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PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan
hidayahnya sehingga Prosiding Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke 56
Universitsa Negeri Makassar telah selesai.

Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke 56 Universitsa Negeri Makassar ini di
selenggarakan oleh Panitia Dies Natalis dengan tema “”Pendidikan Berkualitas
membangun daya saing bangsa menuju keunggulan kompetitif”,”, pada tanggal 9 Juli
2017 di Gedung Teater Phinisi Lt. 3 UNM, yang diikuti oleh Guru, praktisi pendidikan,
Dosen, Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh indonesia.

Prosiding ini memuat tentag hasil pemikiran dan hasil penelitian yang telah diseminarkan dan
telah dinilai dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh tim penyunting dan editor
prosiding.

Panitia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber, peserta
konferda, Seminar Nasional serta editor yang telah berkontribusi, baik dalampelaksanaan
Seminar Nasional maupun penerbitan prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat
dan bisa dipakai sebagai rujukan atau referensi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.

Ketua Panitia
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KONSEP HYPERMEDIA DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS WEB

Sapto Haryoko1), Hendra Jaya2) Saliruddin3)

Jurusan Pend. Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Univ. Negeri Makassar 1,2,3)
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Abstract: The purpose of this paper is to discuss the concept. Web Based Software
Development for Studying Creative Globe Student Candidate for Electronic Engineering
Education Teacher.This research is a kind of research development. Development of
hardware (hardware) and software being designed with an engineering approach where
the stages are: analysis, design, implementation, and evaluation. Having generated a
WEB-Based Hypermedia Design Learning Tool. 1). Implementation of the eyes of
Digital Electronics Lessons in the form of a website oriented virtual The community is
able to produce a learning Hypermedia worthy to be used as a medium of learning for
students of Electrical Engineering Education Elementary prospective teachers. 2).
Validation results conducted by experts / experts, obtained a score of 4.56 which consists
of technical aspects, Aspects of Content, and Aspects of design.

Keyword: Hypermedia, Learning, WEB-based

Abstrak: Tujuan dalam tulisan ini adalah membahas mengenai Konsep Hypermedia
Pembelajaran Berbasis WEB untuk Membekali Keterampilan Berfirkir Kreatif
Mahasiswa Calon Guru Pendidikan Teknik Elektronika.Penelitian ini merupakan jenis
penelitian pengembangan. Pengembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software) yang berupa Desain Hypermedia Berbasis WEB ini dilaksanakan
dengan pendekatan engineering dimana tahapannya adalah: analisis, desain,
implementasi, dan evaluasi. Setelah dihasilkan sebuah Perangkat Pembelajaran Desain
Hypermedia Berbasis WEB. 1). Implementasi mata Pelajaran Elektronika Digital dalam
bentuk website berorientasi virtual Masyarakat mampu menghasilkan Hypermedia
pembelajaran yang layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa
Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika calon guru. 2). Hasil validasi yang dilakukan oleh
ahli/pakar, didapat nilai skor 4,56  yang terdiri dari aspek Teknis, Aspek Isi, dan Aspek
desain.

Kata kunci: Hypermedia, Pembelajaran, Berbasis WEB

PENDAHULUAN
Kondisi pembelajaran yang diperlukan

untuk mencapai hasil/prestasi belajar yang
maksimal, menurut Gagne (1983:22) secara
garis besar dikelompokkan menjadi kondisi
internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal
adalah adalah faktor-faktor yang ada di dalam
diri siswa yang meliputi: kesiapan, kemampuan,
pengetahuan prasyarat yang telah dimiliki oleh
siswa,gaya belajar, kemampuan awal, motivasi,
bakat dan intelegensi. Kondisi eksternal adalah
segala sesuatu yang berada di luar diri siswa
meliputi sarana prasarana, cuaca, iklim belajar,
bangunan sekolah, ruang belajar dan sebagainya.

Untuk menumbuhkan motivasi siswa adalah
melalui strategi pembelajaran dengan metode
mengajar yang bervariasi, memberikan
kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan
keinginan belajarnya, penggunaan media
pembelajaran, dan sebagainya. Secara umum
siswa akan termotivasi untuk terlibat secara aktif
dalam proses pembelajaran bila siswa melihat
situasi pembelajaran cenderung memuaskan
dirinya sesuai dengan kebutuhan yang
diharapkan.

Oleh karena itu yang diharapkan
menjadi pusat dari pembelajaran adalah siswa
itu sendiri (student centered). Aktivitas peserta
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didik yang sangat kompleks dan masih dalam
ruang lingkup pendidikan merupakan inti dari
proses pembelajaran. Dengan demikian, posisi
guru dalam pembelajaran adalah sebagai
fasilitator yang berperan memfasilitasi siswanya
dalam belajar. Adapun tujuan dari sistem belajar
seperti ini tidak lain adalah membentuk sifat
kemandirian peserta didik dalam belajar (Yuda,
2014). Hal tersebut sejalan dengan apa yang
dikemukakan oleh UNESCO (1996), bahwa
belajar diarahkan kepada empat dimensi, yaitu
learning to know (berpengetahuan), learning to
do (berbuat/bekerja), learning to be (menjadi diri
sendiri), dan learning to life together (hidup
bermasyarakat). Keempat dimensi belajar ini
diharapkan dapat diterapkan dalam proses
pembelajaran dalam upaya menciptakan insan
manusia yang berdaya saing, berguna bagi nusa
dan bangsa, serta mampu memaksimalkan
fungsinya sebagai makhluk sosial di tengah-
tengah kehidupan bermasyarakat.

Teknologi berbasis komputer
merupakan cara meghasilkan atau
menyampaikan materi dengan menggunakan
sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor.
Pada dasarnya teknologi berbasis komputer
menggunakan layar kaca untuk mengyajikan
informasi kepada siswa. Berbagai jenis aplikasi
teknologi berbasis komputer dalam pengajaran
dengan bantuan komputer. Aplikasi tersebut
apabila dilihat dari cara penyajian dan tujuan
yang ingin dicapai meliputi tutorial yaitu
penyajian materi secara bertahap yaitu latihan
untuk membantu siswa menguasai materi yang
telah dipelajari sebelumnya, permainan dan
simulasi yaitu latihan mengaplikasikan
pengetahuan dan keterampilan yang baru
dipelajari.Tersedianya komputer di sekolah,
sangat membantu pelaksanaan pendidikan yaitu
dengan cara memanfaatkan berbagai fasilitas
dan kemampuan yang dimiliki oleh komputer
(Erlin Montu, 2012).

perkembangan teknologi informasi yang
sangat pesat dewasa ini khususnya
perkembangan teknologi internet juga turut
mengubah paradigma pembelajaran (Oka,
2010). Ciri teknologi internet adalah selalu dapat
diakses kapan saja, dimana saja, multiuser, serta
menawarkan segala kemudahan yang lain, salah
satunya adalah pembelajaran jarak jauh.
Pembelajaran jarak jauh (distance learning)
merupakan suatu proses pembelajaran dimana
siswa tidak harus datang ke sekolah atau ke

rumah guru untuk menanyakan materi pelajaran
atau hal hal yang belum dimengerti, tetapi dapat
melakukan akses di mana saja yang tidak
bergantung jarak dengan memanfaatkan media
internet. Hal ini disebabkan karena media
internet dapat membantu siswa menemukan
berbagai macam sumber belajar. Dengan
demikian dalam tulisan ini akan dibahas
mengenai Konsep Hypermedia Pembelajaran
Berbasis WEB untuk Membekali Keterampilan
Berfirkir Kreatif Mahasiswa Calon Guru
Pendidikan Teknik Elektronika.
Hypermedia

Hypermedia adalah media yang tidak
hanya memuat teks saja, namun juga foto, audio
dan video dan grafis komputer yang
berhubungan dengan topik tertentu. Istilah
Hypermedia merupakan istilah yang diciptakan
oleh Ted Nelson. Hypermedia merupakan
perpanjangan logis dari istilah hypertext di mana
teks, grafis, video, audio biasa dan hyperlink
untuk menciptakan umumnya non-linear media
informasi. Hal tersebut kontras dengan istilah
multimedia yang merupakan istilah yang lebih
luas, yang mampu digunakan untuk menjelaskan
presentasi non-interaktif linier serta hypermedia.
Contoh klasik Hypermedia adalah World Wide
Web.

Hypermedia dapat dikembangkan
dengan beberapa cara. Setiap alat pemrograman
dapat digunakan untuk menulis program yang
menghubungkan data dari variabel internal dan
node untuk file data eksternal. Pengembangan
perangkat lunak multimedia seperti Adobe
Flash, Adobe Direktur, Macromedia
Authorware, dan Mediator MatchWare dapat
digunakan untuk membuat aplikasi yang berdiri
sendiri hypermedia, dengan penekanan pada
konten hiburan. Beberapa perangkat lunak
database seperti Visual FoxPro dan Pengembang
FileMaker dapat digunakan untuk
mengembangkan aplikasi yang berdiri sendiri
hypermedia, dengan penekanan pada pendidikan
dan manajemen bisnis konten.

Aplikasi hypermedia dapat
dikembangkan pada perangkat embedded untuk
mobile dan Digital signage industri
menggunakan Scalable Vector Graphics (SVG)
spesifikasi dari W3C (World Wide Web
Consortium). Software aplikasi seperti Animator
Ikivo dan Inkscape menyederhanakan
pengembangan konten Hipermedia berdasarkan
SVG. Perangkat embedded seperti iPhone native
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mendukung SVG dan spesifikasi dapat
digunakan untuk membuat aplikasi terdistribusi
mobile dan Hypermedia. Hyperlink juga dapat
ditambahkan ke file data menggunakan
perangkat lunak bisnis yang paling melalui
scripting terbatas dan fitur hyperlink built in
software Dokumentasi seperti Microsoft Office
Suite dan LibreOffice memungkinkan untuk link
hypertext ke konten lainnya dalam file yang
sama, file eksternal lainnya, dan URL link ke
file pada file server eksternal. Untuk lebih
menekankan pada grafis dan tata letak halaman,
hyperlink dapat ditambahkan menggunakan alat
desktop publishing paling modern.

Ini termasuk program presentasi, seperti
Microsoft Powerpoint dan LibreOffice Impress,
add-ons untuk mencetak program tata letak
seperti Quark Immedia, dan alat untuk
memasukkan hyperlink dalam dokumen PDF
seperti Adobe InDesign untuk membuat dan
Adobe Acrobat untuk mengedit.

Hyper Publikasikan adalah alat khusus
dirancang dan dioptimalkan untuk hypermedia
dan hypertext manajemen. Setiap HTML Editor
dapat digunakan untuk membangun file HTML,
dapat diakses oleh web browser. CD / DVD
authoring tools seperti DVD Studio Pro dapat
digunakan untuk hyperlink isi DVD untuk DVD
player atau link web ketika disk dimainkan pada
komputer pribadi yang terhubung ke internet.

Gambar 1. Konsep Hypermedia
(Pipifitrotus. 2012)

Berbasis Web
2.2.1 Pengertian

Pengertian Web atau Situs Website atau
situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman
halaman yang digunakan untuk menampilkan
informasi, teks, gambar diam atau bergerak,
animasi, suara, dan atau gabungan dari
semuanya itu, baik yang bersifat statis maupun

dinamis yang membentuk satu rangkaian
bangunan yang saling berkait dimana masing
masing dihubungkan dengan jaringan jaringan
halaman/hyperlink (Surajino, 2004).
2.2.2 Unsur Unsur Website

Unsur Unsur Website atau Situs Untuk
menyediakan keberadaan sebuah website, maka
harus tersedia unsur-unsur penunjangnya, adalah
sebagai berikut : 2.2.2.1. Nama domain (domain
name/URL – Uniform Resource Locator)

Pengertian nama domain atau biasa
disebut dengan Domain Name atau URL adalah
alamat unik di dunia internet yang digunakan
untuk mengidentifikasikan sebuah website, atau
dengan kata lain domain name adalah alamat
yang digunakan untuk menemukan sebuah
wesite pada dunia internet. Contoh
http://www.unm.ac.id/ dan http://www.detik.
com/. Nama domain diperjualbelikan secara
bebas di internet dengan status sewa tahunan.
Nama domain sendiri mempunyai identifikasi
ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan
lokasi keberadaan website tersebut, contoh nama
domain berekstensi lokasi negara Indonesia
adalah co.id (untuk nama domain website
perusahaan), ac.id (nama domain website
pendidikan), go.id (nama domain website
instansi pemerintahan), or.id (nama domain
website organisasi).
2.2.2.2 Rumah Tempat Website (Web Hosting)

Pengertian Web Hosting dapat diartikan
sebagai ruangan yang terdapat dalam harddisk
tempat menyimpan berbagai data, file, gambar
dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di
website. Besarnya data yang bisa dimasukkan
tergantung dari besarnya web hosting semakin
besar pula data yang dapat dimasukkan dan
ditampilkan dalam website. Web Hosting juga
juga diperoleh dengan menyewa besarnya
hosting ditentukan ruangan harddisk dengan
ukuran MB (Mega Byte) atau GB (Giga Byte).
Lama penyewaan web hosting rata rata dihitung
per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari
perusahaan perusahaan penyewa web hosting
yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun
luar negeri.
2.2.2.3 Bahasa Program (Script Program)

Bahasa program adalah bahasa yang
digunakan unuk menerjemahkan setiap perintah
dalam website pada saat diakses. Jenis bahasa
program sangat menentukan statis, dinamis, atau
interaktifnya sebuah website. Semakin banyak
ragam bahasa program yang digunakan maka
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akan terlihat website semakin dinamis dan
interaktif serta terlihat bagus. Beragam bahasa
program saat ini telah hadir untuk mendukung
kualitas website. Jenis jenis bahasa program
yang banyak dipakai para desainer website
antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts,
Java Applets, dan sebagainya. Bahasa dasar
yang yang dipakai setiap situs adalah HTML,
sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya
merupakan bahasa pendukung yang bertindak
sebagai pengatur dinamis, dan interaktifnya situs
(Oetomo, 2002). Bahasa program ASP, PHP,
JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa
program ini biasanya digunakan untuk
membangun portal berita, artikel, forum diskusi,
buku tamu, anggota organisasi, email, mailing
list, dan lain sebagainya yang memerlukan
update setiap saat.
2.2.2.4 Desain Website

Setelah melakukan penyewaan domain
name dan web hosting serta penguasaan bahasa
program, unsur website yang penting adalah dan
utama adalah desain. Desain website
menentukan kualitas dan keindahan sebuah
website. Untuk membuat website biasanya dapat
dilakukan sendiri atau menyewa jasa website
designer. Perlu diketahui bahwa kualitas situs
sangat ditentukan oleh kualitas designer.
2.2.2.5 Publikasi website

Keberadaan situs tidak ada gunanya
dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal oleh
pengunjung internet.Untuk mengenalkan situs
kepada masyarakat memerlukan apa yang
disebut publikasi atau promosi. Publikasi situs di
masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai
cara seperti dengan pamflet, selebaran, baliho
dan lain sebagainya, tapi cara ini bias dikatakan
masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara
yang biasanya dilakukan dan paling efektif
dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah
publikasi langsung di internet melalui search
engine seperti yahoo, google, dan sebagainya.
Cara publikasi di search engine ada yang gratis
dan ada pula yang membayar, yang gratis
biasanya terbatas dan cukup lama untuk bias
masuk dan dikenali di search engine terkenal
seperti yahoo dan google. Cara efektif publikasi
adalah dengan membayar walaupun harus
sedikit mengeluarkan buaya, akan tetapi situs
dapat cepat masuk ke search engine dan dikenal
oleh pengunjung.
2.2.2.6. Pemeliharaan website

Untuk mendukung kelanjutan dari situs
diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai
yang diinginkan seperti penambahan informasi,
berita, artikel, link, gambar dan lain sebagainya,
tanpa pemeliharaan yang baik situs akan
terkesan membosankan atau monoton juga akan
segera ditinggalkan pengunjung. Pemeliharaan
situs dapat dilakukan per periode tertentu seperti
tiap hari, tiap minggu, atau sebulan sekali secara
rutin atau secara periodic tergantung kebutuhan.
Pemeliharaan rutin biasanya dipakai oleh situs
situs berita, penyedia artikel, organisasi atau
lembaga pemerintah, sedangkan pemeliharaan
periodic biasanya untuk situs situs penjualan,
dan sebagainya.

METODE
Penelitian ini merupakan jenis

penelitian pengembangan. Pengembangan
perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software) yang berupa Desain
Hypermedia Berbasis WEB ini dilaksanakan
dengan pendekatan engineering dimana
tahapannya adalah: analisis, desain,
implementasi, dan evaluasi. Setelah
dihasilkan sebuah Perangkat Pembelajaran
Desain Hypermedia Berbasis WEB.

Penelitian ini merupakan penelitian
dan pengembangan pendidikan (educational
research and development). Sesuai dengan
pengertiannya bahwa penelitian ini
bertujuan untuk menghasilkan produk.
Berikutnya pengembangan multimedia
software CD interaktif dan Website yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
seperti yang dikemukakan oleh Lee &
Owens (2004:161). Pengembangan terdiri
atas 5 tahap: 1) Analysis, 2) Design, 3)
Development , 4) Implementation, dan 5)
Evaluation. Sedangkan untuk
pengembangan Instruksional Pemebelajaran
mengacu pada Dick & Carey (2005),
selanjutnya pengembangan perangkat
Hardware mengacu pada cennamo & Kalk
(2005:6).  Pengembangan secara
keseluruhan hingga pada diseminasi
menggunakan pengembangan Borg & Gall
(2003).

Prosedur penelitian dan
pengembangan model Borg & Gall (1983:
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772-774) pada dasarnya terdiri dari dua
tujuan utama, yaitu: (1) mengembangkan
produk, (2) menguji kefektifan produk
dalam mencapai tujuan. Tujuan pertama
mengarah kepada pengembangan terhadap
suatu produk dan tujuan kedua adalah
mengarah kepada validasi.

Teknik yang digunakan dalam
pengumpulan data/informasi dari model
yang dikembangkan adalah observasi,
wawancara dan kuesioner. Selanjutnya
kuesioner, digunakan untuk menjaring data
mengenai tanggapan terhadap model
Perangkat Pembelajaran Desain Hypermedia
Berbasis WEB.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk memperoleh data empiris terkait

dengan pembelajaran Elektronika Digital beserta
fasilitas-fasilitas pendukungnya di Jurusan
Pendidikan Teknik Elektronika FT-UNM, maka
dilaksanakan penelitian pendahuluan terlebih
dahulu. Penelitian pendahuluan ini dilaksanakan
dengan metode wawancara, observasi, dan
penyebaran angket. Beberapa hal yang menjadi
objek penelitian pendahuluan ini adalah kondisi
lingkungan belajar di kampus, suasana belajar di
dalam kelas, penguasaan konsep mahasiswa
sebagai calon guru saat pembelajaran di kelas,
kreativitas mahasiswa saat pembelajaran di

kelas, sarana pembelajaran, media pembelajaran
yang digunakan, model/strtegi pembelajaran
yang digunakan dosen, model evaluasi, dan
referensi yang digunakan dalam pembelajaran.

Dari penelitian pendahuluan yang
dilakukan didapat hasil sebagai berikut: 1)
lingkungan belajar sudah sangat kondusif,
dimana mahasiswa mengikuti dengan tertib
segala peraturan yang telah berlaku di sekolah,
sehingga pembelajaran khususnya di hari-hari
efektif berlangsung dengan tenang dan
terkendali, 2) hanya beberapa mahasiswa saja
yang aktif bertanya pada dosen terkait dengan
materi yang belum mereka pahami; 3) terkait
dengan penguasaan konsep saat dosen dalam
mengajar, masih banyak mahasiswa yang belum
menguasai konsep-konsep Elektronika Digital,
dimana mereka lebih banyak tertarik pada
latihan simulasi yang sifatnya non teori.

Produk pengembangan (Gambar 2)
berupa pembelajaran berbasis WEB Elektronika
Digital, mahasiswa dapat melakukan akses pada
alamat :
http://labsimulasi.blogspot.co.id/2015/05/laborat
orium-simulasi.html. Pada website (Gambar 3)
tersebut terdapat 7 menu gerbang dasar yaitu
Gerbang AND, OR, NAND, NOR, NOT, EX-
OR, dan EX-NOR. Masing masing gerbang
terdiri atas Praktikum, Teori, Simulasi,
Merangkai Komponen, dan Jobsheet.

Gambar 2. Perangkat Pembelajaran Hypermedia berbasis WEB
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Gambar 3. Tampilan Konsep Pembelajaran dengan Hypermedia

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh
ahli/pakar, didapat nilai skor 4,56 yang terdiri
dari aspek Teknis, Aspek Isi, dan Aspek desain
(Tabel 1). Sebagaimana yang diungkapkan oleh
Stemler (1997) yang banyak mengulas temuan
tentang berbagai karakteristik hypermedia dapat
berdampak pada keefektifan sistem antara lain:
desain layar, kontrol pelajar dan navigasi,
penggunaan umpan balik, interaktivitas siswa,
dan elemen video dan audio.

Berikut ini dipaparkan mengenai
karakteristik System Hypermedia yang
dikembangkan.
 Desain instruksional. Stemler

menganjurkan agar pengembang
menganalisis setiap elemen dalam produk
multimedia untuk menentukan sembilan
konsep Instruksi Gagné yang ingin dicapai
dan seberapa baik pencapaiannya.

 Desain layar. layar dirancang dengan baik
memfokuskan perhatian mahasiswa,
mengembangkan dan mempertahankan
minat, mempromosikan pengolahan
informasi, mempromosikan keterlibatan
antara mahasiswa dan konten, membantu
mahasiswa mencari dan mengatur
informasi, dan mendukung navigasi yang
mudah melalui pelajaran.

 Interaksi dan umpan balik. Menjaga
terjadinya umpan balik pada layar yang
sama dengan pertanyaan dan tanggapan
mahasiswa dan berikan umpan balik
dengan segera. Melakukan verifikasi
jawaban yang benar dan berikan petunjuk
dan jawaban lain untuk jawaban yang
salah. Menyesuaikan umpan balik dengan
tanggapan dan berikan umpan balik yang
memberi semangat, tapi jangan
membuatnya lebih menghibur bagi siswa

untuk memberikan jawaban yang salah
daripada jawaban yang benar.

 Navigasi. Dukungan navigasi dengan
isyarat orientasi, prosedur yang jelas,
diberikan label dengan jelas dan tombol
mundur, dan membantu segmen

 Kontrol pelajar. Secara umum, memberi
siswa yang lebih tua dan lebih mampu
mengendalikan keseluruhan urutan; Siswa
yang kurang berpengalaman kurang
memiliki kontrol.

 Warna. Menggunakan warna secukupnya
dan digunakan terutama untuk memberi
isyarat dan menyoroti elemen tertentu
untuk menarik perhatian peserta didik.
menggunakan skema warna yang konsisten
untuk mempromosikan kemudahan
penggunaan.

 Grafik. Menggunakan grafis dan teks
untuk menyajikan informasi untuk
melayani siswa yang menyukai satu jenis
presentasi dari yang lain.

 Animasi. Pada desain hypermedia yang
dikembangkan menggunakan animasi yang
hemat dan hanya untuk menyajikan proses
dinamis atau untuk menyorot informasi
penting.

 Audio. Menggunakan audio untuk
presentasi singkat tentang konten program,
namun tidak sampai bersamaan dengan
presentasi video. Tidak menggunakan
bacaan panjang di setiap layar. Bahan di
Pisahkan menjadi potongan pada masing-
masing beberapa layar.

 Video. Menggunakan urutan video untuk
materi abstrak yang lebih luas (dengan
dampak emosional).
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Tabel 1. Hasil Penilaian Ahli Media terhadap Hypermedia

No Aspek Indikator
Rerata
Skor

1 Aspek Teknis Kemudahan dalam Pengaksesan Hypermedia 4

2 Konnsisten dan keterangan tombol navigasi 5

3 Fungsional Link 5

4 Aspek Isi Penggunaan Bahasa dan Penulisan Kalimat 5

5 Aspek Desain Tampilan dan Kejelasan Hypermedia 5

6 Kesesuaian gambar dengan isi materi 4

7 Keseuaian Template dengan Materi 4

8 Penilaian pada Jobsheet 4

9 Terdapat Link Jobsheet 5

Rerata Skor 4,56

Widisila (2014) dalam penelitiannya
menemukan bahwa meteri pembelajaran yang
dikemas dalam bentuk multimedia interaktif
berpengaruh positif pada penguasaan
pengetahuan, konsep, dan keterampilan
prosedural siswa. Berdasarkan hasil penelitian
dan pengembangan yang sudah dipaparkan,
bahwa media pembelajaran berbasis komputer
sangatlah penting digunakan dalam
pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan
kerena media pembelajaran berbasis komputer
mampu menjembatani alur pikiran mahasiswa
dan dosen, sehingga terjadi kesinkronan dalam
belajar. Mahasiswa akan lebih gampang
mencerna berbagai konsep yang dijelaskan
dosen dengan bantuan media pembelajaran,
dimana media ini seolah-olah menjadi faktor
penguat dari konsep yang dijelaskan dosen
kepada mahasiswa. Sebagai media berbasis
komputer, hypermedia menawarkan banyak
kelebihan, salah satunya adalah mampu
terkoneksi melalui internet, sehingga aksesnya
sangat mudah dilakukan oleh mahasiswa dalam
belajar.Mereka tidak harus mengakses di
sekolah, tetapi bisa di mana saja asalkan mereka
terkoneksi dengan internet.

Hypermedia memberikan beberapa
implikasi antara lain (Yuda, 2004): (1) implikasi
terhadap kebiasaan penggunaan hypermedia
dalam pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini,
penggunaan media pembelajaran harus
dibiasakan oleh para guru; (2) implikasi
terhadap fasilitasfasilitas pendukung ICT di
sekolah. Dalam hal ini, fasilitas pendukung ICT
harus memadai demi terciptanya pembelajaran
berbasis multimedia; (3) Implikasi terhadap
strategi pembelajaran yang diterapkan olehguru,.
Dalam hal ini guru harus mempertimbangkan

strategi pembelajaran yang tepat dengan
penggunaan multimedia pembelajaran; (4)
implikasi terhadap kualitas tenaga pendidikdi
sekolah. Dalam hal ini tenaga pendidik harus
benar-benar kompeten dalam mengintegrasikan
pembelajaran dengan multimedia, sehingga
menjadi satu kesatuan yang padu; dan (5)
implikasi terhadap kualitas siswa terkait dengan
penguasaan ICT. Dalam hal ini siswa harus
memiliki keterampilan yang memadai,
khususnya di bidang ICT untuk kelancaran
pengoperasian multimedia.

SIMPULAN DAN SARAN
Implementasi mata Pelajaran Elektronika

Digital dalam bentuk website berorientasi virtual
Masyarakat mampu menghasilkan Hypermedia
pembelajaran yang layak untuk digunakan
sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa
Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika calon
guru.

Hasil validasi yang dilakukan oleh
ahli/pakar, didapat nilai skor 4,56  yang terdiri
dari aspek Teknis, Aspek Isi, dan Aspek desain.
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