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ABSTRAK 
 

Penelitian kolaboratif ini merupakan penelitian pengembangan media 
pembelajaran, yang bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan, tingkat 
validitas, dan kelayakan media pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem 
pendingin air dan transmisi otomatis pada sepeda motor matic injeksi dengan 
menggunakan software Adobe flash , 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian Research and Development (R & 
D). prosedur yang dilakukan terdiri dari: a) Analisis kebutuhan, b) Pengembangan 
produk media pembelajaran, c) Uji validasi oleh ahli materi dan ahli media, d) 
Revisi, e) Uji coba oleh mahasiswa selaku pengguna, e) Revisi, f) Hasil akhir 
pembuatan media pembelajaran.  

Hasi yang didapatkan yaitu: 1) Proses pengembangan media pembelajaran 
Proses pembuatan media pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem 
pendinginan air dan transmisi otomatis pada  sepeda motor matic injeksi dengan 
menggunakan software Adobe dilakukan melalui tahapan identifikasi kompetensi 
sesuai dengan media yang akan dikembangkan, pembuatan rancangan materi, 
pengumpulan bahan-bahan, pembuatan media dengan adobe flash, validasi dari 
ahli materi, ahli media, dan mahasiswa selaku pengguna, 2) Media pembelajaran 
yang dibuat memiliki tingkat kesesuaian dengan silabus sebesar 2.67 (sesuai) dan 
aspek belajar mandiri 4.0 (sangat bisa dipergunakan untuk belajar secara mandiri 
oleh mahasiswa), dan 3) Media pembelajaran yang dikembangkan memiliki 
penilaian kelayakan dengan skor 2.71 (layak) oleh ahli media dan 2.65 (layak) 
oleh mahasiswa selaku pengguna media pembelajaran.  
 
Kata kunci: media pembelajaran, sistem bahan bakar injeksi, sistem pendingin air, 
transmisi otomatis,  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah di dalam 

pembukaan undang undang dasar negara Republik Bangsa Indonesia adalah 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencapaian tujuan nasional untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan 

melibatkan kegiatan belajar dan proses pembelajaran. Proses kegiatan belajar 

mengajar merupakan hal yang harus sangat diperhatikan dalam 

penyelenggaraan pendidikan disuatu instansi pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar ( SD ) sampai diperan tinggi ( PT ) 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Yogyakarta mulai Tahun Akademik 2009/2010 mulai menerapkan  

kurikulum baru (Kurikulum 2009) yang diberlakukan bagi seluruh mahasiswa 

baru jurusan Pendidikan Teknik Otomotif baik dari program studi D3 Teknik 

Otomotif maupun S1 Pendidikan Teknik Otomotif. 

Pada Kurikulum yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta (FT UNY) terdapat matakuliah Teknologi Sepeda Motor dengan 

Kode OTO 225 yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif pada semester genap tahun pertama. Materi 

pembelajaran yang terdapat matakuliah tersebut sebagian besar merupakan 

materi-materi lanjutan atau pendalaman dari materi-materi yang pernah 

dipelajari di semester sebelumnya (semester ganijl)  yaitu dengan 

pertimbangan pemilihannya pada materi-materi pembelajaran yang sangat 

dibutuhkan dan terpakai dalam matakuliah-matakuliah lainnya pada semester-

semester selanjutnya, baik matakuliah keahlian dasar umum, matakuliah 

keahlian  umum maupun matakuliah keahlian khusus di jurusan Pendidikan 

Teknik Otomotif. 

Mata Kuliah Teknologi Sepeda Motor pada materi sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi otomatis pada sepeda motor 
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dengan Programmable Fuel Injection (PGM-FI)  merupakan salah satu 

matakuliah dari Bidang Teknik Otomotif yang ditempuh pada semester genap 

di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Materi ini mengandung karakteristik 

pesan yang cukup abstrak sehingga memerlukan media pembelajaran yang 

menarik bagi mahasiswa. Sementara ini, proses belajar mengajar matakuliah 

teknologi sepeda motor injeksi sub bidang sistem bahan bakar injeksi, sistem 

pendinginan air dan transmisi otomatis dilakukan dengan keterbatasan sumber 

belajar, yang semestinya bisa digunakan untuk membantu mahasiswa dalam 

mempelajari materi sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan 

transmisi otomatis. Dengan kata lain, media pembelajaran yang memuat bahan 

pembelajaran ini masih langka karena hanya menggunakan buku teks (media 

cetak). Oleh karena itu pola pembelajarannya masih konservatif, yakni dosen 

dan mahasiswa berpegang pada buku teks untuk membahas materi kuliah. 

Dalam suatu proses belajar mengajar, ada dua unsur yang amat penting 

adalah metode dan media pendidikan, kedua aspek ini saling berkaitan. Media 

pendidikan merupakan suatu sarana komunikasi pembawa pesan dari sumber 

pesan kepada penerima pesan untuk menunjang proses pembelajaran. Media 

pendidikan membuat proses belajar mengajar akan lebih menarik mahasiswa, 

materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga lebih dapat 

dipahami oleh mahasiswa dan memungkinkan mahasiswa menguasai tujuan 

mengajar dengan lebih baik. 

Ciri media yang baik adalah menarik dan mudah dipahami. Menarik 

diartikan bahwa media tersebut dapat mengoptimalkan perhatian mahasiswa 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mudah dipahami yaitu media 

tersebut menerangkan dengan cermat, jelas dan runtut sehingga mahasiswa 

tidak mengalami kebingungan dalam menyerap informasi yang disampaikan. 

Media pendidikan juga akan membuat metode mendidik akan lebih 

bervariasi, tidak semata mata komunikasi verbal melalui penuturan kata kata 

oleh pendidik, sehingga mahasiswa tidak akan bosan dan pendidik tidak 

kehabisan tenaga. Mahasiswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar, 
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sebab tidak hanya mendengarkan uraian pendidik, tetapi juga aktifitas lain, 

seperti mengamati melakukan dan mendemontrasikan. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional tersebut 

memiliki beberapa kekurangan, antara lain: 1) pembelajaran tidak diawali 

dengan upaya memberikan daya tarik belajar sehingga semangat mahasiswa 

rendah; 2) pembelajaran tidak diawali dengan penginformasian tujuan khusus, 

sehingga mahasiswa tidak mengetahui tujuan yang akan dicapai setelah 

mengikuti pembelajaran, 3) pembelajaran tidak dilengkapi dengan test 

sehingga menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan belajar dalam 

mempelajari materi berikutnya, 4) pembelajaran tidak dilengkapi dengan 

umpan balik terhadap jawaban soal-soal sehingga mempersulit mahasiswa 

karena tidak mengetahui mana jawabannya yang benar atau salah. 

Salah satu jenis media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran adalah media berbasis komputer, media berbasis 

komputer mampu menampilkan gambar gerak atau animasi animasi 

(macromedia flash, video pembelajaran ). Penggunaan media berbasis 

komputer sebagai media pembelajaran akan lebih membuat suasana 

pembelajaran lebih menarik dibanding hanya dengan metode ceramah yang 

hanya monoton. Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa belum banyak 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis komputer khususnya media yang 

mampu menampilkan gambar gerak atau animasi animasi dengan maksimal 

untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar. 

Dalam  proses pembelajaran perlu ditumbuhkan rasa senang dan 

gembira pada diri siswa. Apabila mahasiswa telah merasa senang dan gembira 

dalam belajar maka dengan sendirinya akan tumbuh minat belajar mahasiswa 

terhadap mata pelajaran tersebut. Akibatnya adanya minat inilah yang akan 

menimbulkan sikap positif dan berpengaruh terhadap daya serap mahasiswa 

pada pelajarn tersebut sehingga diharapkan mahasiswa dapat mudah mengerti 

dan paham akan materi pelajaran yang disampaikan 

Untuk mengatasi hal permasalahan pada pembelajaran modul 

konvensional, maka diperlukan suatu rekayasa teknologi dengan merancang 
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suatu media pembelajaran yang memiliki fungsi dan manfaat yang lebih dari 

pada modul konvensional. Pilihan media yang tepat dan dapat memenuhi 

kebutuhan adalah media pembelajaran berbasis komputer. Dengan demikian 

untuk menyikapi masalah tersebut diatas yaitu dengan  adanya suatu media 

pembelajaran yang mudah dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa yaitu 

media pembelajaran interaktif sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan 

air dan transmisi otomatis pada  sepeda motor matic injeksi menggunakan 

software Macromedia Flash. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di identifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat karena hanya 

mengandalkan media sederhana seperti papan tulis, buku paket atau dari 

foto copy yang diberikan oleh dosen. 

2. Proses kegiatan belajar mengajar masih sederhana dengan didominasi 

kegiatan seperti mencatat di papan tulis dan ceramah. 

3. Banyak hal yang mengakibatkan minat belajar mahasiswa kurang yakni 

bisa berasal dari diri mahasiswa sendiri ataupun dari luar pribadi 

mahasiswa itu sendiri. 

4. Salah satu jenis media pembelajaran yang sedang berkembangan saat ini 

adalah berbasis komputer, media berbasis komputer mampu menampilkan 

gambar gerak atau animasi animasi (macromedia flash, video 

pembelajaran ). 

C. Batasan Masalah 

Penelitian mengenai minat belajar mencakup berbagai aspek yang luas 

dan mendalam karena dipengaruhi oleh banyak hal seperti yang telah 

diuraikan pada latar belakang . Sebagai upaya memperoleh gambaran yang 

jelas dan menghindari penafsiran yang menyimpang tentang masalah dalam 

penelitian, maka diadakan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka 

diadakan pembatasan masalah 
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Dilihat dari identifikasi masalah, terdapat banyak faktor yang akan 

berpengaruh terhadap minat belajar. Didasarkan atas berbagai pertimbangan 

dan peneliti yang berupa keterbatasan kemampuan baik secara materi maupun 

pengetahuan yang dimiliki, maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada 

Pengembangan Media Pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem 

pendinginan air dan transmisi otomatis pada  sepeda motor matic injeksi 

menggunakan software Macromedia Flash. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah maka rumusan 

masalahnya adalah : 

1. Bagaimanakah proses pembuatan media pembelajaran sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi otomatis pada  sepeda motor 

matic injeksi dengan menggunakan software Adobe flash?  

2. Bagaimanakah tingkat validitas media pembelajaran sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi otomatis pada  sepeda motor 

matic injeksi dengan menggunakan software Adobe flash?  

3. Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, 

sistem pendinginan air dan transmisi otomatis pada  sepeda motor matic 

injeksi dengan menggunakan software Adobe flash?  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

pengembangan media pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem 

pendinginan air dan transmisi otomatis pada  sepeda motor matic injeksi yang 

ada di bengkel sepeda motor Jurdiknik Otomotif FT UNY adalah : 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan media pembelajaran sistem bahan 

bakar injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi otomatis pada  sepeda 

motor matic injeksi dengan menggunakan software Adobe.  

2. Untuk mengetahui tingkat validitas media pembelajaran sistem bahan 

bakar injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi otomatis pada  sepeda 

motor matic injeksi dengan menggunakan software Adobe flash.  
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3. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi otomatis pada  sepeda motor 

matic injeksi dengan menggunakan software Adobe flash. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi peneliti, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang 

peningkatan pemahaman mahasiswa dengan menggunakan media 

pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan 

transmisi otomatis pada  sepeda motor matic injeksi di Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif. 

2. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

acuan penelitian pada bidang pendidikan khususnya yang berkaitan 

dengan penggunaan media berbasis komputer dalam pembelajaran di 

peran tinggi. 

3. Dapat memberikan sumbangan positif bagi dunia pendidikan, sehingga 

diharapkan pimpinan peran tinggi dan dosen pengampu mengetahui 

permasalahan yang terjadi dan mengupayakan kualitas pengelolaan 

pendidikan dan peningkatan kualitas lulusan.  
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BAB II 
KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1995: 105) 

adalah proses atau cara menjadikan orang hidup belajar. Di samping itu 

pembelajaran merupakan identitas aktifitas belajar mengajar yang diawali 

dengan perencanaan, dan diakhiri dengan evaluasi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian pembelajaran menurut 

Dimyati dan Mudjiono (1994:284), adalah kegiatan dosen secara 

terprogram dalam desain instruksional, yang meliputi materi, alat, metode, 

dan sebagainya untuk membuat mahasiswa aktif dalam mencapai tujuan 

peningkatan belajar. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi 

dua aspek yaitu belajar tertuju kepda apa yang harus dilakukan oleh 

mahasiswa, mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh 

dosen sebagai pemberi pelajaran. Kedua aspek ini akan berkolaborasi 

secara terpadu menjadi suatu kegiatan pad saat trjadi interaksi antara dosen 

dengan mahasiswa , serta antar mahasiswa dengan mahasiswa disaat 

pembelajaran sedang berlangsung. Dengan kata lain pemebelajaran pada 

hakikatnya merupakan proses komunikasi anatar mahasiswa dengan 

pendididk serta antara mahasiswa dalam rangka perubahan sikap 

(Suherman 1992) 

  Menurut Usman dalam Asep Jihad (2008: 12) Pembelajaran 

adalah inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan dosen 

sebagai pemegang peranan utama. Pembelajaran merupakan suatu proses 

yang mengandung serangkaian perbuatan dosen dan mahasiswa atas darar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalm situasi edukatif untuk 

nencapai tujuna tertentu. Dalam proses pembelajaran, baik dosen maupun 

mahasiswa bersama sama menjadi pelaku terlaksananya tujuna 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan mencapai hasil yang 

maksimal apabila pembelajaran berjalan secara efektif. Menurut Wragg 
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(1997) pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memudahkan 

mahasiswa untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, 

kertampilan, nilai, konsep, dan  bagaimana hidup serais dengan sesama, 

atau suatau hasil belajar yang diinginkan. 

Proses pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu dari dosen kepada 

mahasiswa, melainkan suatu proses kegiatan, yaitu terjadi interaksi antar 

dosen denagn mahasiswa serta antara mahasiswa dengan mahasiswa. 

Pembelajaran hendaknya tidak menganut paradigma transfer of 

knowledge, yang mengandung makna bahwa mahasiswa merupakan objek 

dari belajar. Tapi upaya untuk membelajarkan mahasiswa. Ditandai 

dengan memilih kegiatan, menetapkan, mengembangkan metode untuk 

mencapai hasil pembelajarn yang diinginkan. Pemilihan , penetapan, dan 

pengembangan metode ini didasrkan pada kondisi pembelajaran yang ada. 

Dalam hal ini istilah pembelajaran  memiliki hakekat perencanaan atau 

perancanagan sebagi upaya membelajarkan mahasiswa. 

Menurut Oemar Hamalik (2003: 54) pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai 

tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2002 : 286) hakekat pembelajaran adalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan yang dimaksudkan untuk membelajarkan pembelajar. 
b. Program yang dirancang dan diimplementasikan sebagai suatu sistem. 
c. Kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar 

kepada pembelajar. 
d. Kegiatan yang mengarahkan pembelajar ke arah pencapaian tujuan 

pembelajaran. 
e. Kegiatan yang melibatkan komponen-komponen tujuan, isi pelajaran, 

sistem penyajian dan evaluasi dalam realisasinya 
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses 

interaksi belajar mengajar yang melibatkan komponen-komponen 

pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, dosen sebagai pengajar, 

peserta diklat sebagai subyek yang menerima pelajaran, materi pelajaran, 

metode, media dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut saling 
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mempengaruhi satu sama lain dan saling berhubungan dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam sebuah pembelajaran materi merupakan hal yang paling 

penting, karena materi adalah inti dari pembelajaran. Menurut Tomlinson 

(1998) pengertian materi adalah segala sesuatu yang digunakan dosen atau 

mahasiswa untuk memfasilitasi dalam belajar. Materi itu dapat berupa 

kaset, video, program, CD, kamus, buku, job sheet, dan fotocopy. Dengan 

kata lain materi dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan dengan 

sengaja untuk meningkatkan penegtahuan dan pengalaman belajar. Dalam 

membuat atau mengembangkan sebuah materi kita harus memiliki 

susmber sumber yang banyak,  yang paling penting dan harus disadari 

bahwa dosen merupakan salah satu pengembang materi. Mereka juga 

harus bertanggung jawab terhadap materi yang digunakan oleh 

mahasiswanya. 

 Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat atau 

mendesain sebuah materi (Howard and Major, 2005), yaitu (a) peserta 

didik, (b) kurikulun dan konteks, dan (c) sumber daya dan fasilitas. 

Mahasiswa merupakan faktor yang paling penting yang harus 

dipertimbangkan ketika merancang materi. Sebelum merancang sebuah 

bahan, seorang dosen atau pengembang terlebih dahulu harus mengetahui 

kebutuhan mahasiswa, jadi seorang dosen atau pengembang  harus 

melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Lalu ia juga harus tahu 

pengetahuan tentang pengalaman mahasiswa (hidup dan pendidikan). 

Selanjutnya seorang dosen atau pengembang harus mengetahui 

materi kurikulum untuk merancang sebuah bahan, sehingga ia dapat 

merancang material yang dapat mencapai tujuan dan relevan kepada 

mahasiswa. Seorang dosen atau pengembang juga harus tahu konteks di 

mana mengajar dan pembelajaran terjadi, karena akan berdampak pada 

jenis bahan yang akan dirancang. Menurut Nunan (2004) Untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, seorang dosen atau pengembang materi harus 

mengetahui kurikulum yang ada, sehingga ia dapat merancang bahan yang 
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didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Input atau 

masukan mengacu pada data lisan, tertulis dan visual yang dapat 

membantu peserta didik dalam proses menyelesaikan tugasnya. Data 

tersebut  dapat disediakan oleh dosen, buku teks atau beberapa sumber 

lain. Yang terakhir adalah para desainer materi harus realistis tentang apa 

yang dapat mereka capai dalam hal desain dan produksi materi dalam 

keterbatasan sumber daya yang tersedia dan fasilitas. 

2. Belajar mandiri 

a. Pengertian 

Sistem belajar mandiri merupakan sistem pembelajaran yang 

didasarkan kepada disiplin terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh 

mahasiswa dan disesuiakan dengan keadaan perorangan mahasiswa yang 

meliputi antara lain kemampuan kecepatan belajar, kemauan, minat, waktu 

yang dimiliki dan keadaan sosial ekonominya. 

Dalam sistem belahar mandiri mahasiswa diharapkan lebih banyak 

belajar sendiri atau berkelompok dengan bantuan seminimal mungkin dari 

orang lain. Karena itu mahasiswa perlu memiliki kemauan yang kuat dan 

disiplin yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Kemauan 

yang keras akan mendorong mahasiswa untuk tidak lekas putus asa dalam 

menghadapi kesulitan, sedangkan disiplin yang tinggi diperlukan supaya 

mahasiswa selalu belajar sesuai dengan jadwal waktu yang diaturnya 

sendiri. 

Sistem belajar mandiri mempunyai beberapa karaktrsistik yang 

dapat diuraikan yaitu, (a) tujuna pembelajaran disesuiakan dengan minat 

dan kebutuhan perorangan mahasiswa. Karena itu sering kali tujuan 

pembelajaran bukan hanya ditentukan oleh dosen atau dosen sendiri, 

melainkan ditentukan oleh atau bersama dengan mahasiswa, (b) 

mahasiswa belajar sesuai dengan pelajuan (pacing) masing masing, dan (c) 

sistem belajar mandiri dilaksanakan dengan menyediakan paket belajar 

mandiri yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, gaya 
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belajar mahasiswa, kemampuan awal yang dimiliki, dan minat masing 

masing mahasiswa.   

b. Arti dan Peranan Paket Belajar Mandiri 

Dalam sistem belajar mandiri mahasiswa belajar dari paket mandiri 

yang disediakan. Paket belajar mandiri ini secara sederhana dapat diberi 

batasan sebagai seperangkat bahan belajar yang dirancang secara cermat 

yang dapat memberi kemudahan bagi mahasiswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang khas. Paket belajar mandiri berbeda dengan buku teks 

biasa karena peket ini memungkinkan mahasiswa maju sesuai dengan laju 

belajar masing masing dan member kebebasan kepada mahasiswa untuk 

belajar sesuai denga gaya belajar masing masing. 

Suatu paket belajar mandiri mempunyai komponen yang penting 

yang dapat diuraikan antara lain , (a) rasional, (b) deskripsi isi pelajaran, 

(c) tujuan pembelajaran berdasarkan tingkah laku, (d) dan alat evaluasi. 

Rasional ini memberikan penjelasan tentang tujuan paket dan pentingnya 

paket tersebut dalam rangkaian kegiatan belajar mahasiswa. Rasional 

membentuk kesinambungan denagn pengalaman belajar yang telah 

dilakukan mahasiswa sebelumnya dan membentuk kerangka kegiatan 

untuk pengalaman belajar berikutnya. Rasional ini juga member 

penjelasan tentang apa yang akan dipelajari mahasiswa dan mengapa hal 

tersebut perlu dipelajari. 

Dalam deskripsi isi pelajaran memberikan gambaran tentang 

tingkatan dan kompleksnya isi pelajaran. Dalam deskripsi ini digambarkan 

juga hal hal yang berhubungan dengan konsep, ketrampilan, atau nilai nilai 

yang harus dilakukan atau didemontrasikan mahasiswa setelah selesai 

mempelajari paket itu. Komponen selajutnya yaitu tujuan pembelajaran 

berdasarkan  tingkah laku, keseluruhan paket belajar mandiri dirancang 

untuk membantu mahasiswa mencapi tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran ini disusun berdasarkan tingkah laku. Berdasarkan tujuan 

inilah komponen yang lain dari paket belajar ini disusun. 



12 
 

Tujuan ini juga meberikan batasan tentang apa yang boleh 

digunakan atau tidak boloh digunakan pada saat mahasiswa 

mendemontrasikannya, disamping itu juga memberikan ketentuan tentang 

tingkat kesempurnaan yang diharapkan dalam mahasiswa 

mendemontrasikan hal itu. Dengan demikian mahasiswa mengetahui 

denagn pasti apa yang diharapkan dari dia, dan tahu pula dengan cara 

bagaimana ia akan di uji setelah menyelesaikan paket tertentu. Tujuan 

pembelajaran juga merupakan  penuntun bagi pengembang paket dalam 

merancang dan mengembangakan paket tersebut. 

 Untuk memonitor kemaujuan mahasiswa dalam mencapai tujuan 

harus ada evaluasi, disediakan tiga macam evaluasi dalam paket belajar 

mandiri. Alat yang pertama ialah tes awal. Tes awal ini merupakan 

penuntun bagi siawa karena tes ini dapat menunjukan bahan apa atau 

tujuan yang mana yang telah dikuasai mahasiswa dan bahan belajar mana 

yang belum dikuasainya sehingga perlu dipelajarainya. 

Alat evaluasi yang kedua ialah tes mandiri. Tes ini merupakn salah 

satu bentuk evaluasi diri sendiri yang digunakn mahasiswa untuk 

memonitor kemajuannya sendiri pada saat ia melaksanakan kegiatan 

belajar. Tes mandiri dapat beruapa kuis formal atau hanya berupa petunjuk 

bagi mahasiswa untuk secar berkala mereview tujuan pembelajarannya 

untuk mengetahui kemajuannya dalam mencapai masing masing tujuan 

pembelajaran itu, dan yang ketiga ialah tes akhir yang digunakan setelah 

pake belajar mandiri selesai dipelajari untuk menentukan apakah 

mahasiswa telah memperoleh kemampuan minimal yang dituntut oleh 

paket itu 

Ketiga jenis evaluasi itu mempunyai persamaan yaitu masing 

masing mengevaluasi kemampuan mahasiswa dengan ukuran tujuna 

pembelajarn yang telah dirumuskan sebelumnya.    

c. Keuntungan Sistem Belajar Mandiri 

Dari berbagai studi diperoleh informai bahwa sistem belajar 

mandiri itu menberikan beberapa keuntungan baik bagi mahasiswa 
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maupun dosen. Keutungan bagi mahasiswa antara lain, (a) belajar mandiri 

member kemungkinan bagi mahasiswa untuk maju sesuai pelajaran belajar 

masing masing, (b) mahasiswa berhubungan atau berinteraksi langsung 

dengan bidang pelajaran yangsedang dipelajarinya, (c) mahasiswa 

memperoleh kesempatan untuk memahami secara lebih mendalam bidang 

palajaranya, dan (d) mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mendalami 

bidang pelajaran yang dipelajarinya tanpa dibatasi, sehingga ia dapat 

belajar sampai batas kemampuanya mengizinkan. 

Sedangkan bagi dosen antara lain, (a) dosen dapat membebaskan 

diri dari menerangkan ketrampilan ketrampilan dasar yang sifatnya rutin, 

(b) dapat menyediakan bahan belajar yang lebih tepat bagi kebutuhan 

mahasiswa, (c) dapat menyediakan bahan pembelajaran yang dirancang 

denagn cermat dan di susun dengan baik, dan (d) dosen dapat bentindak 

bukan sebagai penceramah, tetapi sebagai pembimbing. 

3. Minat 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 744) kata minat 

mempunyai suatu pengertian yaitu keinginan, gairah dan kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut semakin besar minat. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan 

diperoleh kemudian.  

Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar 

selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat minat baru. Jadi minta 

terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong belajar 

selanjutnya. Walaupun minta terhadp sesuatu hal tidak merupakan hal 

yang hakiki untuk dapat mempelajari hal tersebut, asumsi umum 

menyatakan bahwa minta akan membantu seseorang mempelajarinya. 

(Slameto 2010 : 180) 
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Minat adalah perpaduan keinginan dan kemauan yang dapat 

berkembang bila ada motivasi. Dalam membentuk suatu kebiasaan maka 

minat maupun motivasi mempunyai peranan yang penting (Tampubolon 

1993 : 41). 

Minat tidak langsung timbul dalam diri seseorang namun melalui 

proses pengenalan dan pemahaman akan sesuatu terlebih dahulu. Hal   

baru yang menarik perhatian akan mempengaruhi dan membangun rasa 

ketertarikan seseorang. Upaya mengembangkan minat pada mahasiswa 

bisa dilakukan dengan menunjukkan bagaimana pengetahuan maupun 

kecakapan akan memberi pengaruh terhadap diri mahasiswa di masa yang 

akan datang. Kebutuhan, pencapaian tujuan hidup dan keberhasilan akan 

menciptakan kesadaran mahasiswa bahwa untuk mencapai itu semua 

diperlukan bukan hanya kerja keras namun juga keinginan dan dorongan 

yang kuat dalam diri seseorang.   

Minat akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam diri 

seseorang yang berhubungan dengan perasaan maupun pikiran untuk 

kemudian mendorong dirinya bertindak atau melakukan sesuatu demi 

mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu minat dapat ditunjukkan dengan 

pernyataan bahwa seseorang cenderung lebih menyukai suatu hal 

dibanding dengan hal lainnya. Jadi minat terhadap sesuatu merupakan 

hasil dari belajar dan menyokong belajar selanjutnya. 

Ratna dewi (Tarigan, 1990) mengungkapkan seseorang yang 

menaruh minat terhadap sesuatu biasanya mempunyai dorongan yang kuat 

atau semangat untuk berbuat aktif terhadap barang atau kegiatan yang 

menarik minatnya itu. Dari dirinya timbul dorongan untuk melakukan 

aktivitas yang dapat memuaskan keinginannya dalam mencapai suatu 

tujuan. Minat yang kuat mampu mendorong seseorang untuk menciptakan 

suatu kebiasaan yang baru, yang dianggapnya menarik dan 

menyenangkan. Dari kebiasaan inilah kita bisa mengembangkan dan 

mengarahkan potensi seseorang sehingga bisa terbentuk suatu karakter 

yang kuat dalam pribadi tersebut. 
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Dari uraian tentang minat di atas, dapat disimpulkan bahwa minat 

adalah tingkat kesenangan yang kuat (excitement), adanya perhatian, dan 

keaktifan dari seseorang dalam melakukan suatu kegiatan yang dipilih 

karena kegiatan tersebut menyenangkan dan memberi nilai atau kepuasan 

baginya. Minat mempunyai karakteristik pokok yaitu melakukan kegiatan 

yang dipilih sendiri dan menyenangkan sehingga dapat membentuk suatu 

kebiasaan dalam diri seseorang. 

4. Media Pembelajaran 

a. Pengertian 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harafiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar. Batasan lain telah pula 

dikemukankan oleh para ahli yang sebagian dianatranya akan diberikan 

sebagai berikut. 

AECT (Association of Education And Communication 

Technology,1977) member batasan tentang media sebagai segala bentuk 

dan asluran yang dugunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. 

Disamping sebagai system penyampai atau pengantar, media yang sering 

diganti dengan kata mediator menurut Fleming dalam Azhar Arsyad 

(2010:3) adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua 

belah pihak dan mendamaikannya.  

Istilah mediator media menunjukan fungsi atau peranannya, yaitu 

mengatur hubungan yang efektif antara dua belah pihak utama dalam 

proses belajar mahasiswa dan isi pelajaran. Disamping itu, mediator dapat 

pula mencerminkan bahwa setiap sistem pembelajaran ynag melakukan 

peran mediasi, ringkasnya media adalah alat yang menyampaikan atau 

mengantarakan pesan pesan pembelajaran. 

Heinich,dkk (1982) dalam Azhar Arsyad (2010: 3) mengemukakan 

istilah mediuim sebagai perantara yang mengantar informasi antara 

sumber dan penerima. Apabial media itu membawa pesana pesan atau 

informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud maksud 

pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran. Gerlach dan Ely 
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dalam Azhar Arsyad (2010:3) mengatakan bahwa media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun 

kondisi yang membuat mahasiswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, dosen, buku, teks, dan 

lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian 

media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi (pesan) visual atau verbal. 

Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran, 

maka media itu disebut media pembelajaran. Sejalan dengan batasan itu, 

Hamidjojo dalam Azhar Arsyad (2010:4) memberi batasan media sebagai 

semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk 

menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, 

gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima 

yang dituju. 

 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsu yang sangat penting 

adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling 

berkaitan. Pemilihan salah atau metode mengajar tertentu akan 

mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada 

berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara 

lain tujuna pembelajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan 

mahasiswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung , dan konteks 

pembelajarn termasuk karakteristik mahasiswa. Meskipun demikian, dapat 

dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah 

sebagai alat bantu mengajar yang turut mepengaruhi iklim, kondisi, dan 

lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh dosen. 

Menurut Hamalik (1986) dalam Azhar Arsyad (2010:15) 

mengemukan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 
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mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh pengaruh psikologis terhadap mahasiswa. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penaympaian pesan 

dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat 

mahasiswa,  media pembelajaran juga dapat meningkatkan pemahaman, 

menayjikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran 

data, dan memadatkan informasi. 

Levie dan Lentz (1982) dalam Azhar Arsyad (2010:16) 

mengemukakan empat fungsi media pembelajaran khususnya media 

visual, yaitu (a) fungsi atensi, (b) fungsi afektif, (c) fungsi kognitif, dan (d) 

fungsi kompensatoris. 

Fungsi Atensi Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mngarahkan perhatian mahasiswa untuk berkonsentrasi kepada isi 

pelajaran ynag berkaiatan dengan makna visual yang ditampilkan atau 

menyertai teks materi pelajaran  

Fungsi Afektif Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 

mahasiswa ketika belajar (membaca) teks yang bergambar, gambar atau 

lambing dapat menggugah emosi dan sikap mahasiswa. 

Fungsi Kognitif Media visual terlihat dari temuan temuna 

penelitian yang mengungkapkan bahwa lambing visual atau gambar 

memperlancar pencapian tujuan untuk memahami dan mengingat 

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar 

Fungsi Kompensatoris Media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberiakan konteks untuk 

memahami teks membantu mahasiswa yang lemah dalam membaca untuk 

mengorganisasikan informasi dalam teks dan meningatkannya kembali. 

Media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan mahasiswa yang 

lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan 

dengan teks atau disajikan secara verbal 
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Berbagai manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh banyak 

ahli. Menurut Kemp dan Dayton (1985: 3-4) meskipun telah lama disadari 

bahwa banyak keuntungan penggunaan media pembelajaran, 

penerimaannya serta pengintegrasiannya ke dalam program program 

pengajarn berjalan amat lambat. Mereka mengemukankan beberapa hasil 

penelitian yang menunjukan dampak positif dari penggunaan media 

sebagai bagian integral pembelajaran dikelas, yaitu (a) pembelajaran bisa 

lebih menarik., (b) pembelajaran menjadi lebih, (c) kualitas hasil belajar 

dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata dan gambar sebagai media 

pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen elemen pengetahuan  

dengan cara yang terorganisasikan dengan baik,spesifik,jelas, dan (d) sikap 

positif mahasiswa terhadap apa yang merekan pelajari dan terhadap proses 

belajar dapat ditingkatkan. 

Sudjana dan Rivai (1992: 2) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar mahasiswa,  yaitu (a) Pembelajaran 

akan lebih menarik perhatian mahasiswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar, (b) bahan pembelajaran akan lebih jelas maknannya 

sehingga dapat lebih dipahami oleh mahasiswa dan memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajara, (c) metode mengajar akan 

lebih bervariasi, tidak semata mata komunikai verbal melalui penuturan 

kata kata oleh dosen, dan (d) mahasiswa dapat lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian dosen, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemontrasikan, 

memerankan dll. 

Dari uraian dan pendapat beberapa ahli di atas, dapatlah 

disimpulkan beberapa manfaat praktis dari penggunaan media 

pembelajaran di dalam proses belajar mengajar yaitu, (a) media 

pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar, (b) media 

pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, (c)Media pembelajaran 
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dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, dan (d) media 

pembelajarn dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada mahasiswa 

tentang peristiwa peristiawa di lingkungan mereka. 

c. Pengenalan Media 

Dalam perkembangannya media pembelajaran mengikuti 

perkembangan teknologi. Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan 

dalam proses belajar adalah percetakan yang bekerja atas dasar prinsip 

mekanis. Kemudian  lahir teknologi audio visual yang menggabungkan 

penemunan mekanis dan elektronis untuk tujuan pembelajaran. Teknologi 

yang muncul terakhir adalah teknologi mikroprosesor yang melahirkan 

pemakaiana computer dan kegiatan interaktif (Seels & Richey, 1994). 

Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran dapat 

dikelompokan kedalam empat kelompok, yaitu (a) media hasil teknologi 

cetak, (b) media hasil teknologi audio visual, (c) media hasil teknologi 

komputer, dan (d) media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. 

Media hasil Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau 

menyampaikan materi, seperti buku dan materi visual statis terutama 

melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil 

teknologi cetak meliputi teks, grafik, foto atau representasi fotografi dan 

reproduksi. Materi cetak dan visual merupakan dasar pengembangan dan 

penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lainnya.  

Teknologi ini menghasilkan materi dalam bentuk salinan cetakan. 

Dua komponen pokok teknologi ini adalah materi teks verbal dan meteri 

visual yang dikembangkan berdasarkan teori yang berakaitan denagn 

persepsi visual, membaca, memproses informasi dan teori belajar. 

Teknologi cetak memiliki ciri ciri, (a) teks dibaca secara linear, sedangkan 

visual diamati berdasarkan ruang, (b) baik teks maupun visual 

menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif, (c) teks dan visual 

ditampilakn dalam statis, (d) pengembangannya sangat tergantung kepada 

prinsip prinsip kebahasaan dan persepsi visual, (e) berorienatsai pada 
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mahasiswa,dan (f) informasi dapat diatur kembali atau ditata ulang oleh 

pemakai 

Media hasil teknologi audio visual menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan maesin mesin mekanis dan 

elektronik untuk menyajikan pesan pesan audio visual. Penagjaran melalui 

audio visual jelas bercirikan pemakaina perangkat keras selama proses 

belajar, seperti mesin proyektor film, tape,receoder, dan proyektor visual 

yang lebar. Jadi, pengajaran melalui audio visual adalah produksi dan 

penggunaan meteri yang penyerapannya melalui pemandangan dan 

pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata 

atau symbol symbol yang serupa.  

Ciri cirri utama teknologi media audio visual adalah sebagai 

berikut, (a) biasanya bersifat linear, (b) menyajikan visual yang dinamis, 

(c) digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

perancang atau pembuatnya, (d) merupakan represntasi fisik dari gagasan 

real atau gagasan abstrak, (e) dikembangkan menurut prinsip prinsip 

psikologis behaviorisme dan kognitif, dan (f) umumnya berorientasi 

kepada dosen denagn tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. 

Media hasil teknologi komputer merupakan cara menghasilkan atau 

meyampaikan materi denagn menggunakan susmber sumber yang berbasis 

mikri prosesor. Perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi 

lainnya adalah karena informasi atau materi yang disampaikan disimpan 

dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan visual. Pada dasarnya 

teknologi berbasis komputer  mneggunakan layar kaca untuk menyajikan 

informasi kepada mahasiswa. Berbagai jenis aplikasi teknologi berbasis 

computer dalam pembelajaran umumnya dikenal sebagai computer 

assisted instruction (pembelajaran dengan bantuan komputer) 

Beberapa ciri media yang dihasilkan teknologi berbasis computer 

(baik perangkat keras maupun perangkat lunak) adalah (a) dapat 

digunakan secara acak, non sekunsial, atau secar linear, (b) dapat 

digunakan berdasarkan keinginan mahasiswa atau berdasrkan keinginan 
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perancang/pengembang sebagaimana direncanakannya, dan (c) biasanya 

gagasan gagasan disajikan dala gaya abstark dengan kata, simbol, dan 

grafik. 

Media hasil gabungan teknologi cetak dan computer adalah cara 

untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan 

pemakiana beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh computer. 

Perpaduan beberapa jenis teknologi ini di anggap teknik yang paling 

canggih apabila dikendalikan oleh computer yang memiliki kemapuan 

yang hebat seperperti jumlah random access memory yang besar, hard disk 

yang besar, dan monitor yang beresolusi tinggi daitambah dengan 

peripheral (alat alat tambahan seperti video disc player, perangkat keras 

untuk bergabung dalam suatu jaringan, dan sistem audio. 

Beberapa ciri utama teknologi berbasis komputer antara lain (a)  

dapat digunakan secara acak, sekuensial, secara linear, (b) dapat digunakan 

sesuai keinginan mahasiswa bukan saja dengan cara yang direncanakan 

dan di inginkan oleh perancangnya, (c) gagasan-gagasan sering disajikan 

secara realistik dalam kontek pengalaman mahasiswa, (d) prisnsip ilmu 

kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam pengembangan dan 

penggunaan pelajaran, (e) pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup 

kognitif sehingga pengetahuan dikuasai jika pelajaran itu digunakan, (f) 

bahan- bahan pelajaran melibatkan banyak interativitsa mahasiswa, dan  

(g) bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai 

sumber. 

5. Prisnip prinsip visual 

a. Peranan visual dalam pembelajaran 

Salah satu peranan visual dalam pembelajaran adalah sebagai 

sarana untuk menyediakan atau memberikan referensi yang konkret 

tentang sebuah ide. Kata-kata tidak dapat mewakili atau menyuarakan 

benda karena visual bersifat iconic. Oleh karena itu, setiap kata memiliki 

kesamaan dengan benda yang dirujuk. Beberapa manfaat visual dalam 

pembelajaran antara lain, visual dapat memotivasi pelajar dengan cara 
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menarik perhatian mereka, mempertahankan perhatian serta mendapatkan 

respon-respon emosional. Selain itu, visual juga dapat menyederhanakan 

informasi yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dengan kata lain, 

peranan visual dalam pembelajaran termasuk penting untuk mendukung 

informasi tertulis dan informasi lisan (verbal information). 

Visual Literasi ( visual literacy) adalah kemampuan pelajar untuk 

menganalisis sebuah pesan visual dalam pembelajaran. sedangkan istilah 

melek dulu hanya digunakan untuk merujuk pada membaca dan menulis 

informasi verbal, menggunakan istilah visual literacy untuk merujuk pada 

kemampuan belajar untuk menginterpretasikan pesan visual secara akurat 

dan untuk membuat pesan tersebut. penelitian tentang keaksaraan visual 

menguji pengaruh dari sistem pengolahan visual pada perolehan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Visual Literacy dapat dikembangkan melalui dua macam 

pendekatan yaitu, (a) Input strategies. Membantu pelajar untuk decode 

atau "membaca" dengan cara mempraktekkan kemampuan analisis visual 

(misalnya, melalui analisis gambar dan diskusi film dan program video), 

(b) Output strategies. Membantu pebelajar untuk encode, atau "menulis" 

secara visual untuk mengekspresikan diri mereka dan berkomunikasi 

dengan orang lain. (misalnya, melalui perencanaan dan menghasilkan foto 

dan video presentasi). Media visual adalah sebuah penghantar atau 

penghantar peran dari pengirim ke penerima dan dapat dikembangkan 

dalam bentuk gambar, foto, grafik, dll. 

Peranan visual dalam pembelajaran, (a) visual dapat 

memperlancar pemahaman dan ingatan, (b) visual menambah minat 

mahasiswa dalam belajar. (c) visual sebagai sarana untuk menyediakan / 

memberikan referensi yang konkret., (d) visual dapat memotivasi pelajar 

dengan cara menarik perhatian, (e) visual dapat mempertahankan perhatian 

dan mendapatkan respon-respon emosional, dan (f) visual dapat 

menyederhanakan informasi yang sulit untuk dijelaskan dalam kata-kata. 



23 
 

Salah satu peranan visual dalam pembelajaran adalah sebagai 

sarana untuk menyediakan atau memberikan referensi yang konkret 

tentang sebuah ide. Kata-kata tidak dapat mewakili atau menyuarakan 

benda karena visual bersifat iconic. Oleh karena itu, setiap kata memiliki 

kesamaan dengan benda yang dirujuk. Beberapa manfaat visual dalam 

pembelajaran antara lain, visual dapat memotivasi pelajar dengan cara 

menarik perhatian mereka, mempertahankan perhatian serta mendapatkan 

respon-respon emosional. Selain itu, visual juga dapat menyederhanakan 

informasi yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dengan kata lain, 

peranan visual dalam pembelajaran termasuk penting untuk mendukung 

informasi tertulis dan informasi lisan (verbal information). 

b. Intepretasi visual 

Dengan melihat sebuah tampilan visual tidak berarti bahwa seorang 

mahasiswa dapat belajar dari tampilan tersebut. mahasiswa harus 

dibimbing untuk dapat memiliki pemikiran yang jelas dan benar tentang 

tampilan visual tersebut. Aspek visual literacy yang pertama adalah 

kemampuan untuk menginterpretasi dan menemukan makna dari stimulus 

yang ada di lingkungan sekitar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

hal itu  

Developmental Effects banyak variable yang mempengaruhi 

seorang mahasiswa dalam memaknai sebuah tampilan visual. Anak-anak 

sampai pada usia 12 tahun cenderung memaknai tampilan visual secara 

parsial. Disisi lain, anak yang lebih dewasa cenderung mampu untuk 

menggambarkan kembali pesan yang ingin disampaikan dari sebuah 

tampilan visual. Gambar-gambar abstrak atau rangkaian gambar diam (still 

pictures) kurang sesuai untuk anak-anak (sampai usia 12 tahun). 

Cultural Effects Dalam mengajar, harus disadari bahwa 

kemampuan pebelajar untuk menginterpretasi sebuah tampilan visual 

dapat dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaannya. Misalnya, seorang 

mahasiswa yang berasal dari keluarga sederhana akan memiliki 
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pemahaman yang berbeda mengenai suatu tampilan visual dengan 

mahasiswa yang berasal dari keluarga menengah atas. 

Visual Preferences dalam memilih tampilan visual, dosen 

sebaiknya memilih tampilan visual yang paling efektif daripada memilih 

tampilan visual yang disukai. Misalnya, pembelajaran untuk anak-anak 

lebih cocok menggunakan tampilan visual yang sederhana dan tidak 

menggunakan banyak ilustrasi. Di sisi lain, tampilan visual pembelajaran 

untuk anak-anak yang lebih dewasa lebih cocok menggunakan ilustrasi-

ilustrasi yang lebih kompleks. Kebanyakan mahasiswa lebih menyukai 

tampilan visual yang berwarna daripada tampilan visual hitam-putih.  

Selain warna, mahasiswa lebih suka tampilan visual dengan 

menggunakan foto daripada line drawings (sekalipun dalam beberapa 

situasi, line drawings lebih sesuai digunakan dalam pembelajaran). Pada 

dasarnya, tampilan visual yang sederhana akan lebih efektif bila digunakan 

dalam pembelajaran. Perbedaan latar belakang mempengaruhi kemampuan 

setiap mahasiswa dalam menginterpretasikan sebuah tampilan visual.  

Aspek visual literacy yang kedua adalah kemampuan mahasiswa 

untuk menciptakan sebuah tampilan visual. Sama halnya dengan menulis 

yang dapat menjadi stimulis untuk membaca, memproduksi media juga 

dapat menjadi cara yang efektif untuk mengerti tentang media. 

c. Desain Visual 

Untuk tujuan informasi dan instruksi, desain visual yang baik 

mencoba untuk mencapai setidaknya empat gol dasar dalam hal 

meningkatkan komunikasi antara sumber pesan (dosen) dan penerima 

(pelajar). Setidaknya ada empat tujuan dasar desain visual yaitu 

memastikan keterbacaan (Ensure Legibility), meminimalisir upaya 

penangkap pesan (Reduce Effort), meningkatkan keaktifan (Increase 

Active Engagement), dan perhatian yang fokus (Focus Attention).    

Memastikan keterbacaan (Ensure Legibility) Sebuah tampilan 

visual tidak akan dapat berfungsi sampai tampilan itu dapat terbaca oleh 

setiap orang yang melihatnya. Keterbacaan (legibility) berhubungan 
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dengan kualitas huruf pada tampilan dalam tingkat kemudahannya untuk 

dibaca. Tujuan  akhir dari sebuah tampilan desain visual yang baik adalah 

untuk menyingkirkan sebanyak mungkin halangan yang mengganggu 

penyampaian sebuah pesan pembelajaran. tujuan desain visual yang baik 

adalah untuk menghilangkan sebanyak mungkin hambatan yang mungkin 

menghambat pengiriman pesan. (pedoman khusus, misalnya, ukuran huruf 

Meminimalisir upaya penangkap pesan (Reduce Effort). Seorang 

desainer pasti menginginkan agar pesan yang disampaikan melalui sebuah 

tampilan dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu ia akan berusaha 

untuk meminimalisir usaha-usaha yang mungkin dibutuhkan oleh setiap 

orang untuk menangkap isi pesan tampilan visual tersebut. Dengan cara 

salah satu contohnya menggunakan kombinasi warna dan gambar yang 

kontras dengan background. 

Meningkatkan keaktifan (Increase Active Engagement). Sebuah 

pesan tidak akan dapat bertahan sampai pesan itu mendapat perhatian. Hal 

inilah yang menjadi dasar dari salah satu tujuan desain visual. Sebuah 

desain sebaiknya dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian 

viewer dan untuk membuat mereka memikirkan tentang pesan yang 

sedang disampaikan. untuk meraih perhatian dan tekstur menggunakan dan 

fitur-fitur interaktif untuk mendapatkan audiens (mahasiswa) aktif terlibat 

dengan pesan yang disampaikan.  

Perhatian yang fokus (Focus Attention). Setelah mendapatkan 

perhatian, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengarahkan perhatian 

mereka pada bagian terpenting dari tampilan pesan visual yang telah 

dibuat.  

d. Grafis sebagai Media Visual 

Webster dalam Nana Sudjana (2007 :19 ) mendefinisikan graphics 

sebagai seni atau ilmu menggambar, terutaa diartikan untuk menggambar 

mekanik. Dalam penerapannya kepada media visual, maknanya 

berkembang lebih luas bukan hanya sekadar gambar saja. Asal katanya 

“graphikos” yang artinya melukiskan atau menggambarkan dengan garis 
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garis. Sebagai kata sifat, graphics diartiakn sebagi penjelasan yang hidup, 

penjelasan yang kuat atau penyajian yang efektif grafis sebagai media 

pengajaran dapat mengkombinasikan fakta fakta, gagasan gagasan secara 

jelas dan kuat melalui perpaduan antara ungkapan kata kata dan gambar.  

Nilai media grafis terletak pada kemampuan dalam menarik 

perhatian, minat dalam menyampaikan jenis informasi tertentu secara 

cepat. Peran utamanya adalah memvisulisasiakan fakta fakta dan gagasan 

gagasan dalam bentuk yang ringkas dan padat. Dengan kata lain media 

grafis dapat didefinisikan sebagai media yang mengkombinasikan fakta 

dan gagasan secara jelas, kuat dan terpada, melalui kombinasi 

pengungkapan kata kata dan gambar. Media ini sangat tepat untuk tujuna 

menyampaikan informasi dalam bentuk rangkuman yang dipadatkan  

Pentingnya menggunakan bahan bahan visual sebagai sarana 

komunikasi visual dalam pembelajaran  dikemukakan oleh Francis M. 

Dwyer sebagai berikut. (a) memudahkan mengkomunikasikan pesan 

secara tepat dan terstandar, (b) menunjukan kedalam kelas proses, 

peristiwa,situasi, materi dan perubahan fase yang tidak mungkin dibawa ke 

kelas karena keterbatasan ruangan dan waktu, (c) menggambarkan, 

menjelaskan dan memperkuat komunikasi secara lisan verbal maupun 

tertulis hubungan kuantitatif, detail yang bersifat khusus, konsep abstrak 

dan hubungan yang bersifat ruangan, (d) memberikan hal hal kongkrit 

dalam situasi belajar, (e) memningkatkan minat, rasa ingin tahu dan 

konsentrasi mahasiswa untuk belajar, dan (f) memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk mengamati suatu benda, proses atau situasi dari 

berbagai segi yang menguntungkan. 

Media grafis yang baik hendaknya mengembangkan daya imajinasi 

atau citra anak didik. Daya imajinasi dapat ditimbulkan dengan menata 

dan menyusun unsur unsur visual dalam materi pengajaran. Dalam 

merancang media pengajaran perlu memperhatiakan beberapa patokan  

antara lain (a) kesederhanaan, (b) keterpaduan, (c) bentuk dan garis, (d) 
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warna, (e) huruf, (f)  keseimbangan, (g) kontras, (h) penekanan, (i) 

kesatuan, dan (j) layout. 

Kesederhanaan dalam tata letak (lay out) media pengajaran tampak 

pada gambar yang cukup besar dan jelas rincian pokoknya. Dalam hal ini 

harus terlihat jelas perbedaan antara latar depan dari latar belakang, unsur 

pokok yang ditonjolkan. Perhatian mahasiswa harus dipusatkan pada 

gagasan pokok atau inti pelajaran. Karena penggambaran ditujukan pada 

media instruksional bersifat formal, maka unsur seni dari penggambaran 

media instruksioanl itu harus dibatasi. Pakailah kata kata dengan huruf 

sederhana, kalimat kalimatnya ringkas tetapi padat dan mudah dipahami 

mahasiswa. 

Keterpaduan mengandung pengertian ada hubungan erat di antara 

berbagai unsur visual sehingga secara keseluruhannya berfungsi padu. Hal 

itu dapat dicapai dengan mempergunakan unsur unsur yang saling 

tumpang tindih, penggunaan panah panah penunjuk arah dan unsur unsure 

visual lain  misalnya garis, bentuk, tekstur, warna, dan ruang.  

Bentuk dan garis merupakan unsur dalam pesan pesan visual dapat 

berfungsi untuk menghubungkan berbagai unsur bersama sama serta 

mengarahkan pengamat dalam mempelajari unsur visual dalam urut urutan 

khusus, hindari garis garis dan bentuk yang ruwet. Warna merupakan 

penambahan yang sangat penting untuk sebagian besar media visual, maka 

usahakan warna yang dipaki jangan terlalu banyak dan berbaur satu sama 

lain. Batas warna yang satu dengan yang lain hendaknya diusahakan jelas. 

Pergunakan dua atau tiga untuk satu bentuk atau objek. Warna yang terlalu 

banyak dan garis garis yang bersimpang siur akan memelahkan mata yang 

melihat. 

Huruf pada judul dianjurkan jelas dibaca. Apalagi media visual 

yang harus dibaca dari jarak jauh misalnya poster, bulletin board. Huruf 

diupayakan menonjol khususnya untuk judul, bentuk huruf yang dipilih 

serta kontras antara huruf dengan latar belakangnya. Keseimbangan 

mencakup dua macam yaitu kesimbangan formal atau simetris dan 
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keseimbangan informal atau asimetris. Keseimbangan formal tampak pada 

susunan unsur unsur visualnya terbagi dua bagian yang sama sebagun. 

Sedangkan kesimbangan asimetris unsure unsure visulanya ditata 

sedemikian rupa seimbang tetapi tidak simetris. Keseimbangan formal 

sifatnya statis, sebaliknya keseimbangan informal bersifat dinamis, tampak 

lebih hidup dan menarik perhatian mahasiswa. 

Pemberian warna yang kontras seperti hitam putih, kuning hitam, 

orange kuning dan sebagainya akan memperjelas bentuk yang satu 

terhadap yang lain atau dapat juga menonjolkan salah satu bentuk. Kontras 

yang paling kuat adalah antara hitam dan putih. Pemakaian warna warna 

yang kontars akan dapat menarik perhatian dan memberikan kesan meriah. 

Penekanan dalam pembuatan karya seni sangat penting yaitu ada bagian 

yang dipentingkan atau mengandung pesan pokok, dapat berupa gambar 

gambar atau huruf. Hal ini perlu dibuat secara lebih mencolok dari bentuk 

bentuk lainya. Namun tetap harus dibuat dengan cara sederhana, sehingga 

mudah dimengerti.  

Kesatuan mengandung pengertian adanya hubungan yang jelas 

antara unsur satu dengan yang lainnya. Hasil karya seni akan sanagt 

komunikatif apabila ada kesatuan antara bentuk atau unsur satu dengan 

bentuk atau unsur lainnya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah lay 

out. Unsur unsur visual seperti gambar, kata kata, bentuk symbol dan 

lainnya harus direncanakan lebih dahulu bagaimana susunannya dalam 

media visual yang akan disajikan. Rencana ini dapat berubah ubah, sampai 

ada suatu susunan yang dianggap paling baik, dalam arti ada yang 

ditonjolkan dan penempatan semua unsur sudah harmonis. Rencana yang 

terakhir merupakan lay out media visual yang akan dibuat. 

e. Proses Desain Visual 

Menurut Heinich langkah pertama dalam mendesain sebuah 

tampilan visual adalah dengan mengumpulkan atau membuat ilustrasi 

gambar dan desain teks yang akan digunakan. Ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan yaitu, visual element, Verbal element, Element That 
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Add Appeal, Alignment, Shape, Balance, Style, Colour Sheme, Colour 

Appeal, Proximity, Directionals, Figure-Ground Contrast, dan 

Consistency. 

1) Visual element 

Ada Tiga kategori simbol visual, (a) Realistic visuals 

menggambarkan objek secara aktual atau sesuai dengan kenyataan 

yang sebenarnya. Sebuah objek atau peristiwa aktual akan selalu 

memiliki aspek yang tidak dapat diilustrasikan sekalipun dalam 

gambar tiga dimensi, (b) Analogic visuals menggambarkan sebuah 

konsep atau topik dengan menggunakan benda lain yang memiliki 

kemiripan, dan (c) Organizational visuals meliputi: diagram, peta, 

skema, dll. Grafik seperti ini menunjukkan hubungan antara poin-

poin utama atau konsep dalam materi. 

2) Verbal element 

Huruf adalah bagian terkecil dari sebuah kata. Sedangkan kata 

adalah bagian terkecil dari sebuah gagasan. Sebuah gagasan yang 

baik dan telah tersusun lewat pemilihan kata yang menarik bisa 

saja berakhir sia-sia karena kegagalan dalam memilih huruf. Letter 

Style : Jenis huruf yang dipilih sebaiknya konsisten dan harmonis 

dengan elemen lain yang ada dalam sebuah desain visual. Untuk 

keperluan desain pesan pembelajaran, jenis huruf yang sederhana 

lebih diutamakan. Misalnya huruf-huruf jenis Serif atau Sanserif. 

Number of Lettering Style : Sebuah tampilan visual atau rangkaian 

tampilan visual sebaiknya tidak menggunakan lebih dari dua jenis 

huruf dan kedua jenis huruf ini harus sesuai satu dengan yang lain.  

Capitals : Untuk mendapatkan hasil tampilan yang legibel, maka 

gunakanlah huruf kecil. Huruf kapital lebih baik dipergunakan 

hanya pada saat-saat tertentu saja. Color of Lettering : Warna huruf 

yang dipakai sebaiknya kontras dengan warna latar belakang 

(background). Size of Lettering :Bodytext antara 9 pt dan ndash; 14 

pt, Headline > 14 pt. Spacing Between Letters : Jarak antara huruf 
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yang satu dengan yang lainnya sebaiknya tidak terlalu lebar. 

Spacing Between Lines : Jarak vertikal antara tiap baris sangat 

penting untuk legibilitas. Apabila jarak antar baris terlalu dekat, 

akan menyebabkan tulisan menjadi kabur dan tak terbaca; tetapi 

apabila jarak antar baris terlalu jauh, tulisan dalam tayangan akan 

terlihat kurang menyatu. 

3) Element That Add Appeal 

Sebuah tampilan visual akan menjadi berarti apabila dapat menarik 

perhatian viewer, (a) surprise : Hal mendasar yang dapat menarik 

perhatian seseorang adalah karena adanya sesuatu yang tidak 

terduga. Hal yang tidak terduga ini dapat berupa penggunaan 

metafora yang lain dari biasanya, penggunaan permainan warna 

yang lebih berani, (b) texture : kebanyakan tampilan visual adalah 

dua dimensi. Namun, seorang desainer dapat membuat tampilan itu 

menjadi tampilan tiga dimensi dengan cara memberikan tekstur 

atau material yang bersifat aktual. Tekstur adalah karakter tiga 

dimensi objek atau material, dan (c) interaction : viewer dapat 

diminta untuk memberikan respon terhadap sebuah tampilan visual 

dengan cara memanipulasi materi yang ada dalam tayangan 

tersebut. 

4) Alignment 

Ada 4 jenis alignment yang ada yaitu rata kanan, rata kiri, rata 

kanan kiri, dan rata tengah semuanya memiliki kelemahan dan 

kelebihan antara lain (a) penataan baris rata kiri memiliki tingkat 

keterbacaan yang baik dianjurkan untuk naskah yang panjang 

selain itu terkesan dinamis tetapi kurang rapi, (b) penataan baris 

rata kanan memiliki tingkat keterbacaan yang buruk dan  tidak 

dianjurkan untuk naskah panjang tapi terkesan dinamis, (c) 

penataan baris rata kiri-kanan memiliki tingkat keterbacaan yang 

cukup baik terutama jika jarak antar kata tetap terkontrol dengan 

baik, penataan baris rata kiri dan kanan dianjurkan untuk naskah 
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panjang sehingga terkesan rapi tetapi kurang dinamis, dan (d) 

penataan baris terpusat di tengah memiliki tingkat keterbacaan 

yang buruk sehingga tidak  dianjurkan untuk naskah panjang 

karena terkesan statis. 

5) Shape 

Untuk membuat elemen visual dan elemen verbal adalah dengan 

cara memilih dan meletakkannya dalam bentuk yang telah familiar. 

Bentuk-bentuk seperti bentuk geometri adalah bentuk yang sesuai 

karena mudah ditebak oleh viewer. Prinsip lain yang dapat 

digunakan sebagai panduan untuk penempatan elemen visual 

adalah hukum yang ketiga yaitu elemen diletakkan pada jarak 

sepertiga dari bagian pojok kiri atas sebuah tampilan. 

6) Balance 

Ukuran nada, berat dan posisi unsur-unsur dalam sebuah rancangan 

tampilan dikendalikan dengan sebuah keseimbangan.Unsur-unsur 

yang tertata seimbang terlihat aman dan nyaman oleh mata. Cara 

menguji keseimbangan adalah dengan cara menguji hubungan 

bagian kiri dan kanan. Pada dasarnya, terdapat dua bentuk 

keseimbangan yaitu formal dan informal. Keseimbangan formal 

yaitu rancangan yang seimbang formal memiliki unsur-unsur berat, 

ukuran, bentuk yang sama pada sisi kanan dan sisi kiri dalam suatu 

garis vertikal imajiner yang digambarkan di pusat tampilan. Dalam 

keseimbangan informal, objek ditempatkan secara acak dalam 

halaman tetapi secara keseluruhan tampak seimbang. Bentuk 

penyusunan ini memerlukan pemikiran daripada keseimbangan 

formal bersimetris sederhana, tetapi efeknya dapat imajinatif dan 

dinamis. 

7) Style 

Style ditentukan oleh perbedaan kondisi yang ada di lapangan. 

Tampilan rancangan yang ditujukan untuk pembelajaran anak-anak 
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akan memiliki tampilan rancangan yang berbeda dengan desain 

pembelajaran yang ditujukan untuk pelajar dewasa. 

8) Colour Sheme 

Warna merupakan unsur visual yang penting dan merupakan gejala 

penglihatan yang paling menarik. Warna dapat berperan sebagai 

berikut: Memberikan kesan realistic. Berfungsi sebagai pemisah 

antara elemen visual yang satu dengan yang lain , membangkitkan 

perhatian , memiliki bahasa psikologis untuk menguatkan mood 

pesan, dan meningkatkan tampilan astistik. 

9) Colour Appeal 

Warna-warna seperti biru, hijau dan ungu termasuk warna-warna 

dingin; sedangkan merah dan oranye tergolong warna yang hangat. 

Ketika memilih warna, seorang desainer perlu memperhatikan 

situasi emosional apa yang ingin didapatkan melalui sebuah 

tampilan. 

10) Proximity 

Prinsip proximity adalah pengelompokkan elemen. Elemen yang 

saling berhubungan diletakkan saling berdekatan, sedangkan 

elemen yang tidak berhubungan sedapat mungkin dijauhkan 

sehingga viewer dapat dengan mudah menangkap makna sebuah 

tayangan. 

11) Directionals 

Viewer melihat sebuah tampilan dengan mengarahkan perhatiannya 

ke tiap bagian tampilan secara bergantian. Seorang desainer dapat 

mengatur perhatian viewer dengan cara memberikan arahan dalam 

tampilan dan inilah yang disebut dengan directionals. Ada beberapa 

cara yang dapat digunakan untuk menarik perhatian viewer. 

Misalnya dengan menggunakan tanda panah. 

12) Figure-Ground Contrast 

Figure-ground contrast adalah upaya untuk membuat penonjolan 

sebuah unsur atau kelompok unsur melalui berbagai cara: kontras 
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nada, kontras arah, kontras ukuran, kontras bentuk. Prinsip 

sederhana untuk figure-ground contrast adalah figur berwarna 

terang lebih cocok menggunakan background berwana gelap. 

Sebaliknya, figure berwarna gelap lebih cocok menggunakan 

background berwarna terang. 

13) Consistency 

Dalam proses pembuatan sebuah rangkaian tampilan visual, 

konsistensi adalah sebuah prinsip dasar yang tidak boleh dilupakan. 

Hal ini bertujuan untuk tidak membingungkan viewer. 

6. Pemilihan Media 

Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. 

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan 

perencanaan yang baik. Beberapa penyebab orang memilih media antara 

lain (a) bermaksud untuk mendemonstrasikannya, (b) merasa sudah akrab 

dengan media tersebut, (c) ingin member gambaran atau penjelasan yang 

lebih kongkret, dan (d) merasa media dapat membuat lebih baik dari yang 

bias dilakukannya, misalnya menarik minta atau gairah belajar mahasiswa. 

Dasar pertimbangan memilih sauatu media sangatlah sederhana, yaitu 

dapat memenuhi kebuthan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau 

tidak. Mc Connel (1974) dalam Arief Sadiman dkk (2009) mengatakan 

bila media itu sesuai pakailah, “If The medium Fits, Use It”. 

Pada tingkat yang menyeluruh dan umum pemilihan media dapat 

dilakukan dengan mempertimbangkan faktor faktor berikut, (a) Hambatan 

dan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor faktor dana, 

fasilitas dan peralatan yang telah tesedia, dan  waktu yang tesedia, (b) 

persyaratan isi tugas dan isi pembelajaran, setiap kategori pembelajaran itu 

menuntut perilaku yang berbeda beda, dan denagn demikian akan 

memerlukan teknik dan media penyajian yang berbeda pula, (c) hambatan 

dari mahasiswa dengan mempertimbangkan kemampuan adan ketrampilan 

awal seperti membaca, mengetik dan menggunakan computer, dan 

karaktersistik mahasiswa lainya, dan (d) pertimbangan lainya adalah 
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tingkat kesenangan (preferensi lembaga, dosen, dan pelajar) dan kefektifan 

biaya. 

Kriteri pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media 

merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu 

ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media yaitu, 

(a) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan 

tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu 

kepada salah satu gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor, (b) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, 

konsep, prisnip atau generalisasi, (c) praktis, luwes,dan bertahan, (d) dosen 

yang terampil menggunakanya,  (e) pengelompokan sasaran, media yang 

efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan 

pada kelompok kecil atau perorangan. Ada media yang tepat untuk jensi 

kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil dan perorangan, dan 

(f) mutu teknis. Pengembangan visual baik ganbar maupun fotograf harus 

memenuhi persyaratan teknis tertentu.  

Tabel 1. Pemilihan media menurut sifat tugas Pembelajaran 
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Tabel 2. Pemilihan media menurut isi pelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Media Berbasis Komputer 

Salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media 

mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada pembawa 

penerima yaitu mahasiswa. Sebagian media dapat mengolah pesan dan 

respons mahasiswa sehingga media itu sering disebut media interaktif. 

Pesan dan informasi yang dibawa oleh media bisa berupa pesan yang 

sederhana dan bisa pula pesan yang amat kompleks. Akan tetapi yang 

terpenting adalah media itu disaiapkan untuk memenuhi kebutuhan balajar 

dan kemampuan mahasiswa, serta mahasiswa dapat aktif berpartisipasi 

dalam proses belajar mengajar. 

 Oleh karena itu, perlu dirancang dan dikembangkan lingkungan 

pembelajaran yang interaktif yang dapat menjawab dan memenuhi 

kebutuhan belajar perorangan denagn menyiapkan kegiatan pembelajaran 

denagn medianya yang efektif guna menjamin terjadinya pembelajaran. 

Dewasa ini komputer memliki fungsi yang berbeda beda dalam bidang 

pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses 

pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction 

(CMI). Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam 

belajar, pemanfaaatanya meliputi penyajian informasi isi materi pelajaran, 



36 
 

latihan, atau kedua duanya. Modus ini dikenal sebagai Computer Assisted 

Instruction (CAI).  

CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan akan tetapi ia 

bukanlah penyampai utama materi pelajaran. Komputer dapat menyajikan 

informasi dan tahapan pembelajaran lainya disampaikan bukan dengan 

media computer. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran 

secara umum mengikuti proses instruksioanal yaitu, (a) merencanakan, 

mengatur dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran,(b) 

mengevaluasi mahasiswa, (c) mengumpulakn data mengenai mahasiswa, 

(d) melakukan analisis stastistik mengenai data pembelajaran, dan (e) 

membuat catatan perkembangan pembelajaran (kelompok atau 

perseorangan).  

Disamping prinsip prinsip media berbasis cetak, prinsip rancangan 

layar perlu mendapat perhatian untuk pengembangan media berbasis 

computer. Berikut adalah beberapa petunjuk untuk perwajahan teks media 

berbasis komputer. 

1) Layar / monitor computer bukanlah halaman, tetapi penayangan yang 

dinamis yang bergerak berubah dan perlahan-lahan. 

2) Layar tidak boleh terlalu padat-bagi ke dalam beberapa penayangan, 

atau mulailah denagn sederhana dan pelan-pelan, dan tambahkan 

hingga mencapai tahapan kompleksitas yang diinginkan. 

3) Pilihlah jenis huruf normal, tak berhias-gunakan huruf capital dan 

huruf kecil, tidak menggunakan huruf capital semua. 

4) Gunakan antara tujuh sampai sepuluh kata per baris karena lebih 

mudah membaca kalimat pendek daripada kalimat panjang. 

5) -    tidak memenggal kata pada akhir baris. 

- tidak memulai paragarf pada baris terakhir dalam satu layar tayangan. 

- tidak mengakhiri paragraph pada baris pertama layar tayangan. 

- meluruskan baris kalimat pada sebelah kiri; namun, di sebelah kanan 

lebih baik tidak lurus karenalebih mudah membacanya. 
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6) Jarak kedua spasi disarankan untuk tingkat keterbacaan yang lebih 

baik. 

7) Pilih karakter huruf tertentu untuk judul dan kata-kata kunci, misalnya 

: 

- cetak tebal 

- garis bawah 

- cetak miring ( gaya cetak ini tidak digunakan secara berlebihan untuk 

menjaga perhatian mahasiswa terhadap pentingnya karakter dengan 

gaya cetak tertentu itu) 

8) Teks diberi kotak apabila teks itu berada bersama-sama dengan grafik 

atau representasi visual lainnya pada layar tayangan yang sama. 

9) Konsisten dengan gaya dan format yang dipilih. 

Konsep interaktif dalam pembelajaran paling erat kaitannya denagn 

media berbasis komputer. Interaksi dalam lingkungan pembelajaran 

berbasis komputer pada umumnya mengikuti tiga unsur, yaitu (a) urut 

urutan instruksional yang dapat disesuaikan, (b) jawaban/respon atau 

pekerjaan mahasiswa, dan (c) umpan balik yang dapat disesuaikan. Untuk 

meningkatkan kemampuan interaksi media berbasis komputer, saran saran 

berikut perlu dipertimbangkan dalam pengembangan media tersebut. 

1) Pertimbangkan untuk menggunakan rancangan yang berpusat pada 

masalah, studi kasus, atau simulasi dimana mahasiswa secara mental 

terlibat dalam penyajian itu. Program seperti ini dimulai dengan 

menggugah dan melibatkan pikiran mahasiswa secara aktif. 

2) Buatlah penyajian instruksional singkat, kemudidn minta supaya 

mahasiswa mengolah atau memikirkan informasi yang disajikan itu. 

3) Berikan kesempatan untuk berinteraksi sekurang-kurangnya setiap 3 

atau 4 layar tayangan, atau setiap satu atau dua menit. 

4) Pertimbangkan desain dimana mahasiswa tidak diberi informasi dalam 

bentuk linier, tetapi mencoba menemukan informasi melalui eksplorasi 

aktif dalam lingkungan elektronis. 
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5) Pertimbangkan untuk memperbolehkan mahasiswa berhubungan 

dengan pemakai komputer lain melalui model atau papan informasi 

elektronik. Mahasiswa bisa diminta untuk berbagi tulisan kreatif, 

pemecahan masalah, atau pengambilan keputusan dengan mahasiswa 

lain di lokasi yang jauh. 

6) Jangan memaksakan interaksi, misalnya hindari pertanyaaan yang 

semata-mata hanya ingin memperoleh jawaban mahasiswa.   

8. Macromedia Flash 

Macromedia Flash 8, merupakan software yang dirancang untuk 

membuat animasi berbasis vektor dengan hasil yang mempunyai ukuran 

yang kecil. Awalnya software ini memang diarahkan untuk membuat 

animasi atau aplikasi berbasis internet (online). Tetapi pada 

perkembangannya banyak digunakan untuk membuat animasi atau aplikasi 

yang bukan berbasis internet (offline). Penggunaan Flash 8 untuk animasi 

atau pembuatan bahan ajar interaktif tidaklah sulit, tool-tool yang tersedia 

cukup mudah digunakan, beberapa template dan komponen juga sudah 

disediakan siap digunakan.  

a. Cara membuka 

Untuk membuka program Macromedia Flash 8 dapat melakukan cara 

berikut. 

1) Pilih Start > Program > Macromedia > Flash 8 atau 

2) Pilih Ikon Flash 8 pada dekstop (Layar monitor).  

3) Beberapa saat akan muncul jendela dialog seperti berikut.  
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Gambar 1. Jendela dialog program Macromedia Flash 8 

Pilih Create New > Flash Document untuk memulai membuat file baru.  

        Pilih Open a Recent New > Open untuk membuka file flash.  

b. Mengenal menu dasar 

Tampilan standart jendela Macromedia Flash 8, saat memulai membuat 

file bar 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan standart jendela Macromedia Flash 8 

Jendela kerja Macromedia flash terdiri dari. 

1) Menu Bar 

Berisi kumpulan menu atau perintah-perintah yang digunakan dalam 

Flash 8.  

 

Gambar 3. Tampilan menu bar Macromedia Flash 8 

2) Tool Bar 

Toolbar merupakan panel berisi berbagai macam tool. Tool-tool 

tersebut dikelompokkan menjadi empat kelompok: Tools; berisi 

tombol-tombol untuk membuat dan mengedit gambar, View; untuk 

mengatur tampilan lembar kerja, Colors; menentukan warna yang 

dipakai saat mengedit, Option; alat bantu lain untuk mengedit gambar 

Tabel 3. Panel tool bar Macromedia Flash 8 

Tool Nama Fungsi Short cut 

 Selection Tool Memilih dan memindahkan 
objek V 

 Sub Selection 
Tool 

Mengubah objek denagan edit 
points A 
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 Free transform 
Tool 

Mengubah ukuran atau 
memutar objek sesuai 
keinginan 

Q 

 Gradient 
transform Tool 

Mengubah warna gradasi 
F 

 Line Tool Membuat garis 
N 

 Lasso Tool Menyeleksi bagian objek 
yang akan di edit L 

 Pen Tool Membuat bentuk objek secara 
bebas berupa degan garis titik 
titik sebagai penghubung 

P 

 Teks Tool Membuat teks (kata atau 
kalimat) T 

 Oval Tool Membuat objek elips atau 
lingkaran O 

 Rectangle Tool Membuat objek segi empat 
atau segi banyak R 

 Pencil tool Menggambar objek secara 
bebas Y 

 Brush tool Menggambar objek secara 
bebas dengan ukuran 
ketebalan dan bentuk yang 
telah disediakan 

B 

 Ink Bottle Tool Member warna garis tepi (out 
line) S 

 Paint Bucket 
tool 

Memberi warna pada objek 
secara bebas K 

  Eye dropper Mengambil contoh warna 
I 

 Erased Tool Mneghapus objek 
E 

 Hand tool Menggeser Stage 
H 

 Zoom tool Memperbesar atau 
memperkecil objek M atau Z 

 Stroke tool Memberi warna pada garis 
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 Fill tool Memberi warna pada objek 
 

 Option tool Mengatur fungsi tambahan 
dari tool yang sedang aktif  

 

3) Time line 

Timeline atau garis waktu merupakan komponen yang digunakan 

untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi. Timeline terdiri 

dari beberapa layer. Layer digunakan untuk menempatkan satu atau 

beberapa objek dalam stage agar dapat diolah dengan objek lain. 

Setiap layer terdiri dari frame-frame yang digunakan untuk mengatur 

kecepatan animasi. Semakin panjang frame dalam layer, maka 

semakin lama animasi akan berjalan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tampilan Time line Macromedia Flash 8 

4) Stage 

Stage disebut juga layar atau panggung. Stage digunakan untuk 

memainkan objek-objek yang akan diberi animasi. Dalam stage kita 

dapat membuat gambar, teks, memberi warna dan lain-lain.  

5) Panel 

Beberapa panel penting dalam Macromedia Flash 8 diantaranya panel: 

Properties, Filters & Parameters, Actions, Library, Color dan Align 

& Info & Transform. 
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Gambar 5. Tampilan Panel Action Script Macromedia Flash 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan Panel color Macromedia Flash 8 

6) Properties 

Panel Properties akan berubah tampilan dan fungsinya mengikuti 

bagian mana yang sedang diaktifkan. Misalnya Anda sedang 

mengaktifkan Line tool, maka yang muncul pada jendela properties 

adalah fungsi-fungsi untuk mengatur line/garis seperti besarnya garis, 

bentuk garis, dan warna garis  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tampilan menu properties Macromedia Flash 8 
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7) Library 

Panel Library mempunyai fungsi sebagai perpustakaan simbol/media 

yang digunakan dalam animasi yang sedang dibuat. Simbol 

merupakan kumpulan gambar baik movie, tombol (button), sound, dan 

gambar statis (graphic).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Tampilan Libary Macromedia Flash 8 

c. Document Properties 

Fungsi Document Properties adalah untuk melakukan pengaturan ukuran 

layar, warna background, framerate, dan dimensi dari animasi yang akan 

dibuat. Untuk memanggil kotak dialog Document Properties, pilih jendela 

Properties di bawah layar, kemudian pilih tombol Size.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tampilan Document Properties Macromedia Flash 8 
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B. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

Beberapa hasil penelitian yang mendukung berhasilnya pembelajaran dengan 

media berbasis komputer yaitu : 

1. Penelitian Rahayu Setyaningsih (2003:131) yang berjudul 

“Pengembangan Multimedia Pembelajaran Pengetahuan Alam Berbasis 

Komputer untuk Kelas V SD” menunjukkan bahwa dengan multimedia 

pembelajaran terbukti efektif memungkinkan prestasi belajar mahasiswa. 

Hal itu dapat dilihat dari persentase keniakan skor pre-test terhadap post-

test sebesar 62,3%. 

2. Agustina, R. (2009) berjudul “Pengembangan Video Pembelajaran 

Pengolahan Cake Dengan Substitusi Labu Kuning Pada Mata Pelajaran 

Pengolahan Kue Dan Roti Di SMK N 2 Godean, layak dan efektif 

digunakan 

C. Kerangka Berfikir 

Sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi 

otomatis merupakan materi yang dibahas pada mata pelajaran sepeda motor 

di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY. Sistem bahan bakar injeksi, 

sistem pendinginan air dan transmisi otomatis merupakan pengetahuan 

tentang sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi 

otomatis yang ada pada motor motor matik injeksi saat ini (Mio,Vario dll). 

Dalam materi sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan 

transmisi otomatis yang ada pada motor motor matik injeksi akan dipelajari 

bagamana mekanisme dari cara kerjanya, dan komponen komponen apa saja 

yang ada di dalamnya. Hal ini harus diketahui mahamahasiswa yang harus 

memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan mengatasi gangguan yang ada 

pada sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi 

otomatis. 

Dosen memiliki tugas untuk menyampaikan materi tentang sistem 

bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi otomatis  ini 

dengan jelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 
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Kejelasan penyampaian materi dapat tercapai dengan dukungan media yang 

baik yaitu media yang memiliki karakteristik jelas dan menarik. 

Macromedia Flash 8 merupakan suatu alat bantu mengajar yang 

sangat baik digunakan dalam proses pembelajaran. Macromedia Flash 

merupakan media pembelajaran yang ideal karena ada unsur gambar, animasi 

gerak, dapat menerangkan materi terutama materi praktek secara rinci 

mendekati yang sebenarnya, tidak mudah usang sehingga dapat digunakan 

dalam jangka waktu yang lama. Dengan penggunaan Macromedia Flash 

sebagai media pembelajaran diharapkan tujuan pembelajaran akan tercapai. 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY belum tersedia media 

pembelajaran interaktif  tentang sistem bahan bakar injeksi, sistem 

pendinginan air dan transmisi otomatis, sehingga perlu dibuat suatu media 

pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan 

transmisi otomatis interaktif yang dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran mandiri maupun dikelas. Pembuatan media pembelajaran ini 

didukung oleh peralatan komputer baik hardware maupun software yang 

sesuai untuk pembuatan suatu proyek media pembelajaran dengan 

menggunakan Macromedia Flash. 

Setelah prototipe selesai dibuat perlu diadakan pengujian tentang 

kelayakan program. Proses pengujian kelayakan program dilakukan dengan 

melakukan uji coba kepada para pakar. Uji coba kepada para pakar dilakukan 

dengan menampilkan program kepada pakar media dan pakar materi untuk 

menilai sejauh mana program tersebut layak digunakan. 

 Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar 

10 sebagai berikut 
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Gambar 10. Kerangka berpikir 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan atau dikenal 

Research and Development (R & D). Metode penelitian Research and 

Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengashilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2008). 

Model Pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang 

akan dihasilkan. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model 

konseptual dan model teoritik.  

Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, menunjukkkan 

langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model 

konseptual adalah model yang bersifat analitis, yang menyebutkan komponen-

komponen produk, menganalisis komponen secara rinci dan menunjukkan 

hubungan antar komponen yang dikembangkan. Model teoritik adalah model 

yang menggambarkan kerangka berfikir yang didasarkan pada teori-teori yang 

relevan dan didukung oleh data empirik. 

Dalam penelitian pengembangan ini digunakan model prosedural 

karena dianggap cocok dengan tujuan pengembangan yang ingin dicapai yaitu 

untuk menghasilkan suatu produk dan menguji kelayakan produk yang 

dihasilkan dimana untuk mencapai tujuan tersebut harus melalui langkah-

langkah tertentu yang harus diikuti untuk menghasilkan produk tersebut. Pada 

penelitian pengembangan ini akan berfokus produk, media pembelajaran 

sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi otomatis 

dengan Macromedia Flash. Sebagai landasan pengembangan media 

pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi 

otomatis dengan Macromedia Flash menggunakan model pengembangan Borg 

dan Gall (1983) yang menyarankan penggunaan prosedur penelitian 

pengembangan terdiri atas sepuluh langkah yaitu, (a) penelitian dan 

pengumpulan informasi, (b) perencanaan, (c) pengembangan produk awal (d) 
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Uji coba lapangan tahap awal (kelompok kecil) , (e) revisi, (f) uji coba 

lapangan kelompok besar , (g) revisi, (h) uji coba lapangan kelompok besar, 

(i) revisi produk akhir, dan (j) desimenasi atau implementasi. 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur penelitian pengembangan akan memaparkan prosedur yang 

ditempuh dalam membuat produk. Dalam pengembangan media pembelajaran 

ini produk yang akan dihasilkan media pembelajaran sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi otomatis berbasis komputer pada 

mata kuliah praktik teknologi sepeda motor di Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY.  

Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini adalah modifikasi dari prosedur pengembangan yang 

dikemukakan oleh Borg dan Gall. Pada pengembangan media pembelajaran 

ini prosedur yang dilakukan terdiri dari: a) Analisis kebutuhan, b) 

Pengembangan produk media pembelajaran, c) Uji validasi oleh ahli materi 

dan ahli media, d) Revisi, e) Uji coba oleh mahasiswa selaku pengguna, e) 

Revisi, f) Hasil akhir pembuatan media pembelajaran. 

C. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subyek yang dipilih untuk melakukan uji validasi 

produk adalah ahli materi dipilih 1 orang dari dosen Program Studi 

Pendidikan Teknik Otomotif UNY dan ahli media dipilih 1 orang dari dosen 

Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif UNY. Subyek penelitian untuk uji 

coba kelompok kecil adalah 30 mahasiswa kelas mata kuliah teknologi sepeda 

motor Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan instrumen 

berupa angket untuk mengumpulkan data baik dari ahli materi, ahli media, dan 

mahasiswa.  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan 



49 
 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010 : 29).  

Untuk menentukan kategori kelayakan dari video pembelajaran ini, 

dipakai skala pengukuran skala likert. Dengan skala pengukuran skala likert, 

data yang diperoleh berupa angka yang kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kualitatif (Sugiyono, 2008 : 141). 

Untuk menentukan kategori kelayakan dari media pembelajaran ini, 

dipakai skala pengukuran skala likert. Dengan skala pengukuran skala likert, 

data yang diperoleh berupa angka yang kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kualitatif (Sugiyono, 2009: 141). Data mengenai pendapat atau 

tanggapan ahli materi, ahli media, dan mahasiswa yang dikumpulkan melalui 

kuesioner/angket dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil angket dianalisis 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Angka 4 = sangat setuju/sangat layak 

Angka 3 = setuju/layak 

Angka 2 = tidak setuju/tidak layak 

Angka 1 = sangat tidak setuju/sangat tidak layak 

Untuk skor yang diperoleh dikonversikan menjadi nilai pada skala 4 (Suharso, 

2006: 52-53) 

Tabel 1. Konversi Skor ke nilai pada skala 4 

Interval Skor Kategori 
1 – 1,75 Sangat tidak 

layak 
1,76 – 2,51 Tidak Layak 
2,52 – 3,27 Layak 
3,28 – 4,03 Sangat layak 

 

Sedangkan untuk mendapatkan skor rata-rata penilaian terhadap media 

pembelajaran berbasis komputer hasil pengembangan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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Mn = ∑  

Keterangan : 

        Mn : rerata 

        ∑푋 : Jumlah skor 

        N   : jumlah responden 

Dengan demikian, skor tiap butir tanggapan yang diperoleh dapat 

dikonversikan menjadi nilai untuk mengetahui kategori setiap butir 

tanggapan/rata-rata secara keseluruhan terhadap media pembelajaran 

berbasis komputer hasil pengembangan  

Dengan berpedoman pada Tabel 7, akan lebih mudah untuk 

memberikan suatu kriteria nilai bahwa media pembelajaran berbasis 

komputer hasil pengembangan sudah layak atau belum digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran baik dari aspek pembelajaran, aspek materi maupun 

aspek media. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

 
A. Deskripsi Data  

1. Proses pengembangan media pembelajaran interaktif sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air, dan transmisi otomatis pada sepeda motor 

matic injeksi 

Proses pengembangan media pembelajaran interaktif sistem bahan 

bakar injeksi, sistem pendingin air, dan transmisi otomatis pada sepeda motor 

matic injeksi dilakukan secara kolaboratif antara 3 dosen peneliti dan 3 orang 

mahasiswa S1 Pendidikan Teknik otomotif. Mahasiswa yang dipilih adalah 

mahasiswa angkatan 2010 yang sudah mengambil mata kuliah skripsi dan 

termasuk mahasiswa yang menerima beasiswa bidik misi. Setiap mahasiswa 

diminta untuk mengembangkan 1 media pembelajaran sesuai dengan judul 

penelitian kolaborasi. Sampai dengan laporan ini ditulis, mahasiswa yang 

menjadi anggota tim penelitian kolaborasi sudah mendapatkan persetujuan 

judul skripsi, menyusun proposal skripsi, dan melakukan pembuatan media 

pembelajaran interaktif. 

Pengembangan media interaktif menggunakan software adobe flash 

CS 3 dan CS 4. Pengembangan media dilakukan mulai dari identifikasi 

kompetensi sesuai dengan media yang akan dikembangkan, pembuatan 

rancangan materi, pengumpulan bahan-bahan, pembuatan media dengan 

adobe flash, validasi dari ahli materi, ahli media, dan mahasiswa selaku 

pengguna. Dosen pembimbing selalu aktif dalam melakukan monitoring, 

supervisi, dan evaluasi terhadap media yang dikembangkan oleh mahasiswa. 

Proses pembuatan media interaktif sistem bahan bakar injeksi, sistem 

pendinginan air, dan transmisi otomatis pada sepeda motor matic injeksi 

membutuhkan waktu 1 bulan. 

a. Faktor-faktor pendukung yang memberikan kemudahan dalam proses 

pembuatan media pembelajaran interaktif ini yaitu: 

1) Dosen pembimbing aktif dalam memberikan bimbingan 
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2) Adanya tutor sebaya yang membantu dalam mempelajari penggunaan 

software adobe flash 

3) Kemudahan dalam mengakses materi yang dibutuhkan 

4) Kemudahan dalam mendapatkan software adobe flash 

b. Faktor-faktor penghambat yang memberikan kemudahan dalam proses 

pembuatan media pembelajaran interaktif ini yaitu: 

1) Kesulitan dalam mendapatkan materi yang relatif baru. 

2) Terdapat materi berupa video dan animasi yang harus membuat sendiri 

sejak awal. 

2. Hasil pengembangan media pembelajaran interaktif sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air, dan transmisi otomatis pada sepeda motor 

matic injeksi 

Hasil pengembangan media pembelajaran berupa materi pembelajaran 

interaktif sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air, dan transmisi 

otomatis pada sepeda motor matic injeksi dalam bentuk CD pembelajaran. 

Media yang dikembangkan dapat dipergunakan disemua komputer atau laptop 

tanpa harus menginstall sofware adobe flash terlebih dahulu. Setiap media 

pembelajaran yang dikembangkan memuat daftar kompetensi, materi 

pembelajaran, dan evaluasi yang sesuai dengan materi. 

3. Penilaian Ahli materi, Ahli media, dan Mahasiswa. 

a. Penilaian Ahli Materi 

Skor penilaian dari ahli materi tentang media pembelajaran yang dibuat 

adalah sebagai berikut. Skor untuk penilaian aspek relevansi materi 

dengan silabus 2.67 menunjukkan bahwa materi yang dibuat sesuai dengan 

silabus tentang materi yang dikembangkan. Skor aspek belajar mandiri 4.0 

menunjukkan bahwa media yang dikembangkan dapat dipergunakan 

secara mandiri oleh mahasiswa sebagai bahan penunjang untuk belajar. 

Bahan penunjang untuk belajar berarti mahasiswa dapat belajar tentang 

materi yang ada dalam media pembelajaran sekaligus menguji 

kemampuannya dengan mengerjakan soal-soal dalam evaluasi. 

b. Penilaian Ahli Media 
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Skor penilaian dari ahli media tentang media pembelajaran yang dibuat 

adalah sebai berikut. Rata-rata skor skor untuk aspek intepretasi visual 

adalah 2.75 (layak), desain visual 2.6 (layak), aspek grafis 2.63 (layak), 

aspek prosedur 2.85 (layak).  Rata-rata total skor penilaian dari ahli media 

yaitu 2.71 (layak). Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran yang 

dibuat layak dipergunakan untuk membantu penyampaian materi dalam 

proses pembelajaran 

c. Penilaian Mahasiswa 

Skor penilaian dari mahasiswa selaku object penggunaan media 

pembelajaran adalah sebai berikut. Rata-rata skor skor untuk aspek 

intepretasi visual adalah 3.02 (layak), desain visual 2.55 (layak), aspek 

grafis 2.61 (layak), aspek prosedur 2.61 (layak).  Rata-rata total skor 

penilaian dari mahasiswa yaitu 2.65 (layak). Hal ini menunjukkan bahwa 

media pembelajaran yang dibuat layak dipergunakan untuk membantu 

penyampaian materi dalam proses pembelajaran. 

B. Pembahasan 

1. Proses pengembangan media pembelajaran interaktif sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air, dan transmisi otomatis pada sepeda motor 

matic injeksi 

Salah satu tujuan dari penelitian kolaborasi ini adalah membantu 

mempercepat proses pengerjaan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Pemilihan mahasiswa yang berasal dari angkatan 2010 dan menerima 

beasiswa bidik misi sangat tepat. Hal ini disebabkan karena mahasiswa S1 

angkatan 2010 secara kurikulum sudah menyelesaikan semua teori dan sudah 

mengambil mata kuliah tugas akhir skripsi. Selain itu, mahasiswa penerima 

beasiswa bidik misi diharuskan lulus tepat waktu karena program beasiswa 

hanya diberikan selama 4 tahun. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 

kolaborasi ini diharapkan membantu mahasiswa yang bersangkutan supaya 

dapat menyelesaikan tugas akhir skripsinya dengan tepat waktu. 

Sampai dengan penulisan laporan akhir penelitian kolaborasi ini, 

mahasiswa yang terlibat dalam penelitian sudah mendapatkan persetujuan 
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judul skripsi, menyusun proposal skripsi, dan melakukan pembuatan media 

pembelajaran interaktif sesuai dengan judul skripsinya masing-masing. Hasil 

ideal yang diharapkan sebenarnya adalah mahasiswa sudah mampu 

menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsinya. Akan tetapi walaupun 

belum selesai dalam mengerjakan tugas akhir skripsi, mahasiswa yang terlibat 

dalam penelitian ini sudah lebih maju dibandingkan dengan mahasiswa S1 

angkatan 2010 lainnya. Sampai dengan laporan ini dibuat baru terdapat 15 dari 

74 mahasiswa S1 angkatan 2010 yang sudah mendapatkan persetujuan judul 

skripsi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penelitian kolaborasi ini sangat 

membantu mahasiswa dalam pengerjaan tugas akhir skripsi. 

Pengembangan media pembelajaran interaktif sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air, dan transmisi otomatis pada sepeda motor 

matic injeksi menggunakan software adobe flash CS3 dan CS4. Pemilihan 

software berdasarkan kemudahan dalam penggunaan, ketersediaan buku 

panduan/tutorial, dan kemudahan dalam mencari software yang dipergunakan. 

Selain itu, setelah selesai proses pembuatan media pembelajaran yang dibuat 

dengan adobe flasf CS dapat dipublish sehingga dapat dipergunakan 

dikomputer atau laptop lain tanpa perlu menginstall software adobe flash CS.  

Proses pembuatan diawali dengan identifikasi kompetensi sesuai 

dengan media yang akan dikembangkan, pembuatan rancangan materi, 

pengumpulan bahan-bahan, pembuatan media dengan adobe flash, validasi 

dari ahli materi, ahli media, dan mahasiswa selaku pengguna. Identifikasi 

kompetensi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa 

sumber. Sumber yang didapatkan yaitu dari dosen pembimbing, dari SMK 

yang memiliki program keahlian teknik sepeda motor, dan kajian literatur. 

Setelah melakukan identifikasi dilanjutkan dengan pembuatan rancangan 

materi. Rancangan materi dibuat dengan menggunakan power point terlebih 

dahulu. Penggunaan power point memudahkan dalam perancangan materi 

sehingga memperjelas bahan-bahan yang diperlukan dalam proses 

pengembangan media pembelajaran. Setelah perancangan dan pengumpulan 

bahan-bahan yang diperlukan selesai, dilanjutkan dengan proses pembuatan 
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sampai dengan validasi dari ahli materi, ahli media, dan mahasiswa selaku 

pengguna. 

a. Faktor-faktor pendukung yang memberikan kemudahan dalam proses 

pembuatan media pembelajaran interaktif ini yaitu: 

1) Dosen pembimbing aktif dalam memberikan bimbingan. 

Salah satu bentuk keatifan dosen dalam memberikan bimbingan yaitu 

dengan membuat jadwal pertemuan/koordinasi rutin dengan 

mahasiswa. Pertemuan dilakukan 2x/minggu supaya kemajuan dari 

mahasiswa betul-betul dapat dipantau dengan baik. Penggunaan 

metode pertemuan secara langsung secara rutin antara dosen dengan 

mahasiswa dapat secara efektif mendorong dan memotivasi siswa 

untuk segera menyelesaikan tugasnya. Selama pertemuan, dosen 

memberikan arahan dan juga membantu permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir 

skripsinya. 

2) Adanya tutor sebaya yang membantu dalam mempelajari penggunaan 

software adobe flash 

Supaya dapat melaksanakan pembuatan media pembelajaran 

menggunakan adobe flash CS, mahasiswa PT. Otomotif harus belajar 

terlebih dahulu tentang penggunaan adobe flash. Hal ini perlu 

dilakukan karena adobe flash tidak termasuk dalam kompetensi yang 

diajarkan di perkuliahan. Proses belajar penggunaan adobe flash untuk 

mengembangkan media pembelajaran dibantu oleh tutor sebaya dari 

jurusan lain yang memiliki kompetensi tentang adobe flash. Adanya 

tutor sebaya ini sangat membantu mahasiswa dalam belajar 

menggunakan adobe flash. 

3) Kemudahan dalam mengakses materi yang dibutuhkan 

Materi-materi yang diperlukan untuk pengembangan media 

pembelajaran interaktif sistem bahan bakar injeksi, sistem pendingin 

air, dan transmisi otomatis pada sepeda motor matic injeksi 80% dapat 

diakses secara mudah baik dari internet maupun dari dosen yang 
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mengajar mata kuliah teknik sepeda motor. Hal ini sangat membantu 

dalam proses pembuatan media yang dikembangkan. 

4) Kemudahan dalam mendapatkan software adobe flash 

Software adobe flash dapat dengan mudah didapatkan. Ukuran 

software juga tidak terlalu besar, yaitu 466 MB. Dengan ukuran 466 

MB, software adobe flash dapat diinstall pada semua komputer/laptop 

dengan spesifikasi yang ada di pasaran. 

b. Faktor-faktor penghambat yang memberikan kemudahan dalam proses 

pembuatan media pembelajaran interaktif ini yaitu: 

1) Kesulitan dalam mendapatkan materi yang relatif baru. 

Walaupun 80% materi yang diperlukan sudah ada, akan tetapi terdapat 

materi-materi lain yang harus dicari terlebih dahulu. Materi yang 

termasuk sulit dalam mencari yaitu tentang sistem pendingin sepeda 

motor matic injeksi. Hal ini dikarenakan materi-materi yang ada lebih 

banyak pada sistem bahan bakar atau sistem penggeraknya. Untuk 

mengatasi kesulitan dilakukan dengan mencari manual book sepeda 

motor matic di bengkel serta menyusun materinya sesuai dengan 

materi yang akan dibuat dalam media pembelajaran. 

2) Terdapat materi berupa video dan animasi yang harus membuat sendiri 

sejak awal. 

Salah satu kelebihan adobe flash CS yaitu adanya fasilitas yang lebih 

memudahkan dalam memuat materi berupa video dan animasi. Oleh 

karena itu, beberapa materi perlu dibuat dalam bentuk video atau 

animasi terlebih dahulu supaya lebih menarik dan interaktif. Proses 

pembuatan materi menjadi animasi atau video juga memerlukan teknik 

yang harus dipelajari terlebih dahulu. Oleh karena itu, peneliti perlu 

berlajar terlebih dahulu untuk pembuatan video atau animasi.    

2. Hasil pengembangan media pembelajaran interaktif sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air, dan transmisi otomatis pada sepeda motor 

matic injeksi 
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Hasil pengembangan media pembelajaran berupa materi 

pembelajaran interaktif sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air, 

dan transmisi otomatis pada sepeda motor matic injeksi dalam bentuk CD 

pembelajaran. Media yang dikembangkan dapat dipergunakan disemua 

komputer atau laptop tanpa harus menginstall sofware adobe flash terlebih 

dahulu. Setiap media pembelajaran yang dikembangkan memuat daftar 

kompetensi, materi pembelajaran, dan evaluasi yang sesuai dengan materi. 

Media yang dikembangkan dapat dipergunakan disemua komputer 

atau laptop tanpa harus menginstall software adobe flash terlebih dahulu 

sehingga sangat mudah dipergunakan oleh semua mahasiswa. Media yang 

telah dikembangkan juga dapat disimpan dalam bentuk file sehingga mudah 

untuk dibagikan ke semua mahasiswa. Hal ini sangat membantu sehingga 

mahasiswa dapat belajar secara mandiri menggunakan media pembelajaran 

yang telah dihasilkan. 

Setiap media yang dikembangkan juga telah dilengkapi dengan 

standar kompetensi yang harus dicapai, materi penunjang, dan soal evaluasi. 

Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar secara mandiri menggunakan 

media yang dihasilkan. Mahasiswa juga dapat mencoba untuk mengetahui 

pencapaian kompetensinya dengan mengerjakan soal evaluasi yang terdapat 

dalam media pembelajaran.  
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3. Penilaian Ahli materi, Ahli media, dan Mahasiswa. 

a. Ahli Materi 

Berikut ini merupakan hasil penilaian kelayakan media menurut ahli 

materi.  

 
Gambar 2. 

Grafik Hasil Penilaian Ahli Materi 
 

Skor penilaian dari ahli materi tentang media pembelajaran yang 

dibuat adalah sebagai berikut. Skor untuk penilaian aspek relevansi materi 

dengan silabus 2.67 menunjukkan bahwa materi yang dibuat sesuai dengan 

silabus tentang materi yang dikembangkan. Skor aspek belajar mandiri 4.0 

menunjukkan bahwa media yang dikembangkan dapat dipergunakan secara 

mandiri oleh mahasiswa sebagai bahan penunjang untuk belajar. Bahan 

penunjang untuk belajar berarti mahasiswa dapat belajar tentang materi yang 

ada dalam media pembelajaran sekaligus menguji kemampuannya dengan 

mengerjakan soal-soal dalam evaluasi. 
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b. Ahli Media 

Berikut ini merupakan hasil penilaian kelayakan media menurut ahli 

media.  

 

 
Gambar 2.  

Grafik Hasil Penilaian Ahli Media 
 

Skor penilaian dari ahli media tentang media pembelajaran yang 

dibuat adalah sebai berikut. Rata-rata skor skor untuk aspek intepretasi visual 

adalah 2.75 (layak), desain visual 2.6 (layak), aspek grafis 2.63 (layak), aspek 

prosedur 2.85 (layak).  Rata-rata total skor penilaian dari ahli media yaitu 2.71 

(layak). Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dibuat layak 

dipergunakan untuk membantu penyampaian materi dalam proses 

pembelajaran. 
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c. Mahasiswa 

Berikut ini merupakan hasil penilaian kelayakan media menurut 

mahasiswa selaku pengguna media pembelajaran yang dibuat.  

 

 
Gambar 2.  

Grafik Hasil Penilaian Mahasiswa 
 

Skor penilaian dari mahasiswa selaku object penggunaan media 

pembelajaran adalah sebai berikut. Rata-rata skor skor untuk aspek intepretasi 

visual adalah 3.02 (layak), desain visual 2.55 (layak), aspek grafis 2.61 

(layak), aspek prosedur 2.61 (layak).  Rata-rata total skor penilaian dari 

mahasiswa yaitu 2.65 (layak). Hal ini menunjukkan bahwa media 

pembelajaran yang dibuat layak dipergunakan untuk membantu penyampaian 

materi dalam proses pembelajaran. 

Skor aspek intepretasi visual 3.02 menunjukkan bahwa media 

pembelajaran yang dibuat sesuai dengan mahasiswa selaku pengguna. 

Tampilan visual dari media pembelajaran yang dibuat dapat menarik perhatian 

dari mahasiswa. Sedangkan skor aspek desain visual 2.55 menunjukkan 

bahwa  media pembelajaran yang dibuat memiliki tingkat keterbacaan yang 
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layak, pesan yang disampaikan dapat tertangkap dengan baik, meningkatkan 

keaktifan dan fokus mahasiswa pada proses pembelajaran yang berlangsung. 

Sementara skor aspek grafis sebagai media visual 2.61 menunjukkan 

bahwa media pembelajaran yang dibuat memiliki keterpaduan dalam 

penyusunan gambar dan grafik yang dimuat didalamnya. Pemilihan warna 

background dengan gambar yang ditampilkan juga dinilai layak sehingga 

gambar yang ditampilkan dapat terlihat dengan jelas. Sedangkan skor aspek 

prosedur pengembangan media 2.61 menunjukkan data bahwa media 

pembelajaran yang dibuat dapat memenuhi indicator-indikator prosedur 

pengembangan media berupa pemilihan gambar dan grafis yang sesuai dengan 

materi sebenarnya, penggunaan karakter dan ukuran huruf yang sesuai, serta 

dapat menarik perhatian dari pengguna.  



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan  

Setelah dilakukan pengembangan media pembelajaran sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi otomatis sepeda motor matic injeksi 

pada mata kuliah praktik teknologi sepeda motor di Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembuatan media pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem 

pendinginan air dan transmisi otomatis pada  sepeda motor matic injeksi 

dengan menggunakan software Adobe dilakukan melalui tahapan identifikasi 

kompetensi sesuai dengan media yang akan dikembangkan, pembuatan 

rancangan materi, pengumpulan bahan-bahan, pembuatan media dengan 

adobe flash, validasi dari ahli materi, ahli media, dan mahasiswa selaku 

pengguna. 

2. Media pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan 

transmisi otomatis pada  sepeda motor matic injeksi dengan menggunakan 

software Adobe flash memiliki tingkat kesesuaian dengan silabus sebesar 2.67 

(sesuai) dan aspek belajar mandiri 4.0 (sangat bisa dipergunakan untuk belajar 

secara mandiri oleh mahasiswa). 

3. Media pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan 

transmisi otomatis pada  sepeda motor matic injeksi dengan menggunakan 

software Adobe flash memiliki penilaian yang dengan skor 2.71 (layak) oleh 

ahli media dan 2.65 (layak) oleh mahasiswa selaku pengguna media 

pembelajaran.  

 

B. Saran 

1. Media yang dikembangkan dapat dioptimalkan untuk proses pembelajaran 

mata kuliah Teknik Sepeda Motor di Jurusan PT. Otomotif FT UNY. 

2. Bimbingan yang dilakukan terhadap mahasiswa dapat terus dilakukan 

secara intensif walaupun waktu untuk penelitian kolaborasi telah berakhir 
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supaya tujuan penelitian kolaborasi untuk membantu mempercepat 

penyelesaian tugas akhir skripsi mahasiswa dapat tercapai. 
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