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Abstrak—Strategi penggunaan Computer Assisted Instruction (CAI) sebagai media 

pembelajaran dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran yang dikemas dengan baik memberikan dampak yang 

positif dalam memajukan potensi pada diri manusia. Computer Assisted Instruction 

(CAI) sebagai media pembelajaran berbasis komputer di bangun sebagai pelengkap 

dan pendukung metode pembelajaran. Tujuan   penelitian   ini   adalah   merancang   

dan      membangun   media pembelajaran Computer   Assisted   Instruction (CAI)   

yang   interaktif   dengan teknologi  multimedia.  Hasil  penelitian  berupa  visualisasi 

Computer  Assisted Instruction (CAI) sebagai media pembelajaran matematika pada 

materi refleksi kelas XI Sekolah Menegah Kejuruan (SMK). Media yang dihasilkan 

diintegrasikan dalam e-learning sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun 

secara mandiri. Media pembelajaran ini di uji cobakan kepada ahli materi, media dan 

pengguna. Hasil analasis dari uji coba ahli materi adalah 91,11%, ahli media adalah 

75,11% dan pengguna adalah 78,50%. Seluruh hasil uji coba menyatakan bahwa 

media telah layak digunakan. Tahapan dari pengembangan media pembelajaran ini 

antara lain: (1) pemusatan tujuan media pembelajaran, (2) mengumpulkan bahan 

acuan, (3) konsultasi pada ahli materi dan ahli media, (4)penulisan naskah rancangan, 

(5) pembuatan media pembelajaran, (6) evaluasi, (7) uji coba dan (8) revisi. Bagi 

siswa media ini dapat digunakan sebagai media belajar matematika. Sedangkan bagi 

guru dan tenaga pengajar yang lain, media ini dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran yang menarik untuk membelajarkan kepada siswa sehingga 

pembelajaran matematika lebih menyenangkan. Dan bagi peneliti dan praktisi lain, 

program ini dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk pengkajian dan pengembangan 

lebih lanjut pada materi matematika yang lain, sehingga nantinya dihasilkan media 

sejenis yang lebih baik. 

Kata kunci: Computer  Assisted  Instruction  (CAI), media pembelajaran, 

matematika, refleksi  

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan   kehidupan bangsa, 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Keberhasilan anak dalam belajar merupakan 
harapan guru dan orang tua. Berhasil atau tidak suatu pendidikan dalam suatu negara salah satunya adalah 
karena guru. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan anak 
didiknya [1]. Dari sinilah guru dituntut untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, untuk dapat 
mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Guru harus pandai memilih metode dan alat bantu 
pembelajaran/media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Supaya peserta 
didik merasa senang dalam  belajar [2]. 

Dalam proses belajar mengajar bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi 
pemberian motivasi [3] dan pemilihan media ajar sebagai alat bantu pembelajaran sangatlah penting karena 
dengan motivasi dan pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik, peserta didik akan merasa 
lebik tertarik dan lebih senang mengikuti pembelajaran yang akan diberikan guru yang diharapakan agar 
dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, mengingat sekarang peran guru tidak hanya sebagai 
pengajar saja akan tetapi sekarang peran guru adalah sebagai fasilitator dalam proses kegiatan 
pembelajaran [4]. Maka untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik diperlukan ketrampilan dan 
kreativitas guru dalam menyampaikan  materi yaitu dengan cara penggunaan  media pembelajaran yang 
tepat. 
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Matematika sering dianggap tidak lebih dari sekedar berhitung, bermain dengan rumus dan angka–
angka yang  membuat pusing peserta didik. Sebagian besar peserta didik menganggap matematika sebagai 
pelajaran yang sukar dan menakutkan, sehingga menjadi momok bagi peserta didik. Hal tersebut 
sebenarnya bertolak belakang dengan keadaan sebenarnya. Matematika dijadikan tolak ukur kelulusan 
peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan melalui diujikannya matematika dalam ujian nasional dan 
diajarkan di semua jenjang pendidikan dan jurusan. Beberapa komponen penyebab ketakutan dan kesulitan 
dalam belajar matematika yaitu (1) Metode pembelajaran dari guru yang kurang menarik; (2) Materi 
tentang Soal cerita kurang bisa dipahami dan di visualisasikan maksud dari soalnya; (3) Kurangnya media-
media baru dan inovatif dalam pendukung belajar matematika [6]. Dengan permasalahan tersebut, bahwa 
dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang dapat membantu peserta didik secara efektif. Media 
pembelajaran interaktif adalah yang paling sesuai untuk masalah ini, karena media interaktif membuat 
proses pembelajaran lebih menarik dengan gambar-gambar ilustrasi cerita, suara dan text dapat terintegrasi 
dan dapat di kendalikan sesuai keinginan, membuat peserta didik lebih senang untuk belajar sambil 
bermain dan lebih mudah di cerna materinya. 

Berdasarkan hasil pengamatan di kelas XI SMK N 2 Wonosari tahun pelajaran 2014/2015, pokok 
materi refleksi mempunyai tingkat kesulitan tersendiri, pada materi refleksi peserta didik diharapkan 
mampu  menggunakan transformasi geometri yang dapat dinyatakan dengan matriks dalam pemecahan 
masalah, Menentukan bayangan hasil refleksi suatu titik, menentukan bayangan hasil refleksi suatu bidang 
menentukan persamaan bayangan hasil refleksi suatu tempat kedudukan. Digunakannya media yang dapat 
menvisualisasikan secara jelas diharapkan dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan pemahaman 
terkait materi refleksi. 

Salah satu aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pembelajaran dikenal sebagai Computer 
Assisted Instruction (CAI), Computer Assisted Instruction (CAI) merupakan pengembangan daripada 
teknologi informasi terpadu yaitu komunikasi (interaktif), audio, video, penampilan citra yang dikemas 
dengan sebutan teknologi multimedia [5]. Computer Assisted Instruction (CAI) mencakup penggunaan 
komputer yang berhubungan secara langsung dengan siswa maupun pendidik. Dalam hal ini Computer 
Assisted Instruction (CAI) dapat digunakan untuk mengajar dan melatih dalam mempelajari suatu disiplin 
ilmu. Model yang terdapat dalam Computer Assisted Instruction (CAI) ini berupa tutorial, drill and 
practice, simulasi, game dan problem-solving.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 

1. Merancang bangun Computer Assited Intruction sebagai media pembelajaran matematika pada materi 
pokok refleksi untuk kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan,  

2. Perlu dikembangkannya media pembelajaran interaktif  yang dapat menvisualisasikan secara jelas 
terkait materi refleksi, 

3. Mengimplementasikan media pembelajaran matematika materi refleksi. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah merancang bangun dan mengimplementasikan 
Computer Assited Instruction sebagai media pembelajaran matematika pada materi pokok refleksi untuk 
kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Dengan media pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terkait 
materi refleksi, 

2. Dengan media pembelajaran ini diharapkan menjadi salah satu alternatif media bantu pembelajaran 
secara mandiri untuk peserta didik, 

3. Dengan media pembelajaran ini diharapkan guru sebagai fasilitator dapat lebih inovatif dan kreatif  
dalam proses pembelajaran matematika sehingga membuat pembelajaran matematika lebih 
menyenangkan 

4. Dengan media pembelajaran ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi bagi peningkatan dan 
kualitas pendidikan yang proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 
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II. METODE PENELITIAN 

Dalam merancang dan membangun media pembelajaran ini mengacu pada model Waterfall, yang 
meliputi [7]: 

1. Requirement Analysis, seluruh kebutuhan aplikasi harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk 
didalamnya kegunaan aplikasi yang diharapkan pengguna dan batasan aplikasi. Informasi ini biasanya 
dapat diperoleh melalui wawancara, survey atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk 
mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 

2. System Design, tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini membantu dalam 
menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara 
keseluruhan. 

3. Implementation, dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan aplikasi dipecah menjadi modul-
modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga 
dilakukan pemeriksaaan terhadap modul yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan 
atau belum. 

4. Integration & Testing, di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan 
dilakukan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan 
desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. 

5. Operation & Maintenance, tahap ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang 
sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 
memperbaiki  kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit 
sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. 

Dalam perancangan media pembelajaran, pertama yang dilakukan yaitu menyusun storyboard  untuk 
untuk media pembelajaran, kemudian perancangan untuk alur operasi aplikasi dengan menggunakan 
Unified Modelling Language yang terdiri atas Class Diagram, Usecase Diagram, dan Activity Diagram. 
Kemudian dilanjutkan dengan perancangan asset gambar, dan asset audio.  

TABEL 1. POPULASI DAN SAMPEL 

No Keterangan Kompetensi Keahlian Populasi Sampel 

1 
Guru Mata 
Pelajaran 
Matematika 

Normatif Teknik Komputer dan 
Informatika, Teknik Sipil dan Teknik 
Pemesinan  

10 6 

Total 10 6 

2 Guru Produktif  
Produktif Teknik Komputer dan 
Informatika 

6 4 

Total 6 4 

3 Siswa Kelas XI 

Teknik Komputer dan Jaringan 32 30 
Multimedia 32 30 
Teknik Sipil 64 50 
Teknik Pemesinan 64 50 

Total 192 160 

A. Analisis Sistem 

Untuk menghasilkan sistem yang baik dibutuhkan proses perancangan sistem yang baik juga, karena 
dengan adanya rancangan yang tepat akan menghasilkan sistem yang lengkap dan mudah dikembangkan di 
masa mendatang. 

1. Perangkat keras (Hardware) 

Dalam merancang dan membangun media pembelajaran ini menggunakan Hardware sebagai berikut : 

TABEL 2. DAFTAR HARDWARE 

No Nama Tipe Jumlah 

1 Laptop Lenovo B450 1 Unit 
 

2. Perangkat lunak (Software) 

Dalam merancang dan membangun media pembelajaran ini menggunakan beberapa software, 
diantaranya : Corel draw yang digunakan untuk merancang desain antarmuka, Adobe Photosop yang 
digunakan untuk merancang pewarnaan antarmuka, Cool edit pro yang digunakan untuk mengolah efek 
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suara backsound untuk media pembejaran, Adobe Flash yang digunakan untuk membangun media 
pembelajaran. 

B. Perancangan Sistem 

Dalam perancangan  media pembelajaran untuk alur operasi aplikasi dengan menggunakan Unified 
Modelling Language yang terdiri atas : 

1. Use Case Diagram 

Untuk mendeskripsikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem yang akan dibuat maka perlu 
dirancang Use case diagram , sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. USE CASE DIAGRAM  

2. Activity Diagram 

Berikut ini adalah diagram aktivitas sistem, untuk memberikan gambaran langkah aliran kerja sistem 
pada media pembelajaran yang akan dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. ACTIVITY  DIAGRAM  

3. Class Diagram 

Berikut ini adalah diagram kelas untuk menggambarkan struktur sistem pada pembuatan media 
pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 3. CLASS  DIAGRAM  

 

 

 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

487 

      

  

C. Perancangan Struktur Menu Media Pembelajaran 

Struktur multimedia yang dipakai dalam aplikasi ini yaitu struktur hierarki. Berikut adalah diagram alur 
dan penjelasannya. 

 

 

 

 

 

GAMBAR 4. RANCANGAN STRUKTUR MENU  

Keterangan : 

1. Cover atau Pendahuluan 

2. Kurikulum 

3. Definisi Refleksi 

4. Refleksi pada Sumbu 

5. Refleksi pada Pusat 

6. Refleksi pada Garis y = x 

7. Refleksi pada Garis x = h 

8. Matrik-Matrik Refleksi 

9. Simulasi Refleksi 

10. Quiz atau Latihan Soal 

11. Referensi 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Membangun  Desain Antarmuka 

Desain Antarmuka media pembelajaran ini didesain dengan menampilkan semua tombol yang langsung 
muncul, dengan tujuan agar user atau dalam hal ini peserta didik dengan mudah untuk mengunakan media 
pembelajaran ini. 

1. Desain Antarmuka Pendahuluan 

Diawal ditampilkan media pembelajaran ini dijalankan maka akan muncul secara layar penuh, dengan 
menampilkan banner, tombol-tombol materi refleksi, tombol untuk mematikan dan menghidupkan 
backsound, tombol untuk menuju halaman berikutnya atau halaman sebelumnya, dan tombol keluar 
aplikasi yang berada pojok kanan atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 5. TAMPILAN PENDAHULUAN 
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2. Desain Antarmuka Kurikulum 

Desain yang sama dengan antarmuka pendahuluan, disini ada perubahan pada sisi konten materi atu 
informasi yang ditampilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 6. TAMPILAN ANTARMUKA KURIKULUM   

3. Desain Antarmuka Materi Relfeksi 

Untuk desain antarmuka untuk menampilkan materi-materi refleksi juga sama dengan antarmuka untuk 
pendahuluan dan kurikulum, yang berubah hanya pada sisi konten materi yang akan ditampilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 7. TAMPILAN ANTARMUKA MATERI-MATERI PADA REFLEKSI 

4. Desain Antarmuka Simulasi 

Untuk desain antarmuka untuk menampilkan materi-materi refleksi juga sama dengan antarmuka untuk 
pendahuluan, kurikulum, dan materi-materi refleksi, ada penambahan tombol navigasi interaktif untuk 
melakukan simulasi terkait materi refleksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 8. TAMPILAN ANTARMUKA SIMULASI 
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5. Desain Antarmuka Quiz 

Untuk desain antarmuka quiz terdapat tombol navigasi untuk menuju contoh soal berikutnya dan juga 
terdapat keterangan jawaban benar atau salah dan skor nilai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 9. TAMPILAN ANTARMUKA QUIZ 

B. Uji Coba Media Pembelajaran 

Pengujian media pembelajaran  ini diantaranya pengujian fungsional dan pengujian terhadap pengguna. 
Media Pembelajaran ini ujicobakan kepada 6 guru mata pelajaran matematika, 4 guru produktif 
multimedia, 160 siswa kelas XI SMK N 2 Wonosari. Hasil kuisioner memberikan gambaran bagaimana 
aplikasi ini bisa sebagai salah satu alternatif alat bantu pembelajaran matematika pada materi pokok 
refleksi.  

TABEL 3. TABEL HASIL UJICOBA KEPADA AHLI MATERI 

No Pengujian Persentase 

1. Antarmuka Media Pembelajaran 91,1 % 
2. Manfaat edukasi 90,25 % 
3. Isi materi sesuai dengan kurikulum 89,20 % 
4. Simulasi mudah digunakan dan sesuai dengan contoh 92,45 % 
5. Tulisan teks mudah terbaca 92,25 % 
6.  Mudah digunakan, dan layak digunakan 91,45 % 

Rata-rata 91,11 % 

TABEL 4. TABEL HASIL  UJICOBA KEPADA AHLI MEDIA 

No Pengujian Persentase 

1. Antarmuka Media Pembelajaran 75,35 % 

2. Manfaat edukasi 75,78 % 

3.  Mudah digunakan, dan layak digunakan 75,20 % 

Rata-rata 75,11 % 

 

TABEL 5. TABEL HASIL UJICOBA KEPADA SISWA KELAS XI 

No Pengujian Persentase 

1. Antarmuka Media Pembelajaran 77,25 % 
2. Animasi memperjelas materi refleksi 78,10 % 
3. Isi materi sesuai dengan kurikulum 79,50 % 
4. Simulasi mudah untuk dipahami 79,60 % 
5. Tulisan teks mudah terbaca 78,50 % 
6.  Mudah digunakan, dan layak digunakan 78,50 % 

Rata-rata 78,50 % 

 

Dari hasil uji sistem dari media pembelajaran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya 
media pembelajaran yang dikemas ke media pembelajaran interaktif  ini peserta didik cenderung mudah 
memahami materi refleksi, disisi guru sebagai fasilitator lebih mudah dalam memberikan penjelasan terkait 
materi pokok yang diajarkan. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Media pembelajaran ini dapat dijadikan salah satu alternatif untuk media bantu dalam pembelajaran 
matematika. Perancangan dan pembuatan yang dikemas kedalam computer assited instruction dalam 
penyampaian materi (teks, gambar, simulasi dan animasi ) menghasilkan penyajian informasi yang lebih 
mudah diterima oleh peserta didik. Hasil analasis dari uji coba ahli materi adalah 91,11%, ahli media 
adalah 75,11% dan pengguna adalah 78,50%, seluruh hasil uji coba menyatakan bahwa media telah layak 
digunakan. 

B. Saran 

Media pembelajaran ini telah disusun, peserta didik bisa secara lansung menggunakan bisa secara 
online ataupun offline pembelajaran mandiri sebagai penunjang untuk untuk mendukung tujuan 
pembelajaran. Media pembelajaran seperti ini perlu sekali diujicobakan dan disosialisasikan dan dibuktikan 
secara eksperimen dalam kegiatan pembelajaran sehingga diperoleh data nilai kemampuan peserta didik 
pada proses kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar 
guru sebagai fasilitator lebih kreatis dan inovatif serta peserta didik lebih aktif sehingga tercipta suasan 
pembelajaran yang menyenangkan. 
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