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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu aplikasi perangkat 
lunak yang dikemas dalam bentuk CD dengan memanfaatkan teknologi 
multimedia dan berbasis web sebagai media promosi yang tepat untuk 
mempromosikan Program Studi Teknik Elektro D3 FT UNY bagi masyarakat 
luas.  Perangkat lunak yang dibuat dapat dijalankan pada komputer stand 
alone (sendiri) maupun jaringan dan dapat menampilkan berbagai macam 
informasi dalam berbagai media, yaitu gambar, teks, audio, dan animasi. 

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak 
model sequential yang melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, analisis yaitu 
analisis kebutuhan pemakai, analisis kerja. Tahapan kedua, desain meliputi 
Data Flow Diagram Level 0, yang menggambarkan urutan proses dari 
program, diagram alir program (flowchart), yang merupakan gambaran 
urutan proses dan hubungan antara proses secara mendetail dalam 
program, desain menu yang dibuat dengan model HIPO (Hierarchy plus 
Input-Proses-Output) dan desain tampilan. Tahapan ketiga, implementasi 
yaitu tahap menterjemahkan modul-modul hasil desain dengan 
menggunakan bahasa pemrograman ke dalam bentuk aplikasi. Tahapan 
keempat, pengujian. Pengujian perangkat lunak Kamus Berbasis Web ini, 
dilakukan dengan sistem pengujian Black Box Testing. Selain itu juga 
disebarkan angket yang berisi instrumen pengukuran fungsionalitas program 
dan instrumen tanggapan untuk kelayakan produk media 

Dari hasil pengujian Black Box Testing yang terdiri dari 30 item 
pengujian, didapatkan hasil bahwa 100 % item pengujian dapat dilakukan 
dengan baik dan benar. Dari hasil pengukuran dengan menggunakan 
instrumen penelitian didapatkan hasil bahwa .......... 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Salah satu unsur penting dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan keberadaan suatu produk ataupun jasa di mata 

masyarakat pengguna adalah dilakukannya upaya pengenalan dan 

sosialisasi melalui berbagai ragam model promosi. Media promosi bisa 

dilakukan melalui selebaran informasi, melalui media masa baik cetak 

maupun elektronika. Selain media promosi tersebut, dewasa ini promosi 

suatu usaha baik jasa maupun produk telah dilakukan melalui jaringan 

internet. Hal ini disebabkan bahwa promosi melalui jaringan internet 

dipandang sangat efektif, dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat luas 

yang hampir tak terbatas, baik tempat, ruang maupun  waktu.   

Tidak terkecuali berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, 

sosialisasi program studi yang dimilikinya kepada masyarakat luas telah 

memanfaatkan media promosi melalui jaringan internet. Jurusan 

Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta, yang salah satu program studi yang ada didalamnya adalah 

Program Studi Teknik Elektro yang mulai dibuka sejak tahun 1999 hingga 

sekarang dalam perjalanannya telah mengalami pasang surut dari sisi 

animo masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini mengalami penurunan yang 

cukup berarti. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang dapat 
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dijangkaunya. Hal ini disebabkan belum digalakkannya model promosi 

dan sosialisasi secara maksimal.    

Berdasarkan data tahun sebelumnya, Program Studi Teknik 

Elektro ditinjau berdasarkan animo masyarakat, masih terbatas pada 

daerah-daerah tertentu, yaitu meiputi Daerah Jawa Tengah dan DIY, 

serta sebagaian daerah Jawa Timur bagian barat. Artinya bahwa calon 

mahasiswa yang diseleksi masih terbatas hanya dari daerah-daerah 

tersebut. Hal ini berarti didalam seleksi calon mahasiswa Progam Studi 

Teknik Elektro belum bisa memilih bibit unggul yang terbaik dari seluruh 

daerah di Nusantara ini. Semakin banyak yang berminat memasuki 

Program Studi ini berarti semakin leluasa mencari bibit unggul yang 

terbaik sebagai calon mahasiswa di Program Studi Teknik Elektro.  

Sedangkan ditinjau berdasarkan kualitas lulusan dan 

kelengkapan sarana dan prasarana serta penyediaan sumber daya 

manusianya sudah sangat memadahi. Akan tetapi di sisi lain, yakni 

sebagian besar masayarakat di seluruh pelosok nusantara belum banyak 

mengetahui secara baik terhadap Program Studi Teknik Elektro FT UNY 

ini. Oleh karena itu upaya promosi Program Studi Teknik Elektro ke 

seluruh pelosok Nusantara atau bahkan ke seluruh pelosok dunia sangat 

perlu dilakukan, guna menyongsong era global yang sedang berlangsung 

saat ini.    

Untuk dapat mengenalkan dan menyebarluaskan informasi 

mengenai Program Studi Teknik Elektro, maka perlu adanya suatu upaya 
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untuk membuat media promosi dalam bentuk rancang bangun model 

promosi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Media promosi yang 

akan dilakukan melalui penelitian ini adalah melalui pembuatan model 

promosi dengan memanfaatkan teknologi multimedia.    

Teknologi multimedia merupakan gabungan dari teknik audio, 

gambar, teks, animasi dalam suatu tampilan yang menarik dan 

berinteraksi dengan pengguna. Kecanggihan aplikasi multimedia yang 

dapat dengan cepat menarik perhatian dan rasa ingin tahu seseorang 

dapat memanfaatkan untuk hal-hal  sesuai dengan  kepentingan.  

Untuk dapat secara mudah dalam menyebarkan suatu perangkat 

lunak (software), maka pilihan yang baik adalah mengemasnya dalam 

bentuk CD (compact disk). Sebuah CD dapat digandakan dengan mudah 

dan hanya membutuhkan biaya yang relatif sedikit. 

Melihat hal di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengembangkan suatu media promosi bagi masyarakat luas mengenai 

profil Program Studi Teknik Elektro FT UNY dengan memanfaatkan 

teknologi multimedia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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a. Bagaimanakah unjuk kerja perangkat lunak media promosi Profil 

Program Studi Teknik Elektro dengan memanfaatkan teknologi 

multimedia ? 

b. Bagaimanakah tingkat kelayakan media promosi profil Program Studi 

Teknik Elektro dengan memanfaatkan teknologi multimedia ? 

 

C. Tujuan Riset 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu aplikasi 

perangkat lunak yang dikemas dalam bentuk CD dengan memanfaatkan 

teknologi multimedia sebagai media promosi yang valid dan layak untuk 

mempromosikan Program Studi Teknik Elektro FT UNY bagi masyarakat 

luas, baik secara individu maupun kelompok melalui jaringan internet 

maupun komputer stand alone.

D. Manfaat Riset 

Dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh perangkat lunak 

Profil Program Studi Teknik Elektro FT UNY sebagai salah satu media 

promosi dan informasi yang efektif. Penelitian atau riset ini penting 

dilakukan mengingat program ini sangat efektif dan menunjang akan 

perkembangan teknologi. 

 


