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Abstrak — Perkembangan dunia telah mempengaruhi  

kemajuan sains dan teknologi, tak terkecuali teknologi 

pendidikan. Teknologi pendidikan adalah ilmu yang terdiri 

dari berbagai domain satu diantaranya adalah domain 

pemanfaatan. Penelitian ini difokuskan pada domain 

pemanfataan yaitu penggunaan media pembelajaran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model 

media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik 

siswa pada pembelajaran mesin diesel dan menemukan 

pengaruh multimedia terhadap hasil belajar pada 

pembelajaran mesin diesel. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen. Tes dilakukan 

dalam dua kelompok, yaitu; Kelompok 1 = kontrol adalah 

pembelajaran konvensional, kelompok 2 = perlakuan 

adalah pembelajaran menggunakan multimedia. Data 

dianalisis menggunakan uji-t Dua Sampel dengan asumsi 

data berdistribusi normal. Uji t dilakukan menggunakan 

program SPSS 15 for windows. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam pembelajaran dengan 

multimedia, terjadi peningkatan hasil belajar 83%. 

Korelasi antara dua sampel adalah 0,884 dengan angka 

probabilitas 0,000 (di bawah 0,05) yang mengindikasikan  

hubungan antara pembelajaran konvensional dan 

pembelajaran multimedia dan sangat erat. Karena 

probabilitasnya <0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan multimedia 

dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar. 

Kata Kunci — Pembelajaran Berbasis Komputer, Hsil 

Belajar, Mesin Diesel 

 

Pendahuluan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai 
bagian dari Sains dan Teknologi (IPTEK) pada umumnya 
adalah semua teknologi yang berkaitan dengan 
pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, penyebaran, 

dan penyajian informasi. Sangat tepat bagi institusi 
pendidikan untuk segera memperkenalkan dan memulai 
penggunaan TIK sebagai basis pembelajaran. Ini penting, 
mengingat penggunaan TIK adalah salah satu faktor 
penting yang memungkinkan kecepatan transformasi 
pengetahuan kepada siswa. 

 Berbagai pemahaman media pembelajaran terus 
tumbuh seiring dengan perkembangan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi. Menurut sudut pandang para 
ahli media, sebelum perkembangan dunia Teknologi 
Informasi, bahwa media dipandang sebagai sesuatu yang 
digunakan dalam proses interaksi penyampaian pesan dari 
sumber ke penerima pesan, salah satunya adalah pada 
interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa. 

Dalam perkembangannya media adalah sesuatu 
yang dapat dikembangkan sebagai contoh multimedia. 
Multimedia adalah media pembelajaran berbasis komputer 
yang diharapkan dapat membantu meningkatkan 
pemahaman siswa. 

      Berdasarkan data dari pengamatan, ternyata 
banyak siswa yang tidak memahami prinsip kerja mesin  
diesel walaupun materinya sudah diajarkan. Setelah 
diadakan tes ternyata dari 36 siswa yang mengerti 15 
orang (42%) dan mereka yang tidak mengerti 21 orang 
(58%). 

  Tujuan utama pembelajaran, antara lain, adalah 
upaya untuk mengingat, memahami, dan mengaktifkan 
pengetahuan dan kemampuan kita [1]. Pembelajaran 
konstruktif terjadi ketika siswa secara aktif menciptakan 
pengetahuan mereka sendiri dengan mencoba memahami 
materi yang diberikan kepada mereka. [2] 

Pembelajaran dengan multimedia akan sangat 
membantu pemahaman taruna, karena tidak terbatas pada 
bentuk teks dan gambar, tetapi dalam bentuk gambar 
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bergerak dan memiliki efek suara sehingga menarik minat 
belajar dan dapat meningkatkan pemahaman siswa. 

Dalam belajar ketika banyak indera terlibat dalam 
peristiwa belajar, proses memahami pelajaran lebih cepat 
dan lebih mudah. Tujuan multimedia dalam pendidikan 
dan pelatihan adalah untuk melibatkan siswa dalam 
pengalaman multisensoris untuk meningkatkan 
pemahaman dalam proses pembelajaran. [3] 

Sesuai dengan fenomena di atas, penelitian tentang 
pengaruh media pembelajaran dalam bentuk multimedia 
atau CAI (Computer Assisted Instructional) diperlukan 
untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Penelitian ini 
merupakan kelanjutan dari penelitian pengembangan 
multimedia pembelajaran mesin diesel. 

 

I.  LEARNING MULTIMEDIA 

A. Multimedia 

Media adalah kombinasi alat atau alat sistem yang 
digunakan untuk komunikasi atau rangsangan 
pembelajaran lainnya bagi siswa. Pembelajaran 
multimedia didukung oleh peralatan teknologi informasi, 
laptop, ponsel, tablet dan peralatan lainnya. [4] 

Pengertian multimedia mengacu pada berbagai materi 
pembelajaran yang membentuk suatu unit atau 
terintegrasi, dan yang digabungkan atau "dikemas" dalam 
bentuk modul dan disebut sebagai "kit", yang dapat 
digunakan untuk pembelajaran mandiri atau kelompok 
tanpa harus disertai oleh seorang guru. [5] 

Materi multimedia memasukkan aspek motivasi ke 
dalam teori kognitif pembelajaran multimedia. [6] 
Multimedia juga mengintegrasikan transformasi, motivasi, 
dan variabel afektif lainnya. Secara keseluruhan, fitur 
multi-media dapat meningkatkan pembelajaran siswa 
dengan mendorong proses generatif. [7,8,9] 

Seiring berjalannya waktu, multimedia terus tumbuh, 
sebagai media yang peningkatan dan perkembangannya 
signifikan dibandingkan dengan multimedia dengan media 
lain seperti jenis, audio, dan visual. Dengan multimedia 
ada peningkatan minat siswa dan pemahaman materi 
pembelajaran. [10,11,12]. Multimedia terdiri dari 
beberapa jenis media yang lengkap dalam satu paket 
media sehingga lebih menarik dan lebih mudah dibuat. 
Dalam belajar untuk mendapatkan lebih banyak indera 
yang terlibat dalam belajar maka proses belajar melawan 
pelajaran yang lebih sedikit dan lebih mudah. 

Kit Multimedia adalah kumpulan materi pengajaran 
atau pembelajaran yang mencakup lebih dari satu jenis 
media dan diorganisasikan dalam satu topik. 

Sedangkan pengertian menurut sumber lainnya 
multimedia  adalah media dan konten yang menggunakan 
kombinasi berbagai bentuk konten. Multimedia mencakup 
kombinasi teks, audio, gambar foto, animasi, video, atau 
bentuk interaktivitas konten. Multimedia adalah kumpulan 
materi dalam berbagai media yang berbeda (teks, grafik, 
audio, visual, dll.) Yang dirancang untuk disajikan secara 
terintegrasi melalui penggunaan media (komputer). 

Multimedia dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai 
berikut: Multimedia linear adalah multimedia yang 
menampilkan konten aktif berlangsung tanpa kontrol. 

Contohnya adalah pemutaran film di bioskop. Non-linear 
multimedia adalah konten tampilan multimedia yang 
melibatkan interaktivitas pengguna untuk mengontrol. 
Contohnya adalah komputer yang digunakan dalam 
pelatihan berbasis komputer yang dapat dioperasikan 
secara acak. [13] 

Kelebihan atau kelebihan yang terdapat dalam 
multimedia adalah interaksi dan dukungan yang 
diberikannya untuk siswa. Dengan pembelajaran 
multimedia dapat dilakukan di luar kelas karena 
pembelajaran yang baik adalah melalui pengalaman. [14] 

Multimedia dipandang sebagai domain pemanfaatan 
"banyak" media yang digunakan dalam proses interaksi 
penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan, 
salah satunya adalah dalam konteks pembelajaran antara 
pengajar dan pesrta didik. 

Terkait dengan teori di atas bahwa sebuah motor 
diesel (juga dikenal sebagai motor pengapian kompresi) 
adalah motor pembakaran internal yang menggunakan 
panas kompresi untuk memulai pengapian untuk 
membakar bahan bakar yang diinjeksikan  ke ruang 
bakar.[15] 

Ketika membakar kinerja motor diesel menghasilkan 
tekanan 80-110 kg / cm2 dan suhu 600-900oC. Proses 
pembakaran tidak bisa dilihat dengan jelas. Untuk 
memudahkan pembelajaran, dibutuhkan media yang 
memuat banyak karakter.  Dengan multimedia peserta 
didik dapat membentuk pengalaman belajar mereka sesuai 
dengan karakteristik masing-masing.  

Dalam membangun program pembelajaran interaktif 
berbasis komputer atau dalam konteks multimedia. 
Sebenarnya, banyak perangkat lunak yang bisa digunakan. 
Mulai dari Macromedia, web bahkan berbasis Windows 
Office. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan 
multimedia pembelajaran atau CAI. Microsoft power 
point sebenarnya mampu menghasilkan program yang 
cukup baik jika kita ingin berkreasi. [16] 

Power point adalah salah satu program Microsoft 
Office terbaru yang sangat populer dan banyak diminati 
untuk melakukan presentasi. Fiturnya sangat dinamis. 
Dengan memanfaatkan fitur-fitur di dalamnya, diharapkan 
Anda akan lebih mudah merancang presentasi dengan 
format tampilan yang unik dan menarik. [17] 

Multimedia bebasis pada power point, dapat 
dikembangkan menjadi kontekn yang menarik yang berisi 
instruksi untuk penggunaan, konten pembelajaran, dan 
evaluasi. [18,19]. Dalam proses menghasilkan 
multimedia, draft sebelum dikembangkan terlebih dahulu 
divalidasi oleh beberapa pakar, yaitu pakar desain, media 
dan material. [20] 

II. METODE 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Politeknik Kelautan dan 
Perikanan Bitung, respondennya adalah 31 mahasiswa 
pada tingkat I. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode eksperimen. Penelitian ini dilakukan 
pada variabel yang datanya belum ada sehingga proses 
pengumpulan data dan pemberian perlakuan tertentu 



kepada subyek penelitian kemudian akan diamati / diukur 
dampaknya. 

B. Alat dan Bahan 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa alat dan 
bahan yang terdiri dari: - Komputer / laptop, CD 
multimedia interaktif, Kamera digital, Printer, Kertas. 
Tinta. 

 
 
           

 
 
 
 
 

 
                         Gambar 1. Prosedur Penelitian 

C. Pengumpulan dan Analisis Data 

1. Pengumpulan data 

 

       Data diperoleh dengan melakukan: Pretest dan  

posttest di kelas yang menggunakan multimedia dan di 

kelas tanpa menggunakan multimedia (konvensional) 

2. Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan uji-t Dua Sampel dengan 

asumsi data berdistribusi normal. Uji-t dilakukan 

menggunakan program SPSS 15 for windows. Tes 

dilakukan pada dua kelompok yaitu; kelompok 1 = 

kontrol adalah kelas yang tanpa menggunakan 

multimedia. Kelompok 2 = perlakuan adalah kelas yang 

menggunakan multimedia 

 

III. HASIL PENELITIAN 

 
Penelitian ini melibatkan dua kelas, yaitu pada kelas I 

jurusan  permesianan perikanan kelas A yang berjumlah 
31 siswa dan kelas B yang berjumlah 31 siswa juga. Data 
dikumpulkan dengan cara anatara lain: 

1. Melakukan pretest secara bersamaan antara kelas A dan 
kelas B dengan pertanyaan dan waktu yang sama. 

2. Melakukan pembelajaran dengan multimedia di kelas B 
kemudian dilanjutkan dengan mengambil nilai melalui 
posttest 

3. Melakukan pembelajaran konvensional di kelas A dan 
kemudian mengambil nilai melalui posttest. 

 

 

 
      Gambar 2 . Nilai Test Pembelajaran Konvensional 
 

 

      Gamabar 3 . Nilai Test Pembelajaran Multi Media 

Dari data ini dapat dilihat perbedaan kenaikan nilai 
antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran 
multimedia. 

Table 1. Nilai Pembelajaran 

 

 
 

Pada pembelajaran konvensional terjadi peningkatan 
nilai 17 angka, sedangkan pada pembelajaran multimedia 
60 angka. Selain itu, juga ditemukan bahwa jumlah siswa 
yang mengalami peningkatan, penurunan, dan bahkan 
mereka yang nilainya tetap. Dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 

Table 2. Perubahan Nilai Mahasiswa 

Conventional Learning Multimedia Learning 

Increase Decrease Constant Increase Decrease Constant 

13 8 10 26 0 5 

    Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa 
pembelajaran multimedia mengalami peningkatan nilai 
dan semakin banyak siswa yang nilainya meningkat lebih 
banyak jika dibandingkan dengan pembelajaran 
konvensional. 

   Untuk membuktikan pengaruh hasil belajar 
menggunakan pembelajaran multimedia dibandingkan 
dengan konvensional dilakukan analisis data dengan 
menggunakan uji-t dengan bantuan program SPSS 15 for  
Windows yang hasilnya sebagai berikut: 

Table 3. Paired Sample statistics 

Dalam tabel di atas menunjukkan ringkasan bahwa 
nilai rata-rata posttest pembelajaran konvensional adalah 
7.0645 sedangkan nilai rata-rata posttest pada 

Conventional Learning Multimedia Learning 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

202 219 176 236 



pembelajaran multimedia adalah 7.6129. Ini berarti nilai 
rata-rata pembelajaran dengan multimedia lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan konvensional. 

Table 4. Paired Samples Correlations 

 

Dalam tabel di atas menunjukkan korelasi antara 
kedua sampel adalah 0,884 dengan angka probabilitas 
0,000 (di bawah 0,05). Ini menunjukkan bahwa hubungan 
antara pembelajaran konvensional dan multimedia adalah 
nyata dan sangat erat (sangat signifikan). 

 
Table 5. Paired Sample Test 

 
 

T Test Table menunjukkan bahwa Sig (2-tailed) = .000 
dibaca 0,000, kemudian dari hipotesis: 

Ho: Tidak ada efek setelah menggunakan multimedia 

Ha: Ada efek setelah menggunakan multimedia 
Karena probabilitasnya <0,05 maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Ini berarti bahwa penggunaan multimedia dalam 
pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa. 

KESIMPULAN 

Dari penelitian multimedia ini, beberapa kesimpulan dapat 

diambil diantara lain: 

Model media pembelajaran menggunakan multimedia 

berbasis power point yang didesain secara interaktif dapat 

menambah pembelajaran lebih bermakna dan 

meningkatkan hasil belajar bagi para mahasiswa.  

Peningkatan mahasiswa yang menggunakan multimedia 

pembelajaran lebih banyak jika dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. 

Pada pembelajaran dengan multimedia semua nilai 

meningkat tidak ada yang menurun. 

Sebaiknya penelitian dilakukan juga pada mata kuliah 

yang lain untuk mengetahui apakah metode ini bisa juga 

diterapkan pada pada mata kuliah tersebut. 

  

UCAPAN TARIMA KASIH 

Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur 
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang telah 
memberikan kami kesempatan dan  menyediakan fasilitas 
dan infrastruktur sehingga penelitian dapat diselesaikan 
dengan baik. 

 

 

 REFERENCES 

 
[1]   Perkin N, D. “Constructivism and the Technology of Instruction”:   

A Conversation. 45, 1992 

[2]   Mayer  E, Richard. “Instructional Design Theories and Models”. A 
new Paradigm of Instructional Theory.  Vol  II. P.143.1992 

[3]  Smaldino E, Sharon., Jams D. Russell., Robert Heinich., Michael 
Molenda.. Instructional Technology and Media for Learning. 8th 
Edition. Upper Sadle River, New Jersey:  Pearson Education, 
Inc.Publishers.141, 2005 

[4]  Mayer, R. E. ‘Incorporating motivation into multimedia learning q’, 
Learning and Instruction. Elsevier Ltd,;29 :171–173, 2014 

[5]  Miarso Yusuf. Menyemai benih Teknologi Pendidikan. Cetakan IV.     
Jakarta:      Kencana Media Group. 464, 2009 

[6]  Mayer, R. E. and Estrella, G. ‘Bene fi ts of emotional design in 
multimedia instruction’, 2014 ;33, 12–18 

[7] Park, B., Plass, J. L. and Brünken, R. ‘Cognitive and affective 
processes in multimedia learning’, Learning and Instruction. 
Elsevier Ltd, 2014 ;29 :125–127 

[8] Heidig, S., Müller, J. and Reichelt, M. ‘Computers in Human 
Behavior Emotional design in multimedia learning : Differentiation 
on relevant design features and their effects on emotions and 
learning’, Computers in Human Behavior. Elsevier Ltd, 2014 ;44 
:81–95 

[9] Al-hariri, M. T. and Al-hattami, A. A. ‘Impact of students ’ use of 
technology on their learning achievements in physiology courses at 
the University of Dammam’, Journal of Taibah University Medical 
Sciences. Elsevier Ltd, 2014 ;12(1) :82–85 

[10] Zaid, M. et al. ‘Relationship Between the Multimedia Technology 
and Education in Improving Learning Quality’, Procedia - Social 
and Behavioral Sciences. Elsevier B.V., 90(InCULT 2012), 2012 ; 
351–355 

[11]Akhondi, A. ‘The effective multimedia instruction in remedy 
spelling disability students specific learning in Iran at year 2009’, 
2011 ; 15 :1951–1954.  

[12]Aloraini, S. (2012) ‘The impact of using multimedia on students 
’academic achievement in the College of Education at King Saud 
University’, Journal of King Saud University - Languages and 
Translation. King Saud University,2012 ; 24(2):75–82. 

[13] Wikipedia. 2011. Multimedia. Source : http://en. wikipedia. org 

/wiki/ multimedia 

[14]Scout Amanda. 1997. Learning Centres. London: Kogan Page 
Limited 

[15] Wikipedia. 2011. Motor Diesel. Source : http://en. wikipedia. org 
/wiki/  motor_diesel 

[16]Darmawan Deni. 2011. Teknologi Pembelajaran. Bandung. Remaja 
Rosda Karya. [1]   

[17]Madcom. 2010. PowerPoint Microsoft 2010 Untuk Pemula, 
Yogyakarta.  

[18] Lee, Y., Hsiao, C. and Ho, C. ‘Computers in Human Behavior The 
effects of various multimedia instructional materials on students ’ 
learning responses and outcomes : A comparative experimental 
study’, Computers in Human Behavior. Elsevier Ltd, 2014 ; 40 : 
119–132 

[19]Lari, F. S. (2014) ‘The Impact of Using PowerPoint Presentations 
on Students ’ Learning and Motivation in Secondary Schools’, 
Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elsevier B.V., 
98(2009), pp. 1672–1677. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.03.592. 

[20]Abdul, R. ‘Shared knowledge among instructional multimedia 
design experts’, 2010 ;9 : 353–357 

 

 


