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Abstrak—Persentase penguasaan matematika materi program linier siswa SMK-PP N 

Kupang pada Ujian Nasional dua tahun terakhir masih sangat rendah. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut akan dikembangkan multimedia pembelajaran 

berbantuan komputer yang memuat unsur hiburan. Agar multimedia yang 

dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa perlu dilakukan 

analisis kebutuhan terlebih dahulu. Analisis merupakan tahap pertama dalam model 

pengembangan ADDIE. Dalam upaya menganalisa kebutuhan akan pengembangan 

media, digunakan angket pengembangan media yang diberikan kepada 58 siswa dan 

tiga orang guru matematika. Untuk mengetahui apakah benar siswa mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan materi program linier diberikan tes materi. Tes yang 

diberikan juga digunakan untuk mengetahui bagian materi dimana siswa masih 

kesulitan dalam pengerjaannya. Hasil tes materi menunjukkan bahwa hanya 15% 

siswa yang mencapai ketuntasan minimal yaitu 5,0. Siswa mayoritas mengalami 

kesulitan untuk materimenggambar grafik (95%) menentukan nilai optimum (82%), 

dan membuat model (67%). Hasil angket menunjukkan bahwa sebanyak 74% siswa 

dan ketiga guru menghendaki untuk dikembangkan multimedia komputer. Ketiga 

guru menyarankan agar multimedia yang dikembangkan bersifat interaktif, dilengkapi 

gambar yang menarik, memuat simulasi materi, efek suara, serta terdapat soal latihan 

yang dilengkapi dengan feed back. Untuk meningkatkan minat belajar siswa perlu 

untuk memasukkan unsur hiburan ke dalam multimedia yang dikembangkan yang 

berupa games, animasi dan video. Sebanyak 72% siswa juga menganggap perlu 

memasukkan unsur hiburan ke dalam multimedia pembelajaran seperti berupagames 

(29%), video (14%), musik (10%) dan internet (9%). Gabungan unsur pendidikan 

(education) dengan unsur hiburan (entertainment) pada multimedia yang 

dikembangkan sering disebut dengan istilah edutainment. 

Kata kunci: Analisis, ADDIE, Multimedia, Edutainment, Program Linier 

I. PENDAHULUAN 

Berdasar Permendikbud no 66 tahun 2013, seorang guru harus melakukan penilaian hasil belajar secara 

berkesinambungan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Penilaian peserta didik dapat 

dilakukan oleh seorang guru pada suatu sekolah, juga dapat dilakukan oleh pemerintah secara nasional 

dalam bentuk Ujian Nasional (UN). Melalui penilaian tersebut dapat dilihat pencapaian kompetensi siswa 

serta kemajuan belajar siswa sebagai bahan evaluasi pembelajaran dan untuk membuat keputusan 

instruksional [1]. Berdasarkan analisis penguasaan materi soal UN matematika SMK tahun 2014 dan 2015, 

penguasaan materi siswa SMK yang berkaitan dengan program linier masih rendah yaitu 46,93% pada 

tahun 2014 [2] dan 48,34 % pada tahun 2015 [3]. Diantara siswa SMK yang persentase pengusaan materi 

program linier yang masih rendah yaitu siswa SMK-PP N Kupang yaitu 20.55 % pada tahun 2014 dan 

30,71 % pada tahun 2015. 

Materi program linier merupakan salah satu materi yang masuk dalam matematika wajib pada 

kurikulum 2013[4]. Materi program linier sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam 

hal penentuan nilai optimum dan berkaitan erat dengan prinsip ekonomi [5]. Berdasarkan dialog dengan 

tiga orang guru matematika diperoleh informasi diantara kemungkinan faktor yang menyebabkan 

rendahnya nilai matematika materi program linier yaitu 1) kesulitan guru dalam memilih media yang 

digunakan, 2) terbatasnya waktu jam tatap muka dikelas karena digunakan praktek diluar sekolah dan 3) 

rendahnya minat belajar siswa. Permasalahan yang sama diperkirakan juga terjadi pada sekolah SMK yang 

lain. 
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Kesulitan guru dalam memilih media membuat guru cenderung menggunakan media ceramah. Padahal, 

Menurut Maryono [6], penyelesaian dari suatu permasalahan program linier juga dapat diinterpretasikan 

dalam bentuk gambar grafik fungsi yang dinyatakan dalam koordinat kartesius. Sehingga dibutuhkan 

media pembelajaran yang tepat agar dapat memberikan ilustrasi yang jelas dari permasalahan yang 

diberikan. Sebenarnya sudah ada beberapa media pembelajaran berbasis komputer yang dapat digunakan 

guru dalam menyelesaikan program linier Seperti software Geogebra, Lindo, dan POM for Windows. Akan 

tetapi, media tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak interaktif dan tidak bisa digunakan sebagai sumber 

belajar mandiri bagi siswa. Media tersebut hanya digunakan sebagai alat bantu hitung dalam 

menyelesaikan permasalahan program linier. 

Dalam upaya mengatasi kesulitan guru dalam memilih media perlu dikembangkan media pembelajaran 

berbasis komputer untuk materi program linier. Hal ini dikarenakan komputer dapat digunakan oleh guru 

sebagai salah satu media dalam menyampaikan materi yaitu dengan membuat aplikasi berkaitan materi 

yang akan diajarkan. Melalui aplikasi tersebut, siswa dapat memahami isi materi pelajaran dan berlatih 

menyelesaikan permasalahan dengan sendirinya [7]. Materi program linier sangat cocok diterapkan pada 

media pembelajaran komputer karena membutuhkan ilustrasi gambar yang menarik. Referensi [8] 

pemanfaatan komputer dalam proses pembelajaran memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu 

komputer memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan komponen warna, musik, animasi dan grafik.  

Sebagai usaha untuk mengatasi keterbatasan jam tatap muka guru didalam kelas, metode pembelajaran 

berbantuan komputer perlu diterapkan. Referensi [9] pembelajaran dengan bantuan komputer memiliki 

karakteristik khusus yaitu menekankan pembelajaran mandiri oleh siswa, interaktif, dan menyediakan 

bimbingan. Dengan media komputer siswa dapat memahami isi materi pelajaran dan berlatih 

menyelesaikan permasalahan secara mandiri tidak tergantung keberadaan guru [7]. Untuk meningkatkan 

minat belajar siswa, perlu memasukkan unsur hiburan didalamnya. Hiburan yang disajikan diharapkan 

dapat menarik perhatian siswa serta membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Hal ini 

dikarenakan siswa SMK menyukai akan hiburan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Asosiasi 

penyedia internet di Indonesia tahun 2015, pemanfaatan internet oleh siswa SMK untuk bersenang-senang 

atau hiburan sebesar 32,6 %, lebih besar dibandingkan untuk sarana pendidikan 29,3 %. Hasil survey 

tersebut menunjukkan kalau siswa usia SMK sangat suka akan adanya hiburan.  

Perlu dikembangkan sebuah multimedia komputer yang dapat digunakan untuk mempermudah siswa 

dalam memahami dan memberikan ilustrasi yang menarik bagi siswa. Selain itu juga, guru perlu 

menerapkan metode pembelajaran berbantuan komputer sebagai alternatif dalam mengatasi keterbatasan 

jam tatap muka di kelas. Penambahan unsur hiburan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk 

meningkatkan minat belajar dan menarik perhatian siswa. Penggabungan unsur pendidikan (education) dan 

hiburan (entertainment) pada multimedia yang dikembangkan sering disebut dengan istilah edutainment. 

Referensi [10] pembelajaran dengan menggunakan prinsip education-entertainment, diharapkan disamping 

siswa memperoleh materi pembelajaran melainkan siswa juga memperoleh hiburan. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian Pengembangan 

Pengembangan multimedia pembelajaran berbantuan komputer berbasis edutainment yang baik 

bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan sebuah perencanaan yang baik dan analisis yang tepat agar 

multimedia yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Tahap analisis merupakan tahap awal dalam model 

pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation). Tahap analisis 

merupakan tahapan pendefinisian masalah yang muncul dan solusi dari permasalahan yang mungkin 

digunakan [11]. Tahapan analisis dimulai dengan menganalisa apa yang menjadi target dari pengguna 

produk, diantaranya 1) menganalisa materi dan kompetensi yang harus dikuasai, 2) menganalisa bagian 

materidimana siswa masih mengalami kesulitan atau yang ingin dicapai dari proses pembelajaran, dan 3)  

menganalisa metode atau cara pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran [12]. 

B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini yaitu tiga orang guru matematika SMK-PP N Kupang dan 58 siswa kelas XI 

tahun pelajaran 2014/2015. 
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C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan terdiri dari angket pengembangan media guru, angket pengembangan media 

siswa, dan soal tes materi program linier. Angket pengembangan media guru berisi pernyataan berkaitan 

kebutuhan pengembangan media dari pandangan guru mata pelajaran matematika. Apakah guru 

menghendaki pengembangan media untuk materi program linier serta media seperti apa yang diharapkan 

oleh guru matematika tersebut. Angket juga berisi saran dari guru terhadap pengembangan media. 

Angket pengembangan media siswa digunakan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa ketika 

mengerjakan permasalahan yang berkaitan dengan program linier. Angket juga digunakan untuk 

mengetahui apakah siswa juga benar-benar membutuhkan pengembangan media untuk materi program 

linier. Selain itu juga angket berisi saran dan masukan dari siswa jika akan dilakukan pengembangan media 

untuk materi program linier. 

Soal tes materi program linier digunakan untuk mengetahui apakah benar siswa mengalami kesulitan 

ketika mengerjakan soal materi program linier. Hasil analisa juga digunakan untuk menentukan bagian 

materi (sub materi) dari materi program linier dimana siswa masih banyak yang salah atau kesulitan dalam 

pengerjaannya. Soal tes terdiri dari 10 soal yang terdiri dari 3 soal berkaitan dengan membuat model sistem 

pertidaksamaan matematika dari soal cerita, 3 soal berkaitan dengan menentukan daerah penyelesaian, dan 

4 soal berkaitan dengan mencari nilai maksimum dari suatu permasalahan program linier.  

D. Teknik Analisis Data 

Data hasil dari tes materi program linier dilakukan penyekoran dan penilaian dengan nilai ketuntasan 

minimal 5,0. Jawaban hasil tes siswa kemudian dianalisa pada tiap butir soalnya untuk mengetahui nomor 

butir soal dimana siswa yang paling banyak menjawab dengan salah. Sementara data yang berasal dari 

angket pengembangan media guru dan siswa, aspek-aspek yang terdapat dalam angket dilakukan analisa 

pada tiap butirnya. Hasil yang diperoleh dari analisis terhadap angket guru dan siswa selanjutnya 

digunakan sebagai acuan dalam pengembangan multimedia pembelajaran matematika berbantuan 

komputer yang memuat aspek edutainment selanjutnya. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Hasil Tes Materi Program Linier 

TABEL 1. HASIL TES MATERI PROGRAM LINIER 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil tes materi program linier yang diberikan kepada 58 orang siswa diperoleh hasil 

bahwa hanya 14% siswa yang mencapai ketuntasan minimal yaitu 5,0. Hasil tes menunjukkan bahwa siswa 

masih kesulitan dalam mengerjakan permasalahan program linier. Bagian materi program linier dimana 

siswa masih kesulitan dalam mengerjakan tersaji dalam tabel berikut: 

TABEL 2. ANALISA HASIL TES MATERI PROGRAM LINIER 

Berdasar Tabel 2 dapat diketahui bahwa bagian materi program linier yang paling sulit menurut siswa 

yaitu pada bagian menggambar grafik daerah himpunan penyelesaian dengan rata-rata siswa yang 

Nilai Jumlah (siswa) Persentase (%) 

10 0 0 

20 0 0 

30 26 45 

40 24 41 

50 8 14 

No 

Soal 
Materi Pertanyaan 

Siswa menjawab 

benar (siswa) 

Persentase 

benar (%) 

Persentase 

salah (%) 

Rata-rata persentase 

salah (%) 

1 Membuat model matematika 0 0 100 

67 2 Membuat model matematika 28 48 52 

3 Membuat model matematika 29 50 50 

4 Menggambar grafik daerah penyelesaian 0 0 100 

95 5 Menggambar grafik daerah penyelesaian 8 14 86 

6 Menggambar grafik daerah penyelesaian 0 0 100 

7 Menentukan Nilai Optimum 0 0 100 

82 
8 Menentukan Nilai Optimum 2 3 97 

9 Menentukan Nilai Optimum 28 48 52 

10 Menentukan Nilai Optimum 12 21 79 
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menjawab salah yaitu 95%. Kesulitan guru dalam memilih media yang tepat membuat guru lebih 

cenderung menggunakan metode ceramah ketika mengajar materi program linier. Penggunaan metode 

ceramah kurang dapat diterima oleh siswa terlebih ketika materi berhubungan dengan ilustrasi gambar 

grafik seperti materi program linier. Referensi [6] penyelesaian dari suatu permasalahan program linier 

juga dapat diinterpretasikan dalam bentuk gambar grafik fungsi yang dinyatakan dalam koordinat 

kartesius. Sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang tepat agar dapat memberikan ilustrasi yang jelas 

dari permasalahan yang diberikan. 

Tingginya tingkat kesalahan siswa ketika menggambar grafik daerah penyelesaian berdampak pada 

tingginya tingkat kesalahan siswa ketika mengerjakan soal berkaitan dengan mencari titik optimum yaitu 

82%. Dalam mencari titik optimum terdapat dua cara penyelesaian yang dapat digunakan siswa yaitu 

menggunakan metode uji titik dan menerapkan garis selidik. Siswa akan lebih mudah dalam melakukan uji 

coba titik dan menerapkan garis selidik jika siswa terlebih dahulu dapat menggambar grafik sistem 

pertidaksamaan yang diberikan untuk kemudian menentukan daerah penyelesaiannya. Sebagai ilustrasi 

perhatikan contoh berikut: 

Tentukan nilai x dan y yang memenuhi 3x+2y≤12 , x+2y ≤8 , x≥0 ,  y≥0  

yang memaksimalkan fungsi P=2x+y 

Siswa yang sudah memahami konsep materi menentukan daerah penyelesaian tidak perlu menggambar 

grafik daerah penyelesaiannya terlebih dahulu cukup dengan menentukan titik-titik yang berpotensi 

bernilai optimum yaitu yang terletak pada sudut-sudut daerah penyelesaian. Tetapi bagi siswa yang belum 

mengetahui letak posisi daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ada, akan lebih mudah jika 

terlebih dahulu menggambarnya dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 

GAMBAR 1. CONTOH MENENTUKAN DAERAH PENYELESAIAN UNTUK MENCARI NILAI OPTIMUM 

Dengan menggambar grafik daerah penyelesaiannya terlebih dahulu seperti gambar 1 memudahkan 

siswa dalam menentukan titik-titik yang kemungkinan bernilai optimum pada fungsi tujuan yang ada. 

Rendahnya kemampuan siswa dalam menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaian berdampak 

pada rendahnya kemampuan siswa dalam menentukan nilai optimumnya. Sedangkan untuk soal yang 

berkaitan membuat model pertidaksamaan dari soal cerita, berdasar tabel 2 nampak bahwa sebagian siswa 

sudah menguasainya. Meskipun sebagian besar siswa yaitu 67% siswa juga masih salah dalam 

mengerjakan. Artinya ada sebagian siswa (23 %) yang bisa membuat model matematikanya tetapi tidak 

bisa melanjutkan sampai pada penentuan nilai optimumnya.  

Hasil pada tabel 2 menunjukkan memang sangat dibutuhkan sebuah media yang dapat membantu siswa 

dalam memberikan ilustrasi grafis ketika mengerjakan soal program linier. Diantara media yang dapat 

memberikan tampilan grafis yang tepat dan menarik yaitu komputer. Komputer mampu memadukan antara 

teks, gambar dan grafik sehingga membuat tampilan menjadi lebih menarik. Referensi [13] komputer dapat 

meningkatkan rangsangan siswa untuk berlatih dan belajar karena tersedianya animasi, grafik, warna 

sehingga membuat suasana seperti keadaan yang sebenarnya. Kemampuan komputer yang dapat 

mengintegrasikan berbagai macam bentuk media baik yang berupa teks, video, animasi, gambar dan audio 

dalam satu kali tayangan presentasi untuk kegiatan pembelajaran sering disebut dengan multimedia 

pembelajaran[14].  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan multimedia komputer untuk pembelajaran 

matematika berdampak baik bagi siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Supaat tahun 2015 menunjukkan 

bahwa pemanfaatan multimedia pembelajaran berbantuan komputer pada pokok bahasan matriks untuk 

tingkat SMA dan sederajat berdampak positif bagi ketuntasan belajar siswa. Siswa juga memberikan 
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respon baik terhadap multimedia yang dikembangkan tersebut [15]. Pengembangan multimedia komputer 

pada materi program linier diharapkan juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

B. Analisis hasil angket pengembangan media guru 

Hasil tes materi menunjukkan bahwa perlu dikembangkan multimedia pembelajaran komputer untuk 

membantu siswa dalam memahami materi program linier. Namun demikian, apakah guru yang mengajar di 

SMK-PP N Kupang juga berpendapat sama bahwa perlu dikembangkan multimedia pada materi program 

linier? Berdasar hasil angket pengembangan media diperoleh hasil sebagai berikut: 

TABEL 3. ANALISA HASIL ANGKET PENGEMBANGAN MEDIA GURU (BAGIAN 1) 

 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa ketiga guru pernah menggunakan multimedia komputer selama 

kegiatan pembelajaran dikelas. Akan tetapi untuk materi program linier , hanya satu orang guru saja yang 

pernah menggunakan multimedia komputer untuk materi program linier. Sementara dua guru yang lain 

belum pernah menggunakan atau bahkan mengembangkan multimedia komputer untuk materi program 

linier. Ketiga guru juga setuju untuk pengembangan multimedia komputer sebagai alat bantu guru dalam 

mengajar materi program linier. Artinya guru juga sangat membutuhkan pengembangan multimedia 

komputer untuk mengatasi kesulitan guru dalam memilih media yang sesuai ketika mengajar program 

linier. 

Berdasarkan dialog dengan salah satu guru tersebut diperoleh informasi bahwa guru berharap nantinya 

multimedia yang dikembangkan juga bisa digunakan sebagai sarana belajar mandiri siswa di luar kelas. 

Hal ini digunakan sebagai antisipasi keterbatasan waktu jam tatap muka didalam kelas. Siswa dapat belajar 

dan berlatih materi program linier dengan berinteraksi secara mandiri dengan multimedia komputer 

tersebut. Metode pembelajaran berbantuan perlu dicoba dan diterapkan untuk mengatasi keterbatasan jam 

di dalam kelas. Metode pembelajaran berbantuan komputer sering disebut dengan Computer-Assisted 

Instruction(CAI). Referensi [16] CAI adalah proses pembelajaran dengan menggunakan komputer sebagai 

alat bantu pembelajaran yang berisikan materi-materi pembelajaran yang dikemas dengan lebih menarik 

dan lebih konkrit dalam bentuk penggabungan antara animasi grafik, warna, teks serta musik dan bersifat 

interaktif karena terdapat umpan balik (feedback) didalamnya.  

Multimedia pembelajaran berbantuan komputer yang seperti apa yang dikehendaki oleh guru ? 

Bagaimana isi atau materi yang ada didalamnya ? Berdasar hasil angket pengembangan guru diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

TABEL 4. ANALISA HASIL ANGKET PENGEMBANGAN MEDIA GURU (BAGIAN 2) 

No 

Soal 
Pernyataan 

Guru 1 Guru 2 Guru 2 total 

ya tidak ya tidak ya tidak ya tidak 

1 
Pernah mengembangkan multimedia 

komputer 
√  √  √  3  

2 
Pernah mengajar menggunakan  

multimedia komputer 
√  √  √  3  

3 

Pernah menggunakan/mengembangkan 

multimedia komputer untuk materi 

program linier 

 √  √ √  1 2 

4 
Perlu dikembangkan  multimedia 

komputer untuk materi program linier 
√  √  √  3  

No 

Soal 
Multimedia Pembelajaran Berbantuan Komputer 

Guru 1 Guru 2 Guru 2 total 

ya tidak ya tidak ya tidak ya tidak 
1 Materi sesuai dengan KD dan tujuan pembelajaran √  √  √  3  

2 Tampilan harus menarik √  √  √  3  

3 Disertai petunjuk penggunaan √  √  √  3  

4 Terdapat gambar yang menarik √  √  √  3  

5 Dilengkapi dengan teks materi √  √   √ 2 1 

6 Terdapat simulasi materi √  √  √  3  

7 Menggunakan banyak animasi  √  √  √  3 

8 Dilengkapi dengan efek suara √  √  √  3  

9 Siswa dapat berinteraksi dengan media √  √  √  3  

10 Terdapat contoh soal √  √  √  3  

11 Terdapat unsur hiburan √  √  √  3  

12 Terdapat feed back pada setiap pengerjaan soal √  √  √  3  

13 Bentuk soal atau latihan soal pilihan ganda √   √  √ 1 2 

14 Bentuk format soal atau latihan soal isian singkat √  √  √  3  
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Berdasarkan tabel 4 diperoleh informasi bahwa multimedia yang dikembangkan harus sesuai dengan 

kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tampilan multimedia dibuat dengan menarik 

yang dilengkapi dengan gambar, teks materi, simulasi dan petunjuk pemakaian. Siswa dapat berinteraksi 

dengan multimedia seperti mengerjakan latihan soal yang ada didalamnya. Setiap pengerjaan soal terdapat 

umpan balik yang dapat membantu siswa dalam memahami materi. Bentuk latihan soal yang diharapkan 

yaitu berbentuk isisan singkat sekalipun ada satu guru yang menhendaki juga soal latihan yang berbentuk 

pilihan ganda. Semua guru menghendaki untuk tidak terlalu banyak menggunakan animasi didalamnya. 

Ketiga guru menghendaki untuk memasukkan unsur hiburan didalam multimedia yang dikembangkan. 

Hiburan yang tersedia diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Hiburan seperti apa yang 

dikehendaki oleh guru ? Berdasar angket diperoleh hasil sebagai berikut:  

TABEL 5. ANALISA HASIL ANGKET PENGEMBANGAN MEDIA GURU (BAGIAN 5) 

 

Hiburan yang dikehendaki guru yaitu berupa games, video dan animasi. Namun demikian, berdasar 

tabel 4 diketahui bahwa guru berharap bahwa jumlah animasi yang ditampilkan tidak terlalu banyak 

sehingga justru mengganggu konsentrasi belajar siswa. 

C. Analisis hasil angket pengembangan media siswa 

Hasil angket pengembangan media guru menunjukkan bahwa guru menyatakan perlu untuk 

dikembangkan multimedia pembelajaran komputer untuk membantu siswa dalam memahami materi 

program linier. Semua guru juga sepakat untuk memasukkan unsur hiburan sebagai upaya untuk 

meningkatkan minat belajar siswa. Terlepas dari hasil angket guru, apakah siswa kelas XI SMK-PP N 

Kupang juga berpendapat bahwa perlu dikembangkan multimedia pada materi program linier? Apakah 

siswa tersebut membutuhkan media yang dikembangkan? Alasan apa saja yang muncul dari siswa terhadap 

pengembangan multimedia? Apakah siswa juga sepakat dengan adanya unsur hiburan didalam multimedia 

yang dikembangkan tersebut? Berdasar hasil angket pengembangan media siswa diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

TABEL 6. ANALISA HASIL ANGKET PENGEMBANGAN MEDIA SISWA  (BAGIAN 1) 

 

Berdasar tabel 6 dapat diketahui bahwa 44 orang (75 %) siswa menyatakan perlu dan membutuhkan 

akan pengembangan multimedia pada materi program linier. Alasan yang paling banyak yaitu 

memudahkan siswa untuk belajar mandiri sehingga tidak tergantung kehadiran guru. Siswa kemungkinan 

merasa jam tatap muka dikelas bersama guru masih kurang sehingga dibutuhkan sebuah media komputer 

yang dapat digunakan secara mandiri oleh siswa untuk belajar. Referensi [7]pemanfaatan komputer 

memudahkan siswa dalam memahami isi materi pelajaran dan berlatih menyelesaikan permasalahan secara 

mandiri tidak tergantung keberadaan guru didalam kelas. 

 

 

 

 

15 Lainnya . jika ada animasi dibuat kreatif     √  1  

No 

Soal 
Macam Hiburan 

Guru 1 Guru 2 Guru 2 total 

ya tidak ya tidak ya tidak ya tidak 
1 Games / permainan √  √  √  3  

2 Lagu / musik  √  √  √  3 

3 Video √   √ √  2 1 

4 Animasi gambar √  √  √  3  

5 Film   √  √  √  3 

6 Radio  √  √  √  3 

Pernyataan 

Banyak Siswa Alasan perlu dikembangkan 

Tidak 

Perlu 
Perlu 

Belum 
ada 

media 

Memudahkan 
belajar 

mandiri 

Memberikan 

ilustrasi jelas 

Menarik 

perhatan 
Tidak 

menjawab 

Apakah perlu 
dikembangkan multimedia 

komputer untuk materi 

program linier? 

14 

siswa 
(25 %) 

44 

Siswa 
(75 %) 

1 siswa 3 siswa 1 siswa 2 siswa 38 siswa 
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TABEL 7. ANALISA HASIL ANGKET PENGEMBANGAN MEDIA SISWA  (BAGIAN 2) 

 

Berdasar tabel 7 dapat diketahui bahwa 42 orang (72 %) siswa menyatakan perlu untuk memasukkan 

unsur hiburan pada multimedia materi program linier yang dikembangkan. Jenis hiburan yang banyak 

dipilih oleh siswa yaitu berupa games atau permainan (29 %), kemudian video (14 %), musik/lagu (10 %), 

internet (9 %), serta hiburan yang lainnya (6 %). Dengan demikian, hiburan yang banyak disukai oleh 

siswa SMK-PP N Kupang yaitu games dan video. Hasil ini digunakan sebagai masukan dan saran untuk 

pengembangan multimedia selanjutnya. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan games 

untuk pembelajaran menunjukkan dampak positif bagi siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Oskar Ku,dkk 

dalam menerapkan game pada pembelajaran matematika menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis game 

dapat meningkatkan penampilan dan kepercayaan diri siswa dalam memecahkan masalah matematika [17]. 

Penggabungan unsur pendidikan (education) yang ada pada multimedia dengan unsur hiburan 

(entertainment) yang berupa games memunculkan istilah baru yaitu edutainment. Edutainment merupakan 

gabungan dari education-entertainment. Referensi [10] pembelajaran dengan menggunakan prinsip 

education-entertainment, memiliki beberapa keuntungan. Siswa disamping memperoleh materi 

pembelajaran dari multimedia yang kembangkan melainkan siswa juga memperoleh hiburan.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil tes materi program linier yang dilakukan kepada 58 siswa SMK-PP N Kupang menunjukkan 

bahwa siswa masih mengalami kesulitan pada materi program linier. Hasil analisa menunjukkan bahwa 

bagian materi yang paling banyak mengalami kesulitan secara berurutan yaitu menggambar grafik dan 

daerah penyelesaian, menentukan titik optimum dan membuat model matematika. Kesulitan guru dalam 

memilih media yang digunakan membuat guru cenderung menggunakan metode ceramah. Padahal 

penyelesaian permasalahan program linier dapat dinyatakan dalam bentuk grafik. Dibutuhkan media yang 

dapat memberikan ilustrasi gambar dan grafik yang baik yaitu komputer. Kemampuan komputer yang 

dapat menggabungkan berbagai unsur seperti teks, suara, gambar, animasi dan video membuat perlu untuk 

mengembangkan multimedia komputer pada materi program linier. Media komputer juga dapat 

memfasilitasi siswa secara individual sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Konsep 

pembelajaran berbantuan komputer diharapkan dapat mengatasi keterbatasan jumlah jam tatap muka guru 

dikelas. Melalui pembelajaran berbantuan komputer siswa dapat berinteraksi secara mandiri dengan 

multimedia yang dikembangkan tanpa harus bergantung dengan kehadiran guru. Dalam upaya 

meningkatkan minat belajar siswa, unsur hiburan perlu dimasukkan ke dalam multimedia yang 

dikembangkan. Hiburan yang ada diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Semua guru dan 

sebagian besar siswa juga sepakat memasukkan unsur hiburan didalam multimedia yang dikembangkan. 

Jenis hiburan yang paling banyak disukai siswa yaitu games dan video. Penggabungan unsur pendidikan 

(education) dengan unsur hiburan (entertainment) yang terdapat pada multimedia komputer sering disebut 

dengan Edutainment (education-entertainment). Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perlu untuk dikembangkan multimedia pembelajaran berbantuan komputer berbasis edutainment pada 

materi program linier bagi siswa kelas XI SMK-PP N Kupang. 
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Banyak Siswa Jenis Media yang dapat dimasukkan 

Tidak 
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Perlu 

Musik/
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Games Internet Video lainnya 

Tidak 

menjawab 

Apakah perlu  memasukkan 
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multimedia komputer yang 
dikembangkan? 
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siswa 

(28 %) 
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Siswa 

(72 %) 

6 siswa 

(10 %) 

17 siswa 
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