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ABSTRACT 
Mathematics is one skill mostly used our everyday life.  Therefore, students need to learn math since their primary 
school.  However, many students usually face difficulties in studying math. Most students in grade four, for example, 
have difficulties in solving math problems which take the form of a story. They have little idea how to map the story into  
a math model. Some experts believe that the use of multimedia software can help students in learning maths.  In this case, 
the creation of a math learning aid software with multimedia capabilities, can be very useful for both students and 
teachers.  Using visualization  as well as animation and sound, students are expected to be able to grasp a better 
understanding, and thus know how to obtain the solution by themselves. Results of the evaluation performed by the 
students and teachers show that the math learning aid software is  able to help students in studying math.  The software 
is also added with a facility for teachers to update the content of the material. 
Keywords: Multimedia Application, Supporting Tool, Math Learning.  
 
1. Pendahuluan 
Salah satu pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa sekolah dasar adalah pelajaran Matematika. Beberapa materi 
penting yang diajarkan di kelas IV adalah: operasi hitung bilangan, kelipatan dan faktor, bilangan bulat dan romawi, 
pecahan dan operasi dan pengukuran. Terdapat beberapa tipe soal yang diberikan guru ke siswa dimana salah satunya 
adalah tipe soal cerita. Dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap beberapa siswa dan pengajar sekolah dasar kelas 
IV, diketahui bahwa masih cukup banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami soal Matematika yang 
berjenis cerita ini. Adapun kesulitan yang dialami oleh para siswa adalah tidak dapat membayangkan soal yang diberikan 
sehingga menyulitkan mereka untuk mengerjakan soal tersebut. Selain itu siswa sering merasa Matematika adalah mata 
pelajaran yang tidak menarik, mengingat usia mereka yang masih kecil yang memiliki kebiasaan bermain yang lebih 
besar daripada belajar. 
 
Kesulitan juga dialami oleh para pengajar dalam menyampaikan materi soal cerita ini. Pengajar biasanya memperagakan 
isi cerita di soal tersebut secara nyata atau menggambarkannya di papan tulis. Hal ini akan terus diulang untuk soal cerita 
yang sama akan tetapi angkanya yang berbeda. Cara seperti ini seringkali membuat siswa bosan dan jenuh saat pelajaran 
sedang berlangsung di sekolah.  
 
Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif pembelajaran lain yang dapat membantu para siswa untuk lebih mudah memahami 
materi pelajaran Matematika, khususnya soal cerita. Salah satu alternatif yang ada adalah dengan menggunakan teknologi 
multimedia. Dengan menggunakan animasi kartun 2 dimensi sebagai alat bantu pengajaran soal cerita Matematika maka 
siswa dapat membayangkan isi cerita tersebut. Pemanfaatan suara yang menyertai animasi kartun 2 dimensi akan dapat 
membuat siswa lebih memahami dan mengerti maksud soal dan dapat mengerjakannya dengan baik. Dengan adanya 
aplikasi multimedia sebagai program bantu pembelajaran matematika ini akan membuat mata pelajaran matematika 
menjadi mata pelajaran yang menarik dan mudah untuk dipelajari. 
 
2. Multimedia Interaktif 
Multimedia merupakan gabungan dari dua atau lebih media penyampaian informasi yang disampaikan dalam bentuk 
teks, gambar, animasi, grafik, video atau audio[1]. Komponen dari multimedia dapat dilihat pada Gambar 1 dimana 
pemakai harus dapat berinteraksi dengan semua komponen yang ada. 
 
Multimedia interaktif memungkinkan pemakai untuk mengendalikan semua komponen atau berinteraksi dengan aplikasi. 
Ini dapat menjadikan pemakai yang semula pasif menjadi aktif. Pemakai dapat melakukan navigasi dengan menggunakan 
peralatan input seperti keyboard, mouse, joystick, atau touchscreen[5]. Aplikasi multimedia mulai diterapkan pada 
beberapa bidang seperti bisnis (untuk pelatihan, presentasi, dan kiosks), pendidikan (computer aided education), dan 
hiburan (games). Untuk seterusnya pada makalah ini kata multimedia yang digunakan merupakan interaktif multimedia. 
 
Terdapat tiga fase yang harus dilakukan dalam membuat sebuah aplikasi multimedia yaitu fase definisi, fase spesifikasi 
dan fase implementasi[3]. Pada fase definisi, hal yang dilakukan adalah memilih projek. Setelah projek dipilih kemudian 
menentukan target pemakai aplikasi, hal apa saja yang harus dipelajari oleh pemakai dan komponen multimedia apa yang 
dapat digunakan untuk memberikan informasi terbaik. Dalam memilih projek juga harus diperhatikan software dan 
hardware yang tersedia.  
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Pada fase spesifikasi terdapat dua hal yang perlu dibuat. Yang pertama adalah rancangan tampilan untuk setiap layar 
aplikasi lengkap dengan storyboard untuk masing-masing layar. Setelah itu dibuatlah wiring diagram yang menunjukkan 
bagaimana layar-layar yang ada terhubung satu dengan lainnya. Diagram ini juga menunjukkan navigasi dari aplikasi. 

 
 

 
Gambar 1. Komponen Multimedia 

 
Pada fase implementasi pertama-tama programmer akan membuat semua komponen multimedia yang telah dirancang. 
Kemudian mengimplementasikan setiap rancangan layar aplikasi dan yang terakhir mengintegrasikan semua layar yang 
telah dibuat menjadi sebuah aplikasi utuh. 

 
3. Analisis Kebutuhan 
Wawancara dilakukan dengan Ibu Anas A, seorang pengajar pelajaran Matematika sekolah dasar kelas IV di SDK 
Karitas V Surabaya. Terdapat lima materi utama pada pelajaran Matematika untuk siswa kelas IV yaitu: operasi hitung 
bilangan, kelipatan dan faktor, bilangan bulat dan romawi, pecahan dan operasi, dan pengukuran. Semua materi 
mempunyai tipe soal cerita. Materi ini merupakan materi baku sesuai kurikulum sedang yang berlaku. 
 
Dari hasil wawancara didapatkan data bahwa mereka menghadapi beberapa kesulitan di dalam mengajarkan materi 
matematika khususnya materi yang menyangkut soal cerita. Para siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami 
soal cerita matematika yang diberikan. Akan tetapi apabila isi soal cerita diperagakan di depan kelas, para siswa baru 
mulai memahami maksud dari soal cerita yang diberikan. Masalah muncul pada saat pengajar mengalami kesulitan untuk 
menerangkan beberapa topik materi yang tidak dapat diperagakan, seperti berat atau ukuran karena keterbatasan alat 
peraga yang ada. Selain itu para pengajar juga dituntut harus mempunyai kreatifitas tinggi dalam menerangkan soal cerita 
yang ada dan memperagakan dalam bentuk yang lebih nyata  atau konkret.  
 
Untuk mengatasi kesulitan yang ada, maka dibutuhkan alternatif pembelajaran lain yang dapat membantu para siswa 
untuk lebih mudah memahami semua materi pelajaran matematika, khususnya soal cerita. Salah satunya dengan 
pemanfaatan teknologi multimedia yaitu dengan menggunakan animasi kartun 2 dimensi untuk menggambarkan maksud 
dari soal cerita yang ada. Beberapa latihan cerita soal diberikan untuk tiap materi pelajaran dimana  nilai bilangan atau 
angka dari tiap cerita soal bisa diubah sehingga dapat lebih bervariasi dan tidak membosankan.  

 
4. Perancangan Aplikasi 
Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah didapat, maka dibuatlah rancangan untuk tiap layar aplikasi. Secara garis 
besar rancangan layar dibagi dua yaitu rancangan layar intro atau pembuka dan rancangan layar menu utama. Storyboard 
untuk tiap layar dibuat untuk memperjelas organisasi komponen di tiap layar. Karena target pemakai aplikasi adalah 
anak-anak maka warna yang digunakan pada tiap layar didominasi warna-warna cerah seperti merah, hijau, kuning, dan 
biru. Setelah semua layar telah selesai dirancang maka dibuatlah wiring diagram yang menunjukkan hubungan antar 
layar. 
 
4.1. Perancangan Layar Intro/Pembuka 
Layar intro akan muncul pada saat awal aplikasi multimedia ini dijalankan. Pada layar intro ini berisi animasi kartun 2 
dimensi dengan diiringi lagu tema “Ayo Belajar Matematika”. Adapun tujuan utama dari adanya layar intro adalah untuk 
memotivasi pemakai untuk lebih tertarik pada pelajaran berhitung dan menimbulkan perasaan bahwa belajar matematika 
tidaklah sulit dan membosankan.  
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Pada layar intro terdapat tombol “Skip” untuk menampilkan layar menu utama. Tombol “Skip” ini terletak pada posisi 
kanan bawah layar. Apabila animasi dan lagu telah selesai dijalankan, maka secara otomatis akan muncul layar menu 
utama. Rancangan layar intro dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Rancangan Layar Intro 

 
4.2. Rancangan Layar Menu Utama 
Pada layar menu utama terdapat lima tombol materi, sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yang dapat dipilih oleh 
pemakai. Lima tombol materi tersebut masing-masing untuk materi operasi hitung bilangan, kelipatan dan faktor, 
bilangan bulat dan romawi, pecahan dan operasi, dan pengukuran. Apabila pemakai ingin lebih mengetahui penjelasan 
materi yang disajikan maka user dapat menekan tombol materi yang dimaksud.  
 
Untuk dapat mewakili semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, maka disediakan fasilitas untuk mengganti 
tokoh/peran animasi yang akan ditampilkan. Disediakan empat tokoh yang bisa dipilih yaitu dua tokoh laki-laki dan dua 
tokoh perempuan. Setiap tokoh digambarkan sebagai siswa yang baik hati, pintar, dan rajin. Apabila pemakai memilih 
tombol tokoh yang diinginkan maka akan muncul informasi mengenai karakter tokoh tersebut. Fasilitas untuk mengganti 
tokoh terdapat pada bagian bawah dari layar menu utama ini. Pada layar menu utama ini juga terdapat tombol “Keluar” 
untuk mengakhiri aplikasi. Selain itu dilengkapi pula dengan pengatur suara, dimana pemakai dapat mengatur besar 
kecilnya suara sesuai yang diinginkan. Rancangan layar menu utama dapat dilihat pada Gambar 3. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 3. Rancangan Layar Menu Utama 
 

Apabila pemakai memilih tombol materi yang diinginkan pada layar menu utama, maka akan muncul layar menu materi, 
dimana pada layar ini terdapat lima tombol yang mewakili lima jenis model soal cerita yang dapat dipilih oleh pemakai. 
Selain itu juga terdapat tombol “Menu Utama”  untuk kembali ke layar menu utama dan tombol “Keluar” untuk keluar 
dari aplikasi ini. Layar menu materi ini diiringi dengan suara musik dan juga terdapat pengatur suara.  
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Pada saat pemakai memilih salah satu tombol jenis model soal cerita yang diinginkan maka akan muncul layar model 
soal materi. Pada layar ini terdapat tombol “Mulai” untuk menjalankan animasi kartun 2 dimensi dari soal cerita dari 
model soal yang telah dipilih. Selain itu terdapat tombol “Soal Baru” untuk membuat atau mengubah soal yang baru atau 
mengganti angka pada soal cerita, serta tombol “Menu Utama” dan tombol “Keluar”. Layar model soal materi ini juga 
diiringi dengan suara musik dan terdapat pengatur suara. 
 
Ketika pemakai menekan tombol “Mulai” yang ada pada layar model soal materi, maka akan muncul animasi kartun 2 
dimensi dari soal cerita  dari model soal yang telah dipilih yang disertai dengan tulisan dan suara yang mendukung 
animasi. Karena setiap soal cerita terdiri dari beberapa kalimat, maka supaya tidak membingungkan maka animasi 
dimunculkan kalimat per kalimat dari soal cerita. Untuk melanjutkan ke animasi berikutnya dapat dilakukan dengan 
menekan tombol “Lanjut”. Untuk melihat kembali animasi yang telah dijalankan maka pemakai dapat menekan tombol 
“Kembali”.  
 
Apabila semua kalimat dalam soal cerita telah selesai dianimasikan, maka akan muncul layar jawaban dan pemakai harus 
mengetikkan menjawabnya. Dalam layar jawaban tersebut terdapat tombol “Kertas Buram” dan “Penyelesaian”. Dengan 
menekan tombol “Kertas Buram” maka pemakai dapat melakukan perhitungan secara manual dengan bantuan mouse. 
Jawaban soal cerita diisikan didalam kolom jawaban yang telah disediakan yang diakhiri dengan menekan tombol “OK” 
atau menekan tombol “Enter”. Tombol “Penyelesaian” disediakan untuk membantu pemakai menjawab/menyelesaikan 
pertanyaan soal yang diberikan. Apabila jawaban yang diinputkan salah, maka akan muncul peringatan bahwa jawaban 
salah, dan pemakai diberikan dua pilihan yaitu apakah pemakai ingin menjawab lagi atau langsung ke penyelesaian. 
Apabila jawaban pemakai benar, maka akan terdengar suara tepuk tangan dan ucapan selamat. Setelah itu pemakai dapat 
menekan tombol “Lanjut”, untuk melanjutkan ke soal yang baru. 

 
4.3. Perancangan Wiring Diagram 
Wiring diagram menunjukkan hubungan dari semua layar pada aplikasi. Selain itu wiring diagram juga menunjukkan 
sistem navigasi yang ada pada aplikasi. Desain utama wiring diagram dari aplikasi yang dibuat dapat terlihat pada 
Gambar 4. Simbol kotak pada diagram menunjukkan layar yang ada pada aplikasi.  
Pada Gambar 4 terlihat bahwa pada saat awal aplikasi dijalankan maka akan muncul layar intro. Dari layar intro pemakai 
bisa menuju layar halaman utama. Sedangkan dari layar halaman utama aplikasi dapat menuju ke tujuh layar lainnya. 
Dari layar keluar pemakai bisa menuju ke halaman penutup.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Rancangan Wiring Diagram 
 

5. Implementasi 
Perangkat lunak yang digunakan pada implementasi rancangan adalah Macromedia Flash MX 2004. Contoh hasil 
implementasi layar intro dapat dilihat pada Gambar 5, sedangkan hasil implementasi layar menu utama dapat dilihat pada 
Gambar 6. Teks yang digunakan pada aplikasi semuanya berupa graphical text sehingga tidak bisa diedit oleh pemakai. 
Warna teks menggunakan warna-warna yang cerah dan kontras dengan gambar belakangnya.  
 
Jenis font pada teks yang dipilih adalah jenis font yang dapat terlihat dengan jelas. Font yang digunakan adalah Comic 
Sans MS dan Arial. Hal ini dikarenakan Comic Sans MS merupakan format teks yang cocok untuk anak-anak sedangkan 
Arial merupakan format teks yang formal. Jenis font yang dipakai dibatasi dua agar tidak terlalu banyak variasi.  
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Gambar 5. Tampilan Intro 

 

 
Gambar 6. Tampilan Menu Utama 

 
Pemakaian teks pada menu memakai jenis font Akbar, untuk memberikan perbedaan antara teks biasa dengan teks pada 
tombol menu. Font jenis Akbar memiliki bentuk yang agak berkarakter kekanak-kanakan sehingga suasana desain tetap 
terjaga yang dirancang dengan Adobe Photoshop 7.0. 
 
Background musik yang digunakan adalah musik instrumental atau lagu yang menggambarkan suasana menu yang 
dipilih. Selain itu juga terdapat instruksi berupa suara untuk menjelaskan menu yang dipilih dan apa yang harus 
dilakukan oleh pemakai. Suara-suara direkam dan dimanipulasi sehingga menyerupai suara anak-anak. Perangkat lunak 
yang digunakan untuk memodifikasi suara-suara tersebut adalah Nero Wave Editor. Semua animasi yang ada dibuat 
dengan menggunakan Macromedia Flash MX 2004. 
 
Salah satu cara untuk menyimpan dan menampilkan data berupa angka atau teks pada Macromedia Flash MX 2004 
adalah dengan menggunakan cookies. Untuk dapat membunyikan suara sesuai dengan angka yang diinputkan user maka 
diperlukan tiga pengelompokan suara. Pengelompokan suara tersebut dibuat dengan menggunakan array. Tiga 
pengelompokan suara tersebut adalah satuan, belasan, dan kelompok. Untuk pengelompokan satuan terdiri dari nol, satu, 
dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Pengelompokan belasan terdiri dari sebelas, duabelas, tigabelas, 
empatbelas, limabelas, enambelas, tujuhbelas, delapanbelas, sembilan belas, sedangkan pada pengelompokan kelompok 
terdiri dari se, puluh, ratus, ribu. 
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6. Uji Coba 
Uji coba ini dilakukan dengan dua tahap yaitu verifikasi dan validasi. Uji coba verifikasi untuk meyakinkan apakah pada 
aplikasi terdapat kesalahan atau tidak. Sedangkan uji coba validasi ditujukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat 
membantu siswa sekolah dasar kelas 4 dalam mempelajari soal cerita matematika. 

 
6.1. Verifikasi 
Uji coba ini digunakan untuk meyakinkan bahwa semua tombol yang ada pada setiap layar dapat berfungsi dengan benar. 
Selain itu semua gambar, teks dan animasi telah berada pada posisi yang benar pada tiap layar. Semua suara yang ada 
pada aplikasi juga diuji satu persatu.  
 
Pada saat intro berjalan dan tombol “Skip” ditekan maka aplikasi dapat menuju ke halaman utama dengan baik dan 
lancar. Selain itu suara dan animasi yang ada pada lagu dan gerak  dapat berjalan dengan baik dan lancar.  
Pada menu utama semua tombol materi maupun tombol kenalan dengan tokoh dicoba dijalankan satu persatu. Hasil yang 
diperoleh semua tombol dan suara sudah berjalan dengan dengan baik dan benar. Selain itu juga, pengontrol suara juga 
dapat berjalan dengan baik dan benar. 
 
Pada materi, semua tombol jenis model soal yang dijalankan satu per satu dan semua berjalan dengan baik dan lancar. 
Tombol “Menu Utama” juga dapat berfungsi dengan baik, demikian juga dengan tombol “Keluar” dan tombol pengontrol 
suara/volume. 
 
Penekanan tombol “Mulai” akan menjalankan/menyelesaikan soal cerita matematika yang diberikan sesuai dengan materi 
dan model soal yang dipilih. Tombol “Soal Baru” juga telah dapat membuat soal-soal baru sesuai dengan materi dan 
model yang dipilih. Tombol “Simpan Data”, juga dapat berfungsi untuk menyimpan data-data yang telah dibuat. Dapat 
disimpulkan bahwa tombol “Mulai”, tombol “Soal Baru”, dan tombol “Simpan Data” dapat berjalan dengan baik dan 
lancar. Pada saat menjalankan soal cerita matematika yang diberikan, semua animasi, suara, teks, tombol, maupun 
penyelesaian yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tombol “Keluar” yang ada pada setiap layar diuji 
satu persatu untuk meyakinkan apakah akan muncul pertanyaan “Apakah ingin keluar dari aplikasi ini?”. Dan ternyata 
semua tombol dan suara telah dapat berfungsi dengan baik dan benar.  

 
6.2. Validasi 
Uji coba validasi melibatkan 35 siswa sekolah dasar kelas IV dan 15 orang guru dan orang tua. Siswa berasal dari dua 
sekolah yang berbeda yaitu SDK. Karitas V, Surabaya dan SDKr. Kalam Kudus, Surabaya. Sedangkan guru/orang tua 
berasal dari tiga sekolah yang berbeda yaitu SDK. Karitas III, Surabaya, SD Margie, Surabaya dan SDKr. Kalam Kudus, 
Surabaya. 
 
Sebelum menjalankan aplikasi, semua siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal cerita yang mirip dengan soal-soal 
yang ada pada aplikasi tetapi angkanya berbeda. Dari hasil tersebut diambil nilai rata-ratanya. Kemudian siswa diminta 
untuk menjalankan aplikasi yang dilakukan secara individu. Selama mencoba aplikasi dilakukan pengamatan terhadap 
respon siswa pada waktu menjalankan aplikasi. Nilai yang didapat pada saat  mengerjakan soal pada aplikasi dicatat dan 
kemudian diambil rata-rata semua siswa. Setelah selesai menjalankan aplikasi, dilakukan wawancara secara langsung 
kepada siswa. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 35 siswa, 33 siswa berpendapat bahwa animasi kartun 2 
dimensi yang digunakan untuk memvisualisasi soal cerita matematika sangatlah membantu mereka dalam memahami 
materi soal cerita sehingga mereka dapat mengerti dan menjawab dengan benar. Hal ini diperkuat dengan hasil 
pengamatan yang telah dilakukan dan juga dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa. Pada saat menjalankan aplikasi, 
siswa berusaha untuk menjawab seluruh soal yang tersedia dan mereka sebagian besar dapat menjawab dengan benar. 
Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa pada saat menjalankan aplikasi mereka tidak mempunyai masalah dengan 
sistem navigasi yang ada.   
 
Untuk validasi ke para guru/orang tua, pertama-tama mereka diminta untuk menjalankan aplikasi,  dan memilih menu 
“Soal Baru”. Pada menu ini guru/orang tua dapat membuat soal-soal baru yang nantinya akan diberikan kepada anak 
didiknya sehingga soal bisa lebih bervariasi. Pengamatan juga dilakukan selama guru/orang tua menjalankan aplikasi.  
Setelah selesai para guru/orang tua diberi kuisioner tentang aplikasi yang telah dijalankan. Tabel 1 merupakan hasil 
kuisioner yang telah dijawab oleh 15 guru/orang tua.  

 
Tabel 1 Hasil Kuisioner Para Guru / Orang Tua 

Pertanyaan  S TS TH 
Materi yang ada dalam soal cerita matematika ini sesuai untuk siswa sekolah dasar kelas IV. 14 1 0 
Animasi kartun 2 dimensi dapat membantu siswa dalam memahami maksud dari soal cerita. 14 1 0 
Pembuatan soal-soal baru dapat dilakukan dengan mudah. 14 1 0 
Aplikasi secara keseluruhan dapat dijalan dengan mudah. 13 0 2 
Gambar, animasi kartun, suara yang digunakan pada aplikasi sudah baik. 12 1 2 
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Hasil kuesioner kepada guru/orang tua menunjukkan bahwa: 
1. 93,33% berpendapat bahwa materi yang ada dalam soal cerita matematika ini sesuai untuk siswa SD kelas IV. 
2. 93,33% berpendapat bahwa animasi kartun 2 dimensi membantu siswa dalam memahami maksud dari soal cerita. 
3. 93,33% berpendapat bahwa pembuatan soal-soal baru dapat dilakukan dengan mudah. 
4. 86.6% berpendapat bahwa aplikasi secara keseluruhan dapat dijalan dengan mudah. 
5. 80% berpendapat bahwa gambar, animasi kartun, suara yang digunakan pada aplikasi sudah baik. 
 
7. Kesimpulan 
Dari hasil uji coba yang telah dilakukan terhadap siswa kelas IV sekolah dasar dan guru/orang tua, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Animasi kartun 2 dimensi yang digunakan untuk memvisualisasi soal cerita matematika telah dapat membantu siswa 

sekolah dasar kelas IV dalam memahami maksud dari soal cerita matematika sehingga dapat mengerjakannya 
dengan benar. 

2. Sistem navigasi dari aplikasi sudah baik sehingga siswa tidak mengalami kesulitan yang berarti pada saat 
menjalankan aplikasi. 

3. Guru/orang tua dalam membuat soal-soal baru dengan mudah yang nantinya dapat dikerjakan oleh anak didik/ anak 
mereka.  

4. Gambar, animasi kartun, suara yang digunakan pada aplikasi sudah baik. 
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