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MULTIMEDIA	PEMBELAJARAN	INTERAKTIF
MULTIMEDIA	PEMBELAJARAN	INTERAKTIF

Abdul	Azis	Said	dan	Karta

Fakultas	Seni	dan	Desain,	Universitas	Negeri	Makassar

Multimedia	Pembelajaran	Interaktif	Tulisan	ini	merupakan	

bagian	yang	tak	terpisahkan	dari	penelitian	yang	berjudul:	

Perancangan	Media	Pembelajaran	Berbasis	Informasi		

Teknologi	(IT).	Penelitian	tersebut	bertujuan	untuk	

membuat	prototype	sistem,	metode	dan	pada	media	

pembelajaran	mata	kuliah	Dasar	Desain	Dwimatra	

(Nirmana	Dwimatra),	dengan	produk	akhirnya	berupa	

rekaman	di	media	DVD.	Pada	saat	ini,	telah	menjadi	

kebutuhan	utama	dalam

sistem	pembelajaran	modem	adalah	kehadiran	media	

pembelajaran	sebagai	bagian	komponen	atau	bagian	

integral	pembelajaran,	karena	peserta	didik	berperan	

sebagai	penerima	pesan	dan	sekaligus

bertindak	sebagai	komunikator	atau	penyampai	pesan	

sehingga	terjadi	komunikasi	dua	arah.	Seperti	diketahui	

bahwa	proses	pembelajaran	akan	terjadi	apabila	terjadi	

komunikasi	antara

penerima	pesan	dengan	sumber	pesan	lewat	media	yang	

digunakan.	Merancang	sebuah	media	pembelajaran	untuk	

mata	kuliah	tertenru,	maka	acuan	awal	yang	sangat	

mendasar	adalah	mengetahui	dan	memahami	isi	mata	

kuliah	tersebut,	baik	Tujuan	lnsruksional	secara	Umum	

ataupun	Khusus,	agar	tujuan	perancangan	dapat	

diidentifikasl	dcngan	akurat.	Dalam	merancang	media	

pembelajaran	ini	menekan	proses	perancangan/desain,	

sehingga	dibutuhkan	suatu

metodologi	khusus	yang	dalam	hal	ini	disebut	sebagai	

'metodologi	riset	desain'.	Metodologi	riset	tersebut	

memiliki	kekhususan	tersendiri	dengan	melalui	proses	

analisis,	proses	sintesa.	dan

evaluasi.	Pada	setiap	jenjang	proses	tersebut	dibutuhkan	

perlakuan	khusus,	terutama	pada	proses	sintesa	yang	

menggabungkan	antara	deskripsi	kuantitatif	dan	kualitatif	

(dalam	bentuk	visual).
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Dengan	adanya	media	pembelajaran	seperti	yang	dimaksud	

di	aras,	maka	diharapkan	akan	memudahkan	pengajar	

dalam	mengampu	mata	kuliahnya	dan	sekaligus	pescrta	

didik	diharapkan	relatif	lebih	mudah	memahami	materi	

yang	disampaikan

Kata	kunci:	perancangan,	media	pembelajaran,	mata	kuliah

Dalam	sistem	pembelajaran	modern	saat	peserta	didik	tidak	

hanya	berperan	sebagai	menerima	pesan,	namun	peserta	

didik	juga	bisa

bertindak	sebagai	komunikator	atau	penyampaian.	Dengan	

demikian	akan	terjadi	komunikasi	arah	atau	bisa	disebut	

juga	two	way	traffic

communication		bahkan	komunikasi	banyak	arah	multivaty	

traffic	communicotiony.	Proses	pembelajaran	akan	terjadi	

apabila	terjadi

komunikasi	antara	penerima	pesan	dengan	sumber	pesan	

lewat	media	yang	digunakan.	Oleh	arena	itu.	hadirnya	

media	dalam	proses

pembelajaran	maka	akan	sangat	membantu	peserta	didik	

dalam	memahami	materi	yang	dipelajari.	dimana	

kedudukan	media

pembelajaran	adalah	sebagai	komponen	atau	bagian	

integral	pembelajaran.	Namun	yang	perlu	diperhatikan	

dalam	penyajian	multimedia	pembelajaran	harus	

disesuaikan	dengan	tujuan

pembelajaran	yang	ditetapkan	agar	mampu	memfasilitasi	

proses	pembelajaran.	karena	kegiatan	pembelajaran	

merupakan	sebuah	sistem	yang	berisi	komponen-

komponen	yang	saling

berkaitan	atau	berhubungan	satu	sama	lain	(Sihkabuden,	

2005).	Selain	faktor-faktor	yang	terkait	dengan	proses	

pembelajaran	yang

menjadi	topik	bahasan	permasalahan	dalam	merancang	

multimedia	pembelajaran.	dalam	proses	perancangannya	

tentu	saja	membutuhkan	alat	atau	peralatan	pemroses,	

dalam	hal	ini

adalah	hasil	teknologi	berupa	perangkat	Informasi	

Teknologi	(baca:	komputer	dengan	berbagai	software	dan	

pendukung	lainnya).

Edgar	Dale	yang	terkenal	dengan	Kerucut	Pengalaman	
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(Cone	of	Experience)	mengemukakan	bahwa	kemampuan	

manusia	memperoleh	ilmu	pengetahuan	atau	pengalaman	

belajar

seseorang	diperoleh	melalui	indera	lihat	dan	indera	dengar	

sekitar	50%.	Sehingga	gabungan	dari	berbagai	media	yang	

ada	pada	multimedia	pada	dasarnya	memicu	penggunaan	

gabungan

dari	indera	pada	manusia	untuk	pencapaian	suatu	

kompetensi	dan	tingkat	pemahaman	peserta	didik.	Oleh	

karena	itu.	untuk	mencapai

kompetensi	dan	pemahaman	peserta	didik	secara	optimal	

dibutuhkan	sebuah	rancangan	media	pembelajaran	yang	

berbasis	IT	yang	mampu	menggabungkan	antara	deskripsi	

kuantitatif	dan

kualitatif	(dalam	wujud	visual/gambar.	baik	visual	yang	

statis	maupun	dinamis	animasi)	agar	dapat	tertangkap	oleh	

indera	manusia	secara	komprehensif.	Hal	tersebui	dapat	

dilakukan

dengan	memanfaatkan	kemajuan	dan	per kembangan	

teknologi	saat	ini	yang	telah	mampu	menciptakan	'fungsi-

fungsi'	baru	dalam

Informasi	Teknologi	(lihat:	DufT.	1999:	Jogiyanto,	2003).	

Sehingga	metode	tatap	muka	yang	diterapkan	oleh	pengajar	

dalam	menyam paikan	dan	menjelaskan	materi	ajar	(lihat:	

Achsin.	1995)	dapat	dilengkapi	dengan	alat	bantu	yaitu	

berupa	software	system	media

pembelajaran,	yang	pada	gilirannya	pelaksanaan	proses	

pembelajaran	dapat	berjalan	secara	efisien	dan	efektif.

Dalam	kegiatan	merancang	(mendesain)	media	

pembclajaran.	faktor-faktor	yang	berkaitan	dengan	

pembelajaran	menjadi	hal	yang

sangat	penting.	terutama	tujuan	materi	ajar	yang	disajikan	

dalam	sebuah	kurikulum	(baca:	mata	kuliah/pelajaran).	

Sebetulnya,	berbagai	metode	dan	teknik	perancangan	

media	pembelajaran

yang	dapat	digunakan.	meskipun	pada	dasamya	jenis	

multimedia	pembelajaran	menurut	kegunaannya	dapat	

diklasifikasikan	menjadi	2	kategori:	(I)	Multimedia	

Presentasi	Pem belajaran,	berupa	pointer-pointer	materi	

yang	disajikan	(explicit	knowledge)	dan	bisa	saja

ditambahi	dengan	multimedia	linear	berupa	film	dan	video	
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untuk	memperkuat	pemahaman	siswa,	dan	(2)	Multimedia	

Pembelnjaran	Mandiri.	yang	dapat	dimanfaatkan	oleh	

siswa	secara	mandiri.

Multimedia	pembelajaran	mandiri	harus	dapat	memadukan	

explicit	knowledge	(pengetahuan	tertulis	yang	ada	di	buku.	

artikel.	dan

sebagainya)	dan	tacit	knowledge	(know,	how,	rule	of	

thumb.	dan	pengalaman	pengajar).	Pada	dasarnya	

mendesain	tidak	sekedar

merupakan	kegiatan	menggambar	di	atas	permukaan	datar	

(dwimatra)	atau	membuat	gambar	bergerak	(animasi)	

dengan	meng gunakan	peralatan	teknologi,	atau	dengan	kata	
lain	tidak	hanya	untuk	membuat	menciptakan	bentuk	

rupa/visual.	Kegiatan	menggambar	atau	membuat	

rupa/visual	dalarn	bidang	desain

hanyalah	salah	satu	bagian	dari	keseluruhan	rangkaian	

proses	mendesain,	dimana	.gambar 	desain'	yang	dihasilkan	
adalah	salah	satu	akibat	dari	•proses	mendesain'	itu,	bukan	

menjadi	tujuan	utama	dan	mendesain.	Meskipun	harus	

diakui	pula	bahwa	dalam	ranah	seni	rupa	(desac

dipaharni	sebagai	bagian	dari	seni	rupa),	has

akhir	dari	proses	desain	yallg	dilakukan	adala

berupa	gambar-desain,	namun	gambar-desae

yang	dihasilkan	tersebut	haruslah	betul-ben

mcrupakan	solusi	komprehcnsif	yang	mamp

mcmberikan	pcrnecahan	dari	thcrna	pcrmasaah

topik	bahasan.	Dengan	demikian	solusi

ccrmat	dan	ccrdas	hanya	dapat	dihasi

dcngan	rnelakukan	proses	desain	secara

dan	sistcmatis	dengan	metodologi	desain	) 
betul	(Said,	20	I6).

Pcrancangan	software	system

pembelajaran	ini,	pada	prinsipnya	menera

suatu	metodologi	yang	disebut	seba

metodologi	riser	desain,	dcngan	sisti

mcndesain	dcngan	prosedur	yang	melalui

tahapan:	proses	analisis,	proses	sintcsa,

cvaluasi.	Pad	a	proses	sintesa	dilakukan	dc

eara	mengolah	dan	memasukkan	seluruh

ajar	dalam	suatu	sistem	basis	data	d

pcrangkat	komputcr,	yang	selanjutnya	diol
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dnlam	suaiu	organisasi	basis	data,	agar	na	.

dapat	ditampilkan	pada	layar	proycksi.

cangan	dan	pcngolahan	data	ini	dilaku	..."'1

dcngan	tujuan	selain	untuk	membuat	proton

media	pcmbelajaran	berupa	garnbar	dan

jclasannya,	baik	gambar	slatis	mall	pun

juga	sckaligus	mel1lprogramnya	dalam

sistcm	jaringnn	terpadu	dimana	file-filer.

saling	tcrkait	dan	l1lendllkllng	salu	snma	lainn.

Schinggn	dcngan	menampilkan	pada	13:

monitor,	pengajar	dapal	mcmberikan	penjel3

yang	rclatir	lebih	'kaya'	dun	tcrinci	unluk	51!

bagian	pol..ok	bahasall	materi	ajar.	tCrtltall1a	~

masalah	pembahasan	matcri	ajar	yang	san

relltan	tcrhadap	salah-pemahaman	bagi

didik	hila	lidak	discrtai	dcngan	contoh	n~

scpcrti	umpamanya	dalam	beiliU"	gambar	SL.

at	au	animasi	(video).

METODE	PENELITIAN

Merancang	atau	mcndcsain	media	pcrn 
belajaran	dalam	format	multimedia	yang

bcrbasis	lnformasi	Teknologi	mernbutuhkan

metode	tersendiri	dalam	proses	pcrancangannya

agar	hasil	akhimya	dapat	di-verifikasi	untuk

validasi	terhadap	hasil	rancangan	sehingga

ditemukan	sebuah	kebenaran	saintifik	secara

general.	Dimana	keseluruhan	tahapan	proses

mernbutuhkan	berbagai	kcahlian	dan	kete 
rampilan	bidang	keilmuon.	yang	bergabung

dalam	sebuah	kesatuan	tim	kerja	untuk	dapat

menghasil	sebuah	rancangan	yang	baik	dan

dapai	dioperasikan	secara	sempurna.	Dalam

-ebuah	penelitian	ilmiah	dengan	pola	berpikir

Abdu!	Azis	Said	&	Kurtu,	Multimedia	Pembelajuran	

lnteraktif	...	409

disiplin	ilmu	desain.	mctodc	penelitian	yang

dapat	diterapkan	diistilahkan	sebagai	metodologi

riset	desain	dalam	suatu	rangkaian	proses	kerja,

aitu	proses	analisa,	proses	sintesa.	dan	evaluasi

asil	(lihat:	Zainuddin.	1995:	Jones.	1978:57-58;

Cross.	1984:11).	Pad	a	pcrancangan	media
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:"ICl11belajaran	sebuah	mata	kuliah	dapat

Jigambarkan	sebagai	bcrikut.

Gombar	2.	Bagan	Metodolog!	Rlset	Desain

Pada	tahapan	input,	scmua	data/informasi

entang	obyek	dikumpulkan/disiapkan,	dalam	hal

I	naskah	materi	ajar	sebuah	mara	kuliah

crtentu.	Tujuan	umurn	dari	sebuah	mata	kuliah

~lenjadi	sangat	penting	untuk	dimengerti/

..	.pahami	sebagai	acuan	atau	'arahan'	dalam

-roses	perancangan.	Pada	tahapan/proses

alisa.	dilakukan	pemilahnn	rnatcri	ajar	rnata

.	uliah	menjadi	bagian-bagian	pokok	bahasan

.lteri	ajar.	dengan	Illeng-identi	tikasi	masalah

'lluk	pencapaian	tujuall	pcmhclajarnn,	dalam

31	ini	tujuan	khuslis	mata	kliliah	yang

rsnngkumn.	Berdasarknn	lujllan	khusus

~	sebut.	selanjutnya	dilnkukan	identitikasi

!..tor-Iaktor	dClerrninan	YAng	tcrkail	(lcrmasuk

/tW(Ire	yang	IIkon	digul1nkull	dalum	proses

ntesis).	Pemilahan	Illutcri	ajar	ini	sekaligus

dapat	digunakan	untuk	rnernbuat	'pcta'	rnateri

mara	kuliah,	yang	sclanjutnya	dapat	digunakan

scbagai	dasar/acuan	pcmbuatau/pcrancangan

halaman	antar-muka	(interface)	dalam	proses

sintcsis).	Selanjutnya	dalam	proses	sintesa

dilakukan:	pembuatan	gambar	awal	(sketsa)	dan

pcraucangan	gam	bar	stat	is	serta	gambar

bcrgerak	(animasi).	Bila	dipcrlukan	untuk	lebih

menjelaskan	materi	ajar	tertcnru.	dapat	saja

dibuatkan	video	secara	khusus.	Membuat

tampilan	halaman	depan	sebagai	halaman	antar

muka	(inter/ace)	yang	dirancang	akan

memudahkan	'pengguna'	mengakses	basis	data

yang	diorganisasikan	dalam	suatu	Sistem

Manajcmcn	Basis	Data	(DBMS).	Seluruh	basis

data	dikompilasikan	ke	dalam	suatu	software

system	yang	telah	dirancang,	yang	nantinya

dalarn	pcrekaman	ke	dalarn	media	DVD

dimasukkan	sistcm	protcksi	agar	hanya	orang 
orang	tertentu	saja	yang	dapat	meng-aksesnya.

Adapun	evaluasi	hasil	dan	verifikasi	dilakukan
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dcngan	menampilkan	di	layar	monitor	atau

dcngan	kata	lain	uji	tayang	hasil	yallg	dicapai

HASIL	DAN	PEMBAHASAN

Kchadiran	media	pcrnbclajaran	scbagai

media	aruara	pangajar	sebagai	pengmrn

informasi	dan	peserta-didik	sebagai	pcnerima

inforrnasi	harus	komunikatif,	khususnya	untuk

obyck	secara	visualisasi.	Dalam	pcmbelajaran

ilmu	pengctahuan	alam,	khususnya	konscp	yang

berkaitan	dengan	alam	semesta	lebih	banyak

mcnonjol	visualnya,	sehingga	apabila	seseorang

hauya	mcngctahui	kata	yang	mewakili	suatu

obyck.	tctapi	tidak	mengetahui	obyeknya	disebut

verbalisme.	Pad	a	dasarnya,	sctiap	media	mem 
punyai	keistimewaan	yang	biasanya	mengacu

pada	karakteristik	pescrta-didik.	Pemilihan

media	yang	sesuai	dengan	karakterisrik	peserta 
didik	akan	lebih	mernbantu	keberhasilan

pcngajar	dalam	pembelajaran.	Sccara	rinci

fungsi	media	rnemungkinkan	pcscrta-didik

mcnyaksikan	obyek	yang	ada	tctapi	sulit	untuk

dilihat	dengan	kasat	mata,	sehingga	dengan

pcntntarnan	gambar,	potrel,	slidc,	dan	scjcnis 
nya,	schingga	peserta-didik	dapat	Illcmperolch

gambaran	yang	nyata	(Dcgcng.1999:	19).

I\rsyad	(2002:	II)	Illcngclllllkaknn	ciri-ciri

Illcdin	dalulll	bidang	pcndidiklll1	ynng	Inyu!..

digllnakan	dalam	proses	pCl1Ibclajarall	adalah

scbagai	berikut:

410	Pros/ding	Seminar	NnsionallSBN:	9i8-601-9075-25-7

a.	Memiliki	unsur	fiksatif	(fixative	property).

yaitu	media	pcmbclajaran	yang	mempunyai

kernampuan	untuk	merekam.	menyimpan,

melestarikan,	dan	rnerekonstruksi	SU3lU

pcristiwa/objek.

b.	Memiliki	unsur	manipulatif	(lIIlJlliplilatil'e

property).	yaitu	dapat	menyingkat	atau

memanipilasi	waktu	kejadian,	dimana

kejadian	yang	mernakan	waktu	berhari-hari

dapat	disajikan	kcpada	peserta	didik	dalam

waktu	dua	atau	tiga	menit	dengan	teknik
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pengambilan	gam	bar	lime-lapse	recording.

c.	Memiliki	unsur	distributif	(distributive

property).	yaitu	memungkinkan	berbagai

objek	ditransportasikan	melalui	suatu

tampilan	yang	ter-integrasi	dimana	seeara

bcrsamaan	objek	dapat	menggambarkan

kondisi	yang	sallis	pada	peserta	didik

dengan	stimulus	pengalaman	yang	relatif

sarna	tentang	kejadian	itu,

Dcngan	demikian	media	pernbelajaran	rnerupa 
kan	media	yang	rnarnpu	menampilkan	serang 
kaian	peristiwa	secara	nyata	terjadi	dalarn	waktu

lama	dan	dapat	disajikan	dalam	waktu	singkat

dan	suatu	peristiwa	yang	digambarkan	harus

mampu	men	transfer	keadaan	sebenamya.	se 
hingga	tidak	menimbulkan	adanya	verbalisme

ataupun	distorsi	pemahaman.

Pengembangan	Media	Pembelajaran

Berkcmbangnya	teknologi	komunikasi

(IT).	sangat	mernpengaruhi	dalam	harnpir	segala

aspek	kchidupan	mauusia.	Dcmikian	halnya

dalam	dunia	pcndidikan,	membawa	perubahan 
pcrubahan	bcsar	dalam	dalam	proses	pem 
belajaran.	Anggapan	yang	keliru	yang	sering

muncul,	menyatakan	bahwa	kedudukan	pengajar

akan	digantikan	oleh	alat	elektronik,	tcrnyata

tidaklah	benar.	Justeru	dengan	keberadaan

komunikasi	elektronik,	rnenambah	pentingnya

kehadiran	pcngajar.	Sehingga	mernpcngaruhi

perubahan	fungsi	dan	peranan	pengajar	berkaitan

dcngan	upaya	untuk	memeeahkan	salah	salu

masalah	pendidikan.	Perubahan	terscbut.	antara

lain:	(I)	membebaskan	pengajar	dari	kegiatan

rutin	yang	banyak.	(2)	mclengkapi	pcngajar

dengan	teknik-tckll	ik	keterampilan	"ualilas	yang

paling	tinggi.	(3)	pengcmbangan	penyajian	kelas

dcngan	lckanan	pada	pelayallan	pcrorangan

scmaksimal	mungkin	dalam	seliop	mata

pclajaran.	(4)	mengcmbangkan	pcngajaran	yang

terpilih	didasarkall	pad	a	kemampllan	individual

peserta-didik.
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Sernentara	itu,	pengcmbangan	media	pem

bclajaran	didasarkan	pada	3	modcl	pengern

bangan	yaitu	model	prosedural,	mode

konsepiual.	dan	model	teoritik.	Mode

proscdural	mcrupakan	model	yang	bcrsifa

deskriptif,	yaitu	mcnggariskan	langkah-langkal

yang	harus	diikuti	unruk	mcnghasilkan	produk

Model	konscptual	yaitu	model	yang	bersifa

analitis	yang	memerikan	kornponen-komponer

produk	yang	akan	dikernbangkan	seru

keterkaitan	antar	komponen.	Adapun	mode

tcoritik	adalah	model	yang	menunjukkai

hubungan	pcrubahan	antar	pcristiwa.

Pcngcmbangan	media	berbantuan	kom

purer	interaktif,	pad	a	dasarnya	mengikuti	mode

prosedural,	dimana	langkah	yang	harus	diikut

bcrsi	fat	deskripti	f	yang	tcrdiri	dari	6	langkal

yaitu	analisis	karakteristik	pescrta	didik,	pcneta.

pan	tujuan.	pcrnilihan	media	dan	rnateri

pcmanfaatan	rnateri.	pengikutsertaan	peserta

didik	uruuk	aktif	dalam	pembelajaran.	cvaluasi

reVISI.	Sedangkan	model	konseptual	dan

pcngcmbaugan	media	berbantuan	komputer	iru

mengikuti	tcori	belajar	behavior	yaitu	belajai

yang	dilakukan	rnanusia	dapat	diatur	dan	diubal

untuk	mengcmbangkan	bentuk	kelakuan	tertcnni

pad	a	seseorang,	atau	mernpcrtinggi	kernampuan,

atau	mengubah	kelakuannya	(Nasution,	J	988:

131).	schingga	media	pembelajaran	yang

dikembangkan	berpatokan	pada	program 
med	instruction.

Mllitimedia	dalam	pembelajaran	interaktif

Sciring	dcngnn	pcrkembangan	ilmu	dan

tcknologi.	pada	gilirannya	mernpcngaruhi

pcnggunaan	media	dalam	proses	pernbelajaran,

baik	media	yang	bersi	fat	visual,	audial,	projecteJ

still	media	maupunprojected	motion	media,	bisa

dilakukan	secara	bersarna	dan	serempak	melalui

saw	kesatuan	perangkat	saja.	yang	dikcnaJ

scbagai	multimedia.	Sebagai	contoh.	pengg.unaa~

perangkat	komputer	(dengan	berbagai	software
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yang	Illcnycrtainya)	lidak	hanya	bcrsifat

projected	filalinn	media,	namun	dapat	meramu

SCllllla	jenis	mcdia	yang	bersifat	intcraktif.

Ilofstctlcr.	Fred	T.	(200	I).	mengemllka.

kan	bahwa	unsur	yang	terdapat	daJan\

multimedia	tcrdiri	atas	5	(lima)	komponcil

Illllltimt!din.	yaiw:	SliarCl.	allimasi.	video.	graft" 
dan	IC"S.

tI)	SlIara.	Multimedia	tanpa	bunyi	disebul

IIl1ime(/iu.	BlInyi	mcnghapuskan	perasaan

Abdul	Azis	Said	&	Karta.	Multlmediu	Pembelojaran	

Il1ferakrij.	...	411

janggal	dan	seolah-olah	pcngguna	sedang

bcrkomunikasi	dcngan	rnanusia	lain	dan

bukan	dengan	mesin.	Bunyi	atau	audio

mernainkan	peranan	pcnting	dalam	tcknologi

multimedia	saat	ini.	Terdapat	bcrbagai	eara

yang	dapat	digunakan	agar	dalam	suatu

multimedia	terdapat	suara	manusia,	antara

lain	dengan	cara	rnerekam	menggunakan

microphone	atau	pengeras	suara	yang	telah

tersedia	pada	setiap	komputer.	Format	yang

rnendukung	suara	adalah	IIIp3,	lI'av.	voc.	slid,

aud	dan	sebagainya,	Di	dalam	scbuah

tampilan	slide	multimedia	pembelajaran	bisa

disisipkan	berbagai	rnacarn	suara	yang	bisa

mcnjadikan	tampilan	itu	Icbih	mcnarik	untuk

diikuti.	Dahulu	suara	berbentuk	data	atau

sinyal	analog	yang	direkam	kedalam	pita

kaset,	saat	ini	telah	bcrkcmbang	menjadi

sinyal	digital	yang	dapat	disimpan	dalam

media	penyimpanan	kornputer.	Formal	audio

yang	paling	banyak	digunakan	dalam	file

digital	ini	adalah	mp3.	midi.	rill,	aif	dan	11'((\.'.

Sedangkan	dari	segi	kualitas	audio	yang	baik.

saar	ini	format	mp3	merupakan	pilihan	yang

terbaik.	Oisamping	kapasitas	file	yang	relatif

kecil.	suara	yang	dihasilkan	juga	eukup

bagus.	Untuk	audio	digital	tnl	dapat

disesuaikan	dengan	kcbutuhan.	Adapun

software	yang	dapat	digunakan	untuk
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mengolah	audio	antara	lain	Adobe	Audition.

Cool	Edit,	SOllY	Sound	Forge,	dan	lain

sebagainya.

-	Animasi.	adalah	salah	satu	elemcn	multi 
media	yang	cukup	mcnarik,	karena	anirnasi

mcmbuat	sesuatu	seolah-olah	bergcrak.

Anirnasi	merupakan	rangkaian	sejumlah

garnbar	yang	ditampilkan	sccara	bergantian,

Animasi	tidak	hanya	berguna	untuk	film	saja.

dalam	dunia	situs	web,	animas!	digunakan

untuk	mernberikan	sentuhan	manis	pad	a

situs.	Sedangkan	dalam	dunia	pcndidikan.

8nimasi	dapar	digunakan	scbagai	alat	bantu

pcnjelasan,	agar	orang-orang	yang	diajar	bisa

lebih	memahami	maksud	suatu	konsep.

Animasi	dibagi	dalam	2	kategori	besar	yailu

animasi	3	Dimensi	(30)	dan	animasi	2

Oimensi	(20).	Sojill'are	yang	dapat

digunakan	dalam	mcmbual	animasi	eukup

banyok	dianLnranya	yailu	untllk	anim8si	20

adalah	Flash	MX,	Swish	MX.	B/~lIdel',	don

lIcbagainya.	Scdongkon	lInluk	membuut

animasi	3D	adalah	3DS	Max.	Maya	3D.	Alias

Maya.	Autocad,	dan	scbagainya.

c)	Video.	Video	dalam	multimedia	mcmiliki

peran	yang	sangat	penting.	Dcngan	tampilan

video	maka	pengguna	akan	mcrasa	lebih

dekat	dcngan	apa	yang	ingin	dipclajari.	Video

bisa	Icbih	memberikan	pcnjelasan	yang	bisa

diambil	kcsimpulan	secara	mandiri	oleh

pengguna	sehingga	lebih	mudah	untuk

diingat	dan	difahami.	Pcnggunaan	video

dalam	multimedia	memiliki	kelcbihan

terscndiri.	Tampilan	video	sebagai	gambar

hidup	dapat	mcningkatknn	kccfcktifan

multimedia	dalam	mcnyumpaikan	pcsan	atau

misi	yang	dibawa.	Dalam	multimedia	video

cukup	berperan,	disamping	kelebihannya

dapat	direkam	dan	diputar	ulang,	video	lcbih

marnpu	menjelaskan	ten	tang	suatu	proses

karcna	terdapat	penggabungan	2	indera	yaitu
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penglihatan	dan	pendengaran.	sehingga

materi	yang	disampaikan	oleh	video	tersebut

lebih	rnudah	diserap	dan	dirncngcni	oleh

pcserta	didik.	Pada	masa	awal	video,	media

ini	hanya	bcrupa	tampilan	visual	bergerak

ranpa	suara,	dan	untuk	mcnyimpan	atau

rncrckam	garnbar	digunakan	pita	yang	di	tara

scdernikian	rupa.	Saat	ini	dcngan	per 
kembangan	teknologi	kornputcr.	video	yang

pada	awalnya	berupa	sinyal-sinyal	yang

disimpan	dalarn	media	pita.	sekarang	dapat

disirnpan	dalam	media	elektrik	yaitu	digital

video.	Dengan	berkembangnya	teknologi

komputer	ini,	digital	video	dapat	dikcmas

dalarn	bcbcrapa	format	yaitu	mpeg.	avi,	dot.

ogg.	fl",	dan	lain	sebagainya.	dapat	dirubah

sesuai	dengan	kebutuhan	dari	editor	atau

pcraucang	dcngan	mcnggunakan	bcberapa

software	yang	cukup	banyak	digunakan

dalam	industri	perfilman.	Bcbcrapa	software

yang	ada	adalah	Sony	Vegas	yang	dirilis	oleh

Sony	Pictures	Digital	Inc.	yang	saat	ini	iclah

mcncapai	vcrsi	kc	7:	Adobe	Premier	oleh

Adobe	System	Incorporated:	Pilll/acle	Siudio

dan	Microso/f	dengan	Willc!oll's	Morie

Maker.

d)	Grl!fik.	bolch	didefinisil-.an	scbugai	scbuah

lul-.isan.	pencetakan.	gall1bar	atall	huruf

dengan	IllclIgglinakan	bcrbagai	mcdia	seeara

mnnllal	aIau	IlIcnggllnal-.an	lcl-.nologi	"011\ 
puter.	Scni	gmfik	hcrkolllplilcr	digllnakan

sceanl	Illcluas	dalam	dunia	kejllflllermlll.

indllstri	berat,	anilll3si	dan	pcrfilman.	Tel-.nik

412	Presiding	Seminar	NasiollallSBN:	978-602-9075-25-7

ini	dapat	menampakkan	atau	rnenvisualkan

suatu	imaginasi	seseorang	pad	a	monitor

komputer.	Software	yang	dapat	digunakan

untuk	mendesain	atau	melakukan	manipulasi

gam	bar	digital	adalah	Corel	Droll'	dan	Corel

Photo	yang	telah	mencapai	versi	13.	Adobe

Photoshop,	Paint,	ACDSee,	dan	lain	scbagai 
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nya.	Format	gam	bar	yang	didukung	dalam

multimedia	cukup	beragarn	mulai	dnri	BMP.

.lPG,	tiff,	leo,	PNG.	dan	lain	scbaguinya.

e)	Teks,	adalah	sejenis	data	yang	paling	mudah

dan	mernerlukan	sedikit	ruang	untuk

rnengingat.	Teks	boleh	digunakan	dalum

berbagai	sub	bidang	untuk	mernberi	pen 
jelasan	kepada	suatu	perkara	dalam	bcntuk

bacaan.	Text	bcrfungsi	untuk	mempcrkokoh

media-media	lain.	Tcks	mcrupakan	sarona

penyampaian	informasi.	Penggunaan	leks

dalarn	multimedia	tergantung	pad	a	karak 
tcristik	multimedia	terscbut.	Scbuah	game

multimedia	tidak	mcmerlukan	tcks	yang

banyak.	sebaliknya	sebuah	multimedia

ensiklopedi	membutuhkan	leks	yang	banyak.

Secara	umum	tcrdapat	empat	tipe	leks	:	(8)

Tcks	cetak,	yaitu	leks	yang	tcrcciuk	di	atus

kertas.	Pcnggunaan	teks	ini	scbagai	basis

dokumen	pada	multimedia	harus	diolah	agar

mampu	dibaca	oleh	rnesin:	(b)	Teks	hasil

scan,	yaitu	tcks	yang	dihasilkan	olch	scanner

(merupakan	hardware	yang	dapat	digunakan

untuk	merubah	leks	cetak	arau	gambar	cetuk

rncnjadi	data	elektrik)	sehingga	dapat	dibaca

dan	dicdit	dengan	bantuan	komputcr:	(c)

Teks	elcktronik.	yaitu	teks	yang	dihasilkun

oleh	perangkat	elektronik.	Teks	ini	dapat

dibaca	komputer	dan	dikirim	rnclalaui

jaringan:	dan	(d)	Hyperteks	yang	mcrupukan

dasar	dalarn	produksi	multimedia.	l	lyperteks

adalah	teks	yang	telah	masuk	link.	Tcks

dengan	ripe	ini	memungkinkan	sisi	intcraktif

da	lam	multi	med	in	tcrpcnuh	i.

Perancangan	multimedia	pembclujarau

yang	dilakukan	dengan	mctodologi	riser	dcsain

seperti	yang	telah	dikernukakan	padu	baginll

It:rdahulu.	pad	a	gilirannya	akan	I1lcnghasilkan

rancangan	dalam	suatu	sistem	media	yang

terpadu	dan	inleraktit:	yang	rclalif	akan

memudahkan	para	penggunanya.	KCllIudahan
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yang	dapal	dilemukan	di	sini	yailu	anlara	Illin:

pada	halaman	a	\\'a	I	sebagai	pembllku/dt!pan

dapal	dirancang	sedemikian	rupa	yang	berisikan

'pela'	(garis	besar)	kcseluruhan	mUled	,,-jar.

dirnana	pada	bagian-bagiannya	sesuai	dengan

'contenr'nya	yang	biasa	discbut	sebagai	'menu'

(lihat	gambar	3).	Dengan	dernikian	para	peng 
guna	hanya	dengan	meng-klik	menu	yang

dibutuhkan	untuk	mempelajari	dan	atau

mengajarkan	contcntnya	yang	berisikan	pcng 
galan-penggalan	materi	ajar	yang	telah	melalui

proses	perancangan,	baik	dalam	benruk	tampilan

visual	grafis	rnaupun	tulisan,	yang	tcnru	saja

tampilannya	bisa	bcrupa	gratis	statis	dan	ataupun

dinamis	(animasi)	yang	rnendukung	sctiap

bagian	materi	ajar	tcrsebut,

Proses	perancangan	dilakukan	dcngan

mengacu	pada	mctodologi	riser	desain,	yang

tahapan/prosesnya	sebagai	berikut:

I.	Input	data,	yaitu	tahap	persiapan	riset,

dimana	berbagai	bahan	dan	alar	perlu

disiapkan	yaitu	aruara	lain:

•	Naskah	materi	ajar	sebagai	data	awal

adalah	seluruh	(naskah	materi	ajar	telah

dirancang/disiapkan	tcrlebih	dahulu).

•	Berbagai	pcrlcngkapan	ATK	yang

dibutuhkan.

•	Bcrbagai	software	program	aplikasi

komputer,	yaitu:	Microsoft	Word,	Corel 
DRAW.	Adobe	Photoshop,	Adobe	Flash

Macromedia	Flash,	dan	lain-lain.

2.	Proses	Analisa,	yaitu	mcngcnali	dan

mcmahami	tujuan	pembelajaran	pada	sctiap

penggalan	matcri	ajar,	sehingga	perlu

melakukan:

a)	Pemilahan	matcri	ajar	mata	kuliah,	yang

mcngacu	pada	naskah	matcri	ajar	(scbagai

data	awal)	mcnjadi	bcberapa	bagian	dan

meng-identifikasi	masalah	materi	ajar

(re\'iew)	yang	nantinya	dibuatkan	gambar

penjelas	(statis/animasi).	Bagian-bagian	dan
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hasil	pcrnilahan	ini	merupakan	content	and

instructional	design	script	yang	biasa	pula

disebut	sebagai	story	board.

b)	ldentifikasi	masalah	untuk	pencapainn

tujuan	pcmbclajaran	dari	matcri	ajar	yang

bersangkutan,	dengan	idcntifikasi	analisis

story	board	materi	ajar,	yang	bertujuan	agar

relatif	mlldah	dapal	dipahumi	secara	reprc 
sentalif	oleh	peserta	didik	schingga	lujuan

pembelajaran	dapat	dicapai	secara	optimal.

c)	Identifikasi	faktor-faktor	dctemlinan

yang	lerkail	dcngan:

•	leknik	dan	proscs	pCiclncang:1I1	basis

data	dari	materi	ajar.

Abdul	Azis	Said	&	Karta,	Multimedia	Pembelojaron	

lmerakuf	413

•	perancangan	software	sistem	media

untuk	basis	data	materi	ajar.	dcngan

sistem	sckuriti	(proteksi).

•	proses	produksi	media	pembela-jaran

secara	kese\uruhan.

3.	Proses	Sintesa

a)	Pembuatan	garnbar	awal	(skctsa)	dcngan

mengacu	pad	a	konteks	pcnggalan	(sub

bahasan)	rnateri	ajar	dan	bagian-bagian

'penting	lainnya	yang	relah	dianalisis	dan

diidentifikasi.	Pada	tahap	ini	dibutuhkan

scorang	desainer	yang	marnpu	mernbuat

ilustrasi	gambar	berupa	sketsa-sketsa

gambar

b)	Perancangan	gambar	penjclas	(statis)

bcrdasarkan	sketsa	awal.	dengan	program

aplikasi	(software):	Co	relD	RA	W	dan	atau

Photoshop,	dalam	format	file	CompuServe

(gif).	Scperti	halnya	pada	tahap	pcmbuatan

sketsa,	pada	tahap	inipun	dibutuhkan

desainer	yang	mampu	menterjcmahkan

deskripsi	berupa	tulisan	ke	dalarn	bentuk

visual	yang	sekaligus	mampu	mernindah 
kannya	ke	dalam	bentuk	file	di	komputer.

c)	Perancangan	gambar	pcnjelas	yang	ber 
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gcrak	(animasi)	yang	mengacu	pada	gambar

statis	yang	dibuat,	dengan	durasi	yang	dapat

menyesuaikan	dcngan	konteks	bahasan.

Berbagai	pilihan	Software	program	aplikasi

yang	digunakan	di	sini.	sepeni	urnparnanya

Adobe	Photoshop	versi	6,	Adobe	Flash,

Macromcdia	Flash.	dan	lain-lain.	Narnun

bila	mernungkin-kan	dapat	saja	dibuatkan

video	yang	berisi	contoh	nyata.	Pad	a	tahap

ini	dibutuhkan	keahlian	animator	ataupun

pembuat	video	yang	mampu	men 
terjemahkan	deskripsi	berupa	tulisan	ke

dalarn	bentuk	visul	yang	sekaligus	marnpu

rnemindahkannya	ke	dalarn	bcntuk	file	di

kcmputcr,

d)	Pembuatan	video	yang	berfungsi	sebagai

pcndukung	dan	pcnjelas	bagi	bagian-baglan

tertcntu	dari	materi	ajar.	terutama	untuk

rnenarnpilkan	contoh	nyaia	dari	setiap

pcnggalan	materi	ajar.	Adapun	editing	file

dilakukan	dalarn	format	(.avi).	Tahap	ini

dibuiuhkan	keahlian	pernbuatan	video	yang

marnpu	menarnpilkan	tulisan	ke	dalarn

benruk	men-visualisasikan	berbagai	contoh

dari	penggalan	materi	ajar.

c)	Mernbuat	tarnpilan	halaman	dcpan.	l3ila

seluruh	pellggalan	mated	ajar	lclah	di-

siapkan	dalam	bcntuk	file,	rnaka	untuk

mewadahi	kesemuanya	dibutuhkan	agar

file-file	tersebut	dapat	tcrorganisasi	dalarn

sebuah	wadah	secara	utuh.	Oa\am	kasus	ini,

software	program	yang	digunakan	adalah

Adobe	Flash.

Gombar	3.	Halaman	antar-muka	(interface}.

f)	Melakukan	subsitusi	file-file	yang	telah

dibuat,	dimana	bila	dibutuhkan	dapat	saja

menarnbahkan	kalirnat	inn	sebagai

keterangan	rinci.	yaitu	dengan	meng 
gunakan	program	aplikasi	sesuai	dengan

program	aplikasi	yang	digunakan	dalarn

rnembuat	animasi.
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g)	Melakukan	kornpilasi	data	yang	telah	di

hasilkan,	dan	sekaligus	rneng-organisasi 
kan	seluruh	basis	data	tintcroctive

programming).	Pad	a	tahap	ini,	beberapa	file

yang	saling	berkaitan	dan	saling	mcnunjang

dibuat	link	satu	sama	lainnya,	agar	bila

rncmbuka	salahsatunya	dan	rncmbutuhkan

keterangan/penjelasan	Icbih	lanjut	dapat

dengan	mudah	mcnemukannya	yaitu

dcngan	meng-klik	link	file	yang	dibutuhkan

tersebut.

h)	Perancangan	software	sistem	berdasar 
kan	karakteristik	basis	data	rnateri	ajar.

yang	dilengkapi	dcngan	sistem	sekuriti

(proteksi).	Pad	a	tahap	ini,	scluruh	file	dari

pcnggalan	mated	ajar	yang	tclnh	di 
organisasikan	dimasukkan	ke	dalarn

'wadah'	yang	telah	dibuat	scbclurnnya

dcngan	rnengacu	.	pcta'	mara	kuliah	dan

halaman	depan	pada	tahap	point	(c).	File 
tile	dimasukkan	dan	disusun	rncnurut

katcgorinya	mcrujuk	pada	menu	halaman

depan.

Software	sis/em	terscbut	berfungsi	1I11tuk

meng-akses	basis	data	materi	ajar.	yang

sclanjutnya	mcrnbuat	sistem	sekuriri

bcrfungsi	lInluk	IIlclll-prolcksi	sclurllh	isi

414	Presiding	Seminar	Nostonat	tsst«:	978-602-9075-25-7

basis	data,	dimana	basis	data	tcrscbut	hanya

dapat	dibuka	dengan	kodc	khusus.

Pad	a	tahap	pcmbuatan	halaman	depan

(menggunakan	Adobe	Flush)	sampai

dengan	perancangan	software	sistcm	dan

sistcm	proteksi.	dibutuhkan	kcahlian

desainer	yang	rnenguasai	bidang	lnformasi

Tcknologi.	agar	multmedia	pcmbelajaran

dapat	berfungsi	dan	diopcrasikan	dcngan

baik.

4.	Evaluasi	Ilasil

Evaluasi	dilakukan	dengan	uji	tayang

produk	dan	verifikasi	berdasarkan	idcnti 
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fikasi	masalah	dan	tujuan	pernbclajaran.

Adapun	evaluasi	dilakukan	tcrhadap:

-	Setiap	tampilan	visual.	baik	berupa

gambar	statis	dan	animasi	maupun

keterangannya	mampu	memberi	pen 
jelasan	yang	kornprehcnsif	sebagai

solusi	terhadap	tujuan	(pokok	bahasan

materi	ajar)	yang	ingin	dicapai.

Vcrifikasi	tersebut	rncngacu	pada	materi

ajar.	dengan	memperhatikan:	kcte 
ranganJpenjelasan	(kelayakan	kal	imat

pendukung).	gambar	statis.	gambar

animasi.	durasi	tampilan	animasi.

Organisasi	dan	rnanajcmcn	basis	data

yang	telah	di-kompilasi	dapat	diopcrasi 
kan	secara	kcseluruhan	untuk	rncnarnpil 
kan	file/data	yang	dibutuhkan	dalam

scbuah	software	system,	dengan	knta	lain

rnudah	meng-akses	basis	data	yang

diinginkan.

-	Kcterkaiian	antar	file	data	(hyper-lil1k)

dalarn	basis	data.	yairu	antar	file	dalam

basis	data	yang	saling	mendukung	harus

saling	terkait	dan	atau	berhubungan.

Bila	cvaluasi	yang	dilakukan	terdapat

ketidak-sesuaian	dengan	hal-hal	tersebut	di	alas.

rnaka	dilakukan	pengecekan	pada	sctiap	tahapan

yang	telah	dilalui.	yang	selanjutnya	dilnkukan

pcrbaikan	dan	atau	pcnycmpumaan	pad	a	hal-hal

yang	dibutuhkan,	dcngan	memperhatikan

saran/masukan	dari	responden.	Setclah	me 
lakukan	pcnyempumaan.	rnaka	scluruh	hasil

pcrancangan	(proiotipc	produk)	dirckam	ke

dalam	cakram	DVD.	Uj	i	layang	dan	vcrili"asi

media	pembelajaran	yang	lelah	dibunl,	dilakukan

d	i	rllang	lIlulLillled	in	dcngan	IlIcnghudirkan

rcsponden	yang	Icrdiri	alaS	bcbcrnpa	pcngnjar

dan	rnahasiswa

SIMPULAN

Naskah	materi	ajar	rnerupakan	data	awal

yang	mutlak	harus	disiapkan,	dirnaua
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pcrancang	di	sini	harus	rncngenal	dan

mcrnahami	setiap	penggalan	materi	ajar.

Dibutuhkan	keahlian	lintas	disiplin	untuk

mcrancang	media	pembelajaran	yang

multimedia	berbasis	Infonnasi	Tcknologi,

yaitu	dengan	melibatkan	bebcrapa	kcahlian,

dalam	kasus	ini	antara	lain	(a)	desainer

yang	mampu	menterjemahkan	dckripsi

kuantitatif	ke	dalam	visual/gambar	-baik

bcruapa	sketsa	maupun	gambar	jadi-yailu

bcrupa	gambar	statis	dan	atau	dinarnis,	(b)

desainer	yang	mampu	bertindak	sebagai

animator	dan	atau	pembuat	video.	(c)

dcsainer	yang	marnpu	dan	menguasai

berbagai	software	program	yang

diburuhkan,	dan	(d)	keahlian	di	bidang

lnformasi	Teknologi,	tcrutama	-dalam

kasus	IIII-yang	menguasai	software

program	Adobe	Flash.

-	Penyusunan	story	board	(untuk	pcmbuatan

animasi)	berdasarkan	pcnggalan-pcnggalan

rnateri	ajar	sangat	dibutuhkan	untuk

mcngontrol	bagian-bagian	dan	ataupun

kcscluruhan	materi	ajar	pada	sctiap	tahapan

proses	pcrancangan,	dan	scknligus	dapat

dijadikan	sebagai	dasar	untuk	mcmbuat

'pcta'	mat	a	kuliah	yang	bcrsangkutan,	yang

pada	gilirannya	dapat	digunakan	sebagai

acuan	dalarn	mcmbuat	'halarnan	aruar-rnuka

(interface)	dari	software	system.

-	Dalam	proses	perancangannya	(terutama

pada	tahap	pembuatan	gambar	penjclas),

kita	dapat	saja	menerapkan	metode	ATM

(Amari.	Tiru	dan	Modifikasi),	yaitu	dengan

melihat	contoh-contoh	gambar	clipt-art

yang	sudah	tersedia	(templale)	unruk

membangkitkan	ide.	Namun	bila	mampu,

scbaiknya	dibuat	sendiri	agar	lebih	orisit.

-	Metodologi	riset	desain	yang	ditcrapkan

mcrupakan	metodologi	dengan	karakter

rnenggabungkan	berbagai	bidang	keilmuan
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sains.	Icknologi.	dan	seni	..
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