik yang diperkenalkan kepada dirinya, sementara 

dapa class room learning menuntut keseragaman. 

4) Student-centered learning. Salah satu keunggulan utama yang sang at 

menarik adalah dimugkinkannjla perubahan paradigma pembelajaran 

yang terpusat pada peserta pembelajaran itu sendiri. 

4. Pengorganisasian Materi Ajar 

Dalam pengorganisasian materi ajar, ada beberapa metoda yang 

digunakan, antara lain yang populer digunakan (Horton, 2000) : 



a. Classic Tutorial 

Dalam classic tutorial seorang peserta didik memulai sebuah materi ajar 

dari pengenalan materi, kemudian melalui beberapa tahap proses sampai 

ke tingkat mahir konsep dan keahlian. 

ArsiteMur sistem ini adalah : 
Basic Skill lnternediate Skill Advaced Skill 

lntro or concept -+ or concept + or concept Summary 

Gambar 2. Arsitektur Classic Tutorial 

b. Knowledge-paced tutorial 

Pada sistem ini peserta ajar diajak untuk mempersiapkan materi ajar 

terlebih dahulu, kemudian dilakukan tes awal pada setiap topik materi, 

yang mana tiap tes merupakan peningkatan materi tes sebelumnya. 

Sistem ini mempunyai arsitektur : 

1 Topic 1 1-d Topic 2 kj Topic 3 Summary Complete Test 1 
Gambar 3. Arsitektur Knowledge-paced Tutorial 

c. Exploratiry Tutorial 

Dalam metoda ini, setelah menerima introduction, selanjutnya learner 

dapat mengakses halaman depan ekplorasi materi ajar. Dari sini dapat 

dilakukan pengkasesan linked-document, basis data ataupun knowledge 

space. Arsitektur sistem ini adalahs sebagai berikut 

lntro 0 

dadabase, or 
knowledge space 

f .  

Gambar 4. Arsitektur Exploratiry Tutorial 
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d. Generated Lesson 

Model generated lesson, merupakan metoda materi ajar yang tergantung 

pada kemampuan peserta ajar dalam menjawab tes dan kuisioner, pada 

awal materi yang akan menetukan materi apa yang akan diterima 

selanjutnya. Metoda ini lebih dikenal dengan sebutan individual learner, 

karena setiap peserta akan memperoleh urutan materi yang berbeda, 

tergantung dari hasil tes awal yang dilakukan. Struktur sistem ini adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 5. Arsitektur Generated Lesson 

5. Multimedia Content Stucture 

Lee, William, W. dan Owens, Diana, L. (2004), mengungkapkan beberapa 

tahapan dalam merancang sebuah struktur isi dari suatu sistem pembelajaran 

berbasis multimedia inteaktif, yaitu : 

1. Jabarkan content ke dalam unit-unit materi, pengelompokan ini 

diketegorikan ke dalam enam jenis infromasi : 

a. Konsep (ide atau definisi) 

b. Proses (sistem atau ide yang terkait) 

c. Prosedur (langkah-langkah dalam suatu proses) 

d. Prisip (bimbingan, misi atau nilai-nilai) 

e. Fakta (bagian tunggal dari informasi) 

f. Sistem (entitas fisik dengan komponen operasional) 

2. Petakan infromasi, dalam memetakan informasi ini, juga dilakukan dalam 

beberapa tahapan : 



a. Buat outline pelajaran atau peta konsep, dalam pemetaan konsep ini, 

digambarkan tentang proses interkoneksi antar ide-ide utama dengan 

ide pusat, dalam suatu multimedia instructional design, sehingga 

proses pengendalian proses dari ide utama ini dapat dilakukan 

dengan mudah. 

Concept Map 

. . . . . .  
3. Maill idea 

supkwrt s e p p r l  

......... 

.......... ...... 

suypc~rr supyon . sopport 

. suppr1  '-. .-,- A,' 

. . .  c: 
5. Maill idea 

j -suppon 

Gambar 6. Pemetaan Konsep 

b. Rancanglah bagan alir (flowcahart) dari materi. 

Flowchart ini dapat dikembangkan dalam dua model, yaitu : 

1) High Level Course Flowchart, flowchart ini, akan menggambarkan 

aliran proses pengaksesan materi ajar yang dapat dilakukan dalam 

suatu media berbasis multimedia. 

fi 
I High-Level Course Flovrchart I 

Unlt I Unit2 Unit 3 Un~t 4 
T~dc r Title r T d c  ' Title 

I I I I 
Leswn I- I Lewo112- I Lzsso113- l Law11 4- 1 

Title I T~dc I Tdr I Title 

Lesson 1-1 ' I Title 

Quiz I-?  

L c w n  ' 3-2 I L Filial 
Title , tc*t 1 

I .  
Lcsxon 3-3 

T~tlc strldy roursc 

- 1 -  . 

I I 

Gambar 7. Contoh High level Course Flowchart 



2) Detailed Lesson Flowchart, dalam flowchart ini, dijelaskan detail 

arsitektur sistem untuk setiap materi pelajaran yang akan 

dikembangkan. 

, Detailed Lesson Flovrchart 

Lesson number 

J 
Pretest 

4 
Pass Next . Pass or hd 

lesson 

Fail - ' ~ O ~ ' O Y ~ C  I 

1 
Scgmcrt 1 - Segnlrnl L - %pleat 3 - Studr q r m n ~  

TOPIC ? 

1 
Segment 1 - Segment 2 - Study qilestions 

Lesson quiz 

1 
I 

I)as, or fa11 Pdss 

Gambar 8. Contoh Detailed Lesson Flowchart 

6. 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. 

7. 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. 



BAB Ill. TUJUAN DAN MANFAAT PENELlTlAN 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa, melalui 

pembelajaran dengan CD lnteraktif dalam Mata Kuliah Organisasi 

Komputer. 
1 

2. Mengetahui proses perancangan struktur materi pendidikan melalui e- 

media (management course tools). 

3. Tersedianya suatu media Pembelajaran berbasis e-Media untuk mata 

kuliah Organisasi Komputer di Jurusan teknik Elektronika. 

B. Manfaat Penelitian 

Melalui kegiatan Penelitian ini, diperoleh beberapa manfaat, yang dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana perananan E-Media Organisasi 

Komputer berperan dalam membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan 

belajar mahasiswa dalam mata kuliah Organisasi Komputer. 

2. Dengan tersedianya E-Media Organisasi Komputer, diharapkan dapat 

memberikan perubahan terhadap konsep dan pola belajar mahasiswa. 

3. Untuk menggali kemampuan 'belajar mandiri mahasiswa, sehingga 

menjadi motivasi dalam menuntaskan proses belajarnya. 

4. Sebagai langkah awal pengembangan pola pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan multimedia, sehingga pengembangan e-education 

dapat direalisasikan di Univeritas Negeri Padang. 

C. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai berikut : 

I 1. Menghasilkan e-Media yang dapat digunakan untuk pembelajaran mata 
kuliah Organisasi Komputer di Perguruan Tinggi. 



2. E-Media yang dihasilkan dapat meningkatkan motivasi, aktifitas dan hasil 

belajar mahasiswa yang--.mengikuti proses pembelajaran Organisasi 

Komputer. 

3. E-Media Organisasi Komputer yang dihasilkan dapat dijadikan contoh 

untuk dikembangkan dalam membuat e-Media dalam matakuliah lainnya 

di Jurusan Teknik Elektronika FT UNP. 

4. E-Media Organisasi Komputer yang dihasilkan dapat diproduksi, 

diperbanyak dan dipasarkan ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi 

yang mengajarkan materi mata kuliah Organisasi Komputer. 



BAB IV. METODE PENELlTlAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian rekayasa (engineering), yaitu suatu 

kegiatan merancang (design) yang tidak rutin, sehingga di dalamnya terdapat 

kontribusi baru, baik dalam bentuk, proses maupun produk (Ali Amran, 1997) 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan beberapa tahap sebagai berikut : 

1. Tahap 1. Persiapan pembuatan e-Media Organisasi Komputer 

Langkah awal dalam pembuatan e-Media adalah sebagai berikut : 

a. Menelaah konsep-konsep utama dalam sub pokok bahasan atau pokok 

bahasan materi sesuai GBPP Mata Kuliah Organisasi Komputer. 

b. Memilih pokok bahasan yang berisi konsep-konsep yang dapat 

ditransfer ke dalam bentuk animasi multimedia. 

c. Merancang ilustrasi yang cocok dalam bentuk animasi multimedia 

2. Tahap 2. Perancangan Arsitektur Sistem e-media 

Pada tahap 2 ini dilakukan proses perancangan arsitektur High Level Course 

Flowchart, yang menjelaskan aliran proses dalam e-media secara 

keseluruhan fungsinya. Rancangan ini diperlihatkan pada Gambar 9. 

3. Tahap 3. Pembuatan e-Media 

Dalam pembuatan e-Media ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Membuat draft isi e-Media untuk pembelajaran mata kuliah Organisasi 

Komputer 

b. Membuat animasi multimedia interaktif pada pokok-pokok bahasan yang 

telah dipilih yang membutuhkan animasi, dengan bantuan perangkat 

lunak animasi komputer. 

c. Mendisain management course tools, untuk mengintegrasikan seluruh 

materi kuliah Organisasi Komputer dalam bentuk e-Media, melalui 

pemrograman komputer. 



Mata Kuliah 

Menu 3 
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Struklur CPU 

.... ... ... . 

Gambar 9. High Level Course Flowcharte-Media Organisasi Komputer 

Sebagai media pendukung pembelajaran, maka direncanakan dalam 

perancangan sistem ini, e-media tidak ditempatkan sebagai pengganti 

~ dari metoda pembelajaran di kelas, tetapi sebagai pendukung kegiatan 
I 



pembelajaran di kelas, sehingga mahasiswa dapat lebih menggali dan 

memahami materi Organisasi Komputer dengan bantuan e-media ini. 

Untuk tujuan tersebut dirancang pengorganisasian materi ajar sebagai 

berikut 

Menu 
utama 

1 

Gambar 10. Rancangan arsitektur materi ajar Organisasi Komputer 

d. Melakukan pengepakan (packing) aplikasi e-Media ke dalam bentuk CD 

ROM Interaktif, untuk didistribusikan kepada Mahasiswa. 

4. Tahap 4. Uji coba 

Pada tahap ini CD lnteraktif (e-media), diuji coba kegunaan dan 

kehandalannya, sebagai sebuah alternative pola pembelajaran mandiri bagi 

mahasiswa, dengan mendistribusikan e-Media CD lnterkatif kepada masing- 

masing mahasiswa yang mengambil mata kuliah Organisasi Komputer, 

sehingga diperoleh masukan untuk perbaikan sistem e-media yang 

dirancang, spserti pada siklus berikut : 

Gambar 11. Siklus Pengembangan Aplikasi e-media 
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5. Tahap 5. Evaluasi 

Dengan melakukan uji coba pemanfaatn e-media, dapat diketahui kekuatan 

dan kelemahan sistem, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada 

masa yang akan datang. .! 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui kelayakan dari e-Media CD lnteraktif Organisasi 

Komputer yang telah dibuat, maka perlu tanggapan dari mahasiswa. Data diambil 

dengan menggunakan instrumen : 

1. Kuisioner (angket) yang diberikan kepada mahasiswa, tentang tanggapan 

serta saran terhadap e-media yang digunakan. Kisi-kisi kuesioner mengacu 

kepada ketercapaian kriteria sebuah e-media interaktif, diantaranya : 

a. Kandungan kognisi, apakah tingkat ketercapaian pengetahuan dari materi 

yang disajikan dapat optimal. 

b. Kemudahan navigasi, apakah dengan menggunakan e-media ini mampu 

memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mempelajari kandungan 

materi yang ada di dalamnya. 

c. Presentasi informasi, apakah kandungan informasi yang ada pada e- 

media mudah dipahami oleh mahasiswa 

d. lntegrasi media, apakah pada e-media yang didesain mampu 

mengintegrasi bentuk-bentuk media seperti media audio, media visual 

dan media audio visual, sehingga dapat menarik perhatian mahasiswa 

dalam menggunakannya sebagai sebuah media bantu dalam belajar. 

e. Artistik dan estetika, apakah e-media yang di sajikan mempunyai tampilan 

yang menarik dan estetika yang baik, serta memenuhi kaidah-kaidah 

ergonomis bagi pemakainya. 

f. Fungsionalitas, berkaitan dengan fungs- e-media secara keseluruhan, 

sehingga mampu memberikan alternatif pembelajaran bagi mahasiswa. 

2. Lembaran hasil belajar mahasiswa yang diberikan pada akhir pembelajaran 

untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diperoleh setelah pembelajaran 

menggunakan media bantu e-media. 



D. Teknik Analisa Data 

Analisa data dari angket dilakukan dengan menggunakan skala Linkert. 

Bambang (2005), meyatakan bahwa skala Linkert berisi pernyataan sistematis 

untuk menujukkan sikap sesorang responden terhadap suatu pernyataan. lndeks 

ini mengasumsikan bahwa masing-masing kategori jawaban mempunyai 

intensitas yang sama, dengan urutan yang jelas. Nilai kelayakan dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

Dimana : r = nilai kelayakan 

x = bobot jawaban responden 

n = jumlah responden 

N = jumlah item 

Kategori layak untuk suatu media adalah jika harga r 2 2,5. Untuk hasil 

belajar mahasiswa digunakan konsep tuntas, yaitu pembelajaran dikatakan 

berhasil jika mahasiswa mendapat nilai 2 65 sebanyak 85 % (Depdikbud, 1994). 

Kuisioner didistribusikan kepada seluruh populasi mahasiswa yang 

mengambil mata kuliah Organisasi Komputer (88 orang). Dari jumlah populasi, 

kemudian dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin 

(Bambang, 2005), yaitu : 

n = besaran sampel 

N = besaran populasi 

e = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan, karena kernungkinan 

kesalahan penarikan sampel. 



BAB V. HASlL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pengujian dan Data Hasil Perancangan 

a. Pengujian program 

Pengujian dilakukan dengan cara memasukkan CD interaktif ke 

dalam CD Rom Drive. Jika program bisa dijalankan maka akan tampil 

halaman intro dan diikuti pilihan menu. Selanjutnya program dapat 

dijalankan dengan mengklik menu dan tombol yang terdapat pada 

program. Jika semua halaman dapat diakses sesuai dengan ketentuan 

berarti rancangan CD interaktif sudah berjalan dengan baik 

b. Data Hasil Pengujian 

1) Tampilan awal 

Tampilan awal program memuat tombol untuk memulai menjalankan 

program seperti terlihat pada Gambar 12. 

Gambar 12. Tampilan awal program 

2) Menu Utama 

Menu utama memuat tombol untuk memilih menu Tentang mata 

kuliah, menu Petunjuk CD interaktif, menu Quiz dan tombol exit 

(keluar dari program) seperti terlihat pada Gambar 13 

3) Menu Quiz 

Menu quiz memuat soal-soal dan tombol untuk menjawab pertanyaan 

dan tombol exit seperti terlihat pada Gambar 14. 



Gambar 13. Tampilan menu utama 

Gambar 14. Tampilan halaman Quiz 

Soal berupa pilihan ganda dan masing-masing soal memiliki skor. 

Jumlah soal yang dijawab dengan benar akan dijumlahkan dan 

skornya akan menentukan level materi yang dapat diakses oleh 

pengguna seperti terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Skor Jawaban Quiz 

Skor jawaban benar 

0-1 0 

11-20 

21-27 

28-30 

Level yang bisa di akses 

1 

2 

3 

4 



Tampilan halaman hasil Quiz dapat dilihat pada Gambar 15 

Gambar 15. Tampilan hasil Quiz 1 sub menu 

4) Sub menu materi 

Sub menu materi terbagi dalam tiga level yaitu: 

a. Level 1 terdiri dari materi Pengantar organisasi komputer, , 

Evolusi dan kinerja komputer, Bus-Bus Sistem dan test 1. 

b. Level 2 terdiri dari materi Memori internal, Memori eksternal, Input 

1 output, Dukungan sistem operasi, test 2, test 3 dan test 4 

c. Level 3 terdiri dari materi Aritmatika Komputer, Set instruksi- 

karakteristik dan fungsi, Set instruksi-mode pengalamatan, test 5, 

dan test 6. 

d. Level 4 berisi materi : Fungsi dan struktur CPU dan test 7 

Sub menu materi memuat informasi materi pengajaran yang 

dilengkapi dengan tombol Next (menuju halaman berikutnya) dan 

Back (menuju ke halaman sebelumya) dan exit. Contoh salah satu 

tampilan sub menu dapat dilihat pada gambar pada Gambar 16 

Gambar 16. Tampilan halaman sub menu materi 



Setiap menu materi dilengkapi dengan file musik instrumentasi, jadi 

pengguna dapat mendengarkan musik ketika sedang belajar. Setelah 

mahasiswa mengeksplorasi seluruh halaman materi maka pada akhir 

halaman terdapat pilihan untuk memilih menu test atau mengulang 

materi sebelumnya seperti terlihat pada Gambar 17. 

Gambar 17. Tampilan akhir sub menu materi 

5) Sub menu Test 

Menu tes memuat pertanyaan dan tombol untuk menjawab 

pertanyaan berupa pilihan ganda seperti terlihat pada Gambar 18. 

Gambar 18. Tampilan halaman test 

Jika mahasiswa mampu menjawab >70 %, bisa mengakses menu 

berikutnya berikutnya, jika mahasiswa menjawab soal <70 %, diberi 

pilihan untuk mengulang test dan mengulang materi seperti terlihat 

pada Gambar 19. 



Gambar 19. Tampilan hasil test 

Analisa Perancangan 

Pada saat CD presentasi dimasukkan ke CD Rom drive, windows akan 

membaca file.lnf yang ada pada CD presentasi. Pada file-inf terdapat 

command Run atau SetUp.exe yaitu perintah untuk menjalankan file set 

up.exe. Apabila program dapat berjalan dan tombol-tombol yang diklik dapat 

berfungsi untuk menampilkan halaman yang diinginkan maka CD presentasi 

bisa dijalankan untuk menampilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan 

Pengaturan hubungan halaman tampilan dengan mengklik tombol bisa 

dilakukan karena tiap-tiap tombol yang terdapat pada halaman-halaman CD 

interaktif memilik Script sehingga pada tombol bisa diberikan perintah untuk 

menuju ke frame-frame atau kondisi tertentu sesuai dengan script pada 

tombol. 

1. Untuk kemudahan navigasi pada CD interaktif, tampilan masing-masing 

halaman diatur agar play head berhenti pada akhir frame dengan 

memberi Script sebagai berikut: 

ex~tFrame 
" " .", d I P  

b. '' on e:<l t Frame m e  
GO t h e  £ r a m 6  I A, end 

I - 

Gambar 20. Script untuk pengaturan halaman 



2. Untuk memberikan respon yang segera terhadap hasil belajar 

mahasiswa, pada CD interaktif ini dapat diketahui melalui Quiz . untuk 

menghitung score quiz sebagai penentu level materi yang bisa diakses 

dapat diberikan scrip sebagai berikut: 

7 1 J3 = z 1 L-:!Fvq*vQ- 1 m %: 1 # 1 - - -~ 

global hasil 
on exltFrarne me 

member( 341). text-string(hasi1) 
if hasil>%0 and hasil<~:li then sprite( l B )  .visible-true 
if hasil>20 and basil<.:" then oprite(i3).-risihln-true 
if hasil>"!U and hasil<': than sprite(i8).oikibls-true 
if hasil>2' then spr+te(2fi).vlsible-true 
if basil,.?? then sprlte(l~~).v~sible-true 
if hasil>.?i' then sprite(l4).visihle-truc 

end 

Gambar 21. script untuk menghitung score quiz : 

Untuk memberikan pilihan jawaban pada pengguna dengan memberikan 

script sebagai berikut: 

next. I end I 

Gambar 22. Script tombol jawaban benar Quiz 

y" on rnou&ijp m& 
gc, h l (  

end 

Gambar 23. Script tombol jawaban salah 

Materi dalam CD interaktif dapat diakses tanpa melalui quiz dengan 

memberi script sebagai berikut : 



- ----- - - . - . . . -. - - 
' on 1 1 t o u s c U p  r t l e  

30 , ' I 1 4  
tl 

end A 

Gambar 24. Script tombol skip quiz 

3. Untuk melihat hasil belajar mahasiswa melalui test sekaligus animasi 

untuk memotivasi jika nilai test tinggi dengan memberikan script sebagai 

berikut: 

rxllhamr - II 1 m ;f 7 , L _ : B _ ~ % - %  / @ 8 
j global test1 4 

on CXI t Fr u m u  me 
k 

armbeu('7 i) text-string( tcstl) - 
lf tcstl>h then splite(1-) visible-false 
~f testl<t, then r p r l t e (  ,' ) vlslble-true 
a f  tsstl>t, then ~pritr(I:) v~nlhle-true 
if testl>b then sprlte(e f )  visxbls-true 

w I 

-rr 
Gambar 25. Script halaman hasil test 

Untuk memberikan pilihan jawaban pada pengguna dengan memberikan 

script sebagai berikut: 

g o  nRX+ 
snd 

21- 1 '  -- 

Gambar 26 . Script tombol jawaban benar 

Gambar 27. Script tombol skip Quiz 

4. Agar tombol pilihan menu dapat menuju frame yang diinginkan dan 

memiliki animasi warna ketika dilewati kursor, electric sound ketika di 

lewati kursor dengan memberikan Script sebagai berikut: 



__ ..._ ...... ^- ..., _ . ._ . . . . _ _  .... _. 
mnuseEntar ns 

I 
set the nenber of rFr;te ths curr+.ntL;pr~ tetlua to n e a t e r  > - ?  m;t.-,;'% :,?r:zctk:;.-.-n>' 
pnppel.5ound . ncnbnr .I. ' . 

on nnu-rsliwvs ne 
set the mnnhr  of zprlte the ~ l a r r m x i t l ; p r i t ~ t I u ~  to heaber G ,, ~ . j . ; * ; ; .  

'I 
' {end 

on n~luasUp me 
so to frame 5 ' 1 ,end 

i .II * 

Gambar 28. Script animasi dan suara electric tombol 

5. Untuk simulasi dapat dilakukan dengan memberi animasi panah bergerak 

agar pengguna dapat memahami suatu siklus dan urutan kerja dapat 

dibuat dengan Software macromedia flash. 

Kelebihan dan Kekurangan e-Media lnteraktif 

Pengajaran dengan CD interaktif sangat tepat digunakan sebagai 

pendukung pengajaran tatap muka pada mata kuliah Organisasi Komputer di 

jurusan Teknik Elektronika. CD interaktif dapat membantu mahasiswa untuk 

belajar secara mandiri diluar pengajaran tatap muka. Sarana pendukung 

untuk penerapan sistem ini sangat mendukung karena mahasiswa dapat 

belajar dengan biaya relatif murah dan waktu dan tempat yang tidak terbatas. 

Kendala dalam pengembangan dan penerapan sistem CD interaktif 

ini adalah terbatasnya tenaga ahli yang menguasai program untuk 

pembuatan CD interaktif yang sekaligus menguasai materi ajar secara 

mendalam. Disamping itu dalam penggunaannya oleh mahasiswa 

diasumsikan bahwa setiap mahasiswa telah memiliki PC masing-masing, 

karena sesuai dengan keahlian yang diemban oleh mahasiswa dengan 

konsentrasi Teknologi Sistm Komputer. 

4. Peningkatan Hasil Studi Mahasiswa Teknik Elektronika dengan Bantuan 

E-Media Organisasi Komputer 

Berdasarkan jadwal kuliah Jurusan Teknik Elektronika, mata kuliah 

Organisasi Komputer dijadwalkan sebagai mata kuliah yang diambil oleh 

mahasiswa Teknik Elektronika (D3 dan SI), pada Semester Januari - Juni 

2006, dan dari hasil studi diperoleh data sebagai berikut : 



Tabel 4. Rekapitulasi Nilai Organisasi Komputer Mahasiswa Jurusan 
~ekn ik  Elektronika semester Januari - Juni 2006 

(Sumber : Data Pusat Komputer UNP, Agustus 2006) 

Jika dibandingkan dengan prestasi belajar mahasiswa, dengan program studi 

yang sama (D3), pada data Tabel 1,dan 2, dapat dilihat terdapat perubahan 

yang signifikan terhadap prestasi belajar Organisasi Komputer mahasiswa 

Jurusan Teknik Elektronika. 

5. Analisa Data 

Untuk mengetahui kelayakan penggunaan E-Media CD ROM lnteraktif 

Organisasi Komputer, telah dilakukan pengambilan data dengan - 

menggunakan kuisioner, yang terdiri dari 30 item pertanyaan (Lampiran 2). 

Kuisioner didistribusikan kepada seluruh populasi mahasiswa yang 

mengambil mata kuliah Organisasi Komputer (88 orang). Dari jumlah 

populasi, kemudian dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan 

rumus Slovin, sehingga diperoleh : 

N = 88, e = 10 % = 0, l  

Dengan menggunakan skala Linkert, dilakukan proses tabulasi data, dengan 

ketentuan kredit pernyataan : 

a. Untuk Pernyataan Positif 

SS = Setuju Sekali = 5 

S = Setuju = 4 

KS = Kurang Setuju = 3 

TS = Tidak setuju = 2 

STS = Sangat tidak Setuju = 1 

b. Untuk Pernyataan Negatif 

SS = Setuju Sekali = 1 

S = Setuju = 2 



KS = Kurang Setuju = 3 

TS = Tidak setuju = 4  

STS = Sangat tidak Setuju = 5 

Dari tabulasi data (Lampiran 3)) diperoleh data : 

Jumlah Skorel Bobot Jawaban Responden = 541 1 

Jumlah Respondenl Sampel = 46 

Jumlah Item = 30 

Sehingga dapat dinyatakan : x = 541 1, N =46 dan n = 30 

Dari persamaan indek kelayakan diperoleh : 

Sedangkan untuk ketuntasan belajar mahasiswa, dari Tabel 4, jumlah 

mahasiswa bernilai 2 65 adalah 88,5 %. 

B. Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, mulai dari proses pengembangan E- 

Media Organisasi Komputer, hingga pengujian dan penyempurnaan terhadap 

isi (content), serta dari data penelitian, dapat diuraikan bahwa 

pengembangan E-Media ini telah memberikan peningkatan yang signifikan 

tehadap prestasi belajar mahasiswa Jurusan Teknik Elektronika. Meskipun 

hasil ini belum dapat digeneralisasi, karena belum dilakukan uji validitas dan 

uji reliabilitas terhadap media ini, dengan demikian proses perbaikan dan 

penyempurnaan terhadap E-Media ini akan terus dilakukan. Sehingga kriteria 

dasar sebagai media dapat diuji kembali, baik dari segi kelayakan, validitas 

mapun dari segi reliabilitas media. 

Dari hasil pengolah data, dapat diketahui, nilai kelayakan yang diperoleh 

sebesar r = 3,9, dapat dijadikan sebagai indikator kelayakan penggunaan 

media ini dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa, dengan nilai standar r 

2 2,5. 

Dengan bantuan media ini ketuntasan pembelajaran dapat dicapai, dimana 

lebih dari 85 % mahasiswa bernilai r 65, (dengan menggunakan sistem skor 

nilai berarti jumlah mahasiswa yang bernilai A dan B), yaitu sebesar 86,5 %. 



BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. E-Media Organisasi Komputer dapat meningkatkan kemampuan belajar 

mandiri mahasiswa, sehingga memberikan keluwesan dan kebebasan 

bagi mahasiswa dalam rnengeksplorasi kemampuannya secara mandiri. 

2. Penyusunan dan perancangan struktur materi (management course tools) 

merupakan langkah awal dalam menentukan tingkat ketercapaian 

pembuatan suatu E-Media. 

3. Pemanfaatan teknologi multimedia melalui pengembangan E-Media, telah 

dapat membantu terjadinya perubahan pola belajar mahasiswa dalam 

mata kuliah Organisasi Komputer. 

4. Dengan penggunaan E-media ini, proses pencapaian tujuan 

pembelajaran dapat dipercepat. 

B. Saran 

1. Penelitian ini dapat dieksplorasi dan dilanjutkan dengan menarnbahkan 

fitur-fitur yang mampu menggali kemampuan kognitif mahasiswa, seperti 

dengan mengimplementasikan sistern pakar, untuk menganalisis 

kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang diberikan. 

2. Pengembangan E-Media ini dapat dijadikan sebagai langkah awal 

pengembangan pola pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 

multimedia, sehingga pengembangan e-education dapat direalisasikan di 

Univeritas Negeri Padang. 

3. Diharapkan pengembangan media sejenis dapat diikuti oleh mata kuliah 

lainnya di Jurusan Teknik Elektronika khususnya, di UNP umumnya. 
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Lampiran 2. Kuisioner Penelitian 

ANGKET MAHASISWA 

Pengantar 

Kami ingin mengetahui pendapat anda mengenai e-Media yang dipakai pada 

mata kuliah Organisasi Komputer ini. Untuk itu berikanlah jawaban terhadap 

pernyataan angket ini sesuai keadaan yang sebenarnya. 

Petunjuk 

1. Berilah tanda silang (x) pada salah satu pernyataan yang dianggap paling 

sesuai 

2. Tentukan Pernyataan anda sesuai dengan kriteriab : SS = Sangat Setuju, S = 

Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sngat tidak Setuju. 

Atas kesediaan responden kami ucapkan terima kasih dan selamat bekerja. 

pandangan saya tentang materi yang 

. . . . - 

menggunakan e- media dapat 

materi Organisasi Komputer yang akan 
disampaikan dosen pada pertemuan 

.-I._- - " " ......... _ ..., _ _  










