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Abstrak – Matematika sering kali menjadi mata pelajaran yang dipandang sulit oleh para pelajar, khususnya
bagi pelajar sekolah dasar. Padangan tersebut terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor
yang sering terjadi adalah cara penyampaian materi yang kurang interaktif dan efektif. Hal tersebut akan terus
berlanjut apabila pola pikir para pelajar tidak diubah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengubah persepsi para
pelajar terhadap mata pelajaran matematika sehingga dapat menciptakan ketertarikan, setelah itu dapat
meningkatkan kecepatan berhitung, memberikan kemudahan dalam belajar serta mengingat kembali pelajaran.
Sedangkan metode penelitian yang digunakan meliputi analisa penelitian dengan menerapkan metode SDLC
(System Development Life Cycle) dan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi pustaka serta
olah data kuesioner. Hasil penelitian berupa implementasi aplikasi media interaktif yang terkomputerisasi dapat
menjadi salah satu alternatif untuk mengubah pola pikir yang selama ini terus terjadi. Kelengkapan aplikasi
tersebut didukung dengan tata cara perhitungan yang berbeda dan lebih cepat, sehingga para pelajar selain
merasakan ketertarikan pada pelajaran matematika juga dapat meningkatkan kecepatan berhitung. Dengan
adanya aplikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang dapat merubah pola pikir para pelajar
tentang mata pelajaran matematika.
Kata Kunci: Sistem Informasi, Matematika Dasar, Media Interaktif

1. PENDAHULUAN
Aplikasi program berbasis komputer merupakan bukti
kemajuan teknologi yang semakin pesat dari waktu ke
waktu. Aplikasi tersebut dapat membantu para
pengguna untuk menyelesaikan pekerjaanya dengan
lebih cepat dan efisien. Saat ini pemanfaatannya telah
banyak digunakan hampir di seluruh aspek kehidupan
seperti pada bidang kesehatan khususnya bidang
kedokteran dikenal suatu sistem bernama CAT
(Computerized Axial Tomography) yang digunakan
untuk mengambil gambar seluruh organ tubuh, begitu
pula dalam bidang pendidikan, bermanfaat untuk
membantu para guru meningkatkan sarana media
pembelajaran berbasis teknologi yang disenangi para
siswa.

pelajaran yang memang memerlukan penyampaian
yang lebih komunikatif seperti matematika.
Menurut Waskito (2012:2) menyimpulkan bahwa
dalam memberikan pelajaran matematika untuk anakanak, diperlukan strategi yang tepat agar anak-anak
sekolah dasar mampu menerima materi yang diberikan
oleh guru. Melalui media pembelajaran yang
menggunakan aplikasi multimedia adalah salah satu
cara yang tepat untuk menyampaikan meteri belajar
dalam bentuk gambar, text dan audio. Dengan adanya
pemrograman media interaktif ini diharapkan agar
para siswa lebih menyenangi pelajaran matematika
dan meningkatkan kemampuan berhitung sehingga
dapat meningkatkan indeks prestasi dalam belajar.
2. METODE PENELITIAN

Berkembangnya
kurikulum
sekolah
dengan
menambahkan mata pelajaran komputer mulai dari
sekolah dasar diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pendidikan di Indonesia. Para pelajar diharapkan dapat
menguasai atau minimal mengenal teknologi dan
mengikuti perkembangannya. Adanya komputer yang
didukung oleh program komputer melalui animasi
interaktif akan memberikan suasana baru dan lebih
menyenagkan bagi para siswa terutama untuk mata
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Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dalam
pengembangan sistem yaitu analisa penelitian dan
pengumpulan data. Analisa penelitian menerapkan
metode SDLC (System Development Life Cycle)
meliputi tahapan planning, analisis, desain,
implementasi. Sedangkan metode pengumpulan data
meliputi observasi, wawancara, studi pustaka.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisa Kebutuhan
Adapun langkah-langkah analisis kebutuhan yang
dilakukan yaitu :
a. Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Pemakai
Dengan metode belajar mengajar yang masih
terbilang manual, para siswa tekadang merasa
kesulitan dalam memahami materi yang
disampaikan oleh guru. Oleh karena itu para siswa
membutuhkan suatu media pendukung dalam
proses belajar mengajar agar dapat memberikan
hasil yang lebih optimal, selain itu dengan adanya
media pendukung maka akan membangkitkan
semangat belajar siswa terutama dalam
mempelajari pelajaran matematika. Media
pembelajaran interaktif matematika dasar yang
dirancang ini selain akan dapat memberikan
suasana baru dalam metode dan proses belajar
mengajar juga di dalamnya terdapat metode
menghitung matematika dasar dengan cara cepat
dan menyenangkan sehingga diharapkan para
siswa yang mempelajarinya selain akan menyukai
pelajaran matematika juga dapat meningkatkan
kecepatan berhitung.
b. Analisa Kebutuhan Sistem
Dalam merancang media pembelajaran interaktif
matematika dasar ini selain menyajikan
pembelajaran juga terdapat latihan yang dapat
dikerjakan oleh pengguna yang dalam hal ini
adalah para siswa sebagai evaluasi dari
pembelajaran yang pernah diajarkan.
Berikut ini akan dijelaskan mengenai isi dari media
pembelajaran interaktif matematika dasar ini.
1. Format Latihan Soal
Latihan soal disajikan dalam bentuk soal pilihan
ganda, di mana para siswa diharuskan untuk
memilih salah satu jawaban yang tersaji dalam
bentuk option button yang dianggap sebagai
jawaban yang benar dari soal-soal yang
ditampilkan.
2. Rules atau Peraturan Latihan Soal
Pada saat pengguna (siswa) memilih pilihan untuk
mengerjakan latihan soal maka akan tampil
halaman untuk mengerjakan soal yang diawali
dengan level pertama. Apabila level pertama telah
selesai dan nilai lebih dari 50, maka level
selanjutnya baru akan dapat dikerjakan.
3. Kebijakan (Policy)
Dalam mengerjakan soal ini, pengguna tidak harus
menyelesaikan soal untuk semua level, siswa dapat
berhenti di level yang memang mereka sanggup
untuk mengerjakannya.

4. Panduan Pengerjaan Soal Latihan
Panduan dalam mengerjakan latihan soal ini akan
ditampilkan pada saat form aturan latihan soal
setelah menekan tombol latihan pada form pilihan
pengguna.
5. Tantangan Dalam Latihan Soal
Pada level pertama soal akan ditampilkan dalam
bentuk hitungan angka biasa yang dapat dijawab
langsung oleh pengguna. Pada level kedua soal
disajikan dalam bentuk soal cerita agar selain
kecepatan berhitung juga diharapkan siswa dapat
memahami soal yang disajikan. Sedangkan pada
level ketiga soal akan disajikan dengan kecepatan
waktu.
6. Keputusan dalam Memilih Level Latihan Soal
Pengguana yang dalam hal ini para siswa hanya
akan dapat memasuki level berikutnya setelah
level-level sebelumnya selesai dikerjakan. Hal ini
dalakukan agar para siswa mengerjakan soal
secara bertahap.
7. Level dalam Latihan Soal
Latihan soal dalam media pembelajaran interaktif
matematika dasar ini terdiri dari tiga level yaitu
level pertama untuk soal dalam bentuk angka
langsung, level kedua berupa soal cerita dan level
ke tiga dalam bentuk soal gabungan dari level
sebelumnya dan ditambah dengan kecepatan
waktu.
8. Model Nilai (Score)
Nilai akan tampil setelah siswa menyelesaikan tiap
satu level latihan dengan menjumlahkan jawaban
yang benar dalam bentuk angka dimana setiap satu
soal mendapat nilai 10 poin.
9. Indikasi Penentuan Keberhasilan
Pengguna dapat mengetahui bahwa jawaban yang
dipilihnya tepat ketika memilih salah satu jawaban
yang ditampilkan yang kemudian akan ada gambar
animasi yang berupa ekspresi bahagia jika jawaban
tepat dan ekspresi sedih jika jawaban salah.
10. Simbol yang Digunakan
Simbol pilihan yang digunakan yaitu berupa
option button yang hanya dapat dipilih salah satu
dan dua buah tombol untuk melanjutkan level atau
berhenti di level yang telah selesai dikerjakan.
3.2. Perancangan (Design)
3.2.1. Storyboard
Pada tahap perancangan ini akan dijelaskan mengenai
gambaran tampilan dari isi media pembelajaran
interaktif matematika dasar ini yang digambarkan
melalui storyboard dari masing-masing menu dan
form yang terdapat di dalamnya.
a. Storyboard Perkalian Antar Dua Angka
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Tabel 1. Storyboard Form Perkalian Antar Dua Angka

Penjelasan
Saat memilih pilihan1 yaitu form
perkalian antar dua angka
puluhan maka user akan belajar
bagaimana cara pintar untuk
mengkalikan
dua
bilangan
dengan
melihat
petunjuk
penggunaan yang ada di
samping kanan pada form
tersebut.

Sketsa

Audio
-

Bilangan

Bilangan

Angka1

Angka2

Hasil
Proses1

Petunjuk

Proses2
Angka3

Angka4

Proses3
Proses4

Hasil

Sisa hasil

perkalian

sementar

selesai

a

b. Storyboard Form Input Soal
Tabel 2. Storyboard Form Input Soal

Penjelasan
Setelah admin melakukan
login maka ia bisa memasuki
form input soal dengan
mengisikan
kode
soal,
nomor,
level,
waktu,
pertanyaan, pilihan opsi,
jawaban benar, gambar.
Tombol
simpan
untuk
menyimpan soal, tombol
update untuk menyimpan
perubahan soal yang diedit,
tombol
batal
untuk
membatalkan penyimpanan,
tombol keluar untuk keluar
dari form. Jika akan
merubah
soal
lakukan
pencarian
dengan
memasukkan
level
dan
nomor soal.

Sketsa
Kdsoal

Level

Waktu

Pertanyaan

Jwb A
Gambar

Jwb B

Jwb C

Cari gambar
Simpan

Jwb D

Jwb Benar

Pencarian
Level

3.2.2. State Transition Diagram
a. Scene Form Perkalian Antar Dua Bilangan Puluhan
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Nomor

Nomor

Cari

Lokasi Gambar
Update

Batal

Keluar
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Idle/
menu
Klik salah satu pilihan menu
Klik tombol selesai
Kembali ke fom menu
belajar

Tampil 10 pilihan menu belajar

Menunggu
Memilih pilihan
Klik tombol perkalian 2 bil.
Tampil form perkalian 2 bil.

Form perkalian
antar 2 bil.

Klik tombol ulangi

Isi 2 textbox dengan bil. Puluhan

Fom kosong/kembali isi bil.

Menunggu isi
bilangan

Klik tombol hasil

Tampil hasil perkalian
langsung

Mengkalikan dua bilangan

Klik tombol proses1
Mengkalikan angka belakang

Tampil hasil
Proses 1

Klik tombol proses2

Klik tombol proses3

Mengkalikan silang 2 bil.

Mengkalikan angka depan

Tampil hasil
Proses 2

Tampil hasil
Proses 3

Jawaban terdiri dari >1 angka
Tampil sisa proses 1 atau 2

Tampil hasil
Sisa proses 1/2

Gambar 1. State Transition Diagram Form Perkalian Dua Angka Puluhan

Menggambarkan form untuk belajar dengan cara cepat
menghitung angka puluhan. Caranya dengan mengisi
dua buah textbox dengan dua bilangan puluhan yag
akan dikalikan kemudian klik tombol proses 1, proses
2 dan proses 3 dimaka keterangan prosesnya juga
tertera pada form ini. Sedangkan tombol ulangi untuk
membersihkan form dan mengulangi pelajaran dengan

bilangan baru dan tombol selesai untuk keluar dari
form perkalian antar dua bilangan puluhan dan
kembali ke form menu belajar.
3.2.3. Perancangan User Interface
a. Form Menu Utama

Gambar III.2.
Tampilan Form Menu Utama
Pada form menu utama ini, pengguna diharuskan
untuk mengisi nama dan klik “GO” untuk masuk dan

mencoba menu lain yang ada di media pembelajaran
interaktif matematika dasar ini. Jika tidak mengisi
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nama maka akan tampil pesan peringatan untuk
mengisikan nama kembali.

b. Form Perkalian Antar Dua Angka Puluhan

Gambar 3. Tampilan Form Perkalian Antar Dua Angka Puluhan

Form ini menyajikan cara belajar matematika
yaitu perkalian antar puluhan dengan cara cepat,
pengguna cukup mengisi dua buah bilangan
puluhan pada dua textbox teratas dan klik
tombol-tombol
proses
dengan
tetap
memperhatikan petunjuk yang terdapat di
sebelah kanan. Pengujian Sistem (Testing)

Sebelum melakukan pengujian White Box terlebih
dahulu dibuatkan bagan alir dan grafik alir dari
masing-masing komponen yang ada pada media
pembelajaran interaktif matematika dasar ini, sehingga
pengujian white box dapat dilkukan dengan mudah.
Berikut bagan alir dan grafik alir yang terdapat pada
media pembelajaran ini.
a. Form Input Soal

3.2.4. Pengujian White Box
Mulai

Isi dan lengkapi
soal

Simpan?

Y

Data Soal
Tersimpan

N
Y

Cari?

Pencarian Data

N

Ditemukan?

Y
Tampil Data Soal
Y

N
Batal ?
N
Update?
N
Y
Simpan perubahan

Keluar?

N

Y
Selesai
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Gambar 4. Diagram Alir Form Input Soal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Gambar 5. Grafik Alir Form Input Soal

Form18.Show
Sub bersih()
Dim a As Control
For Each a In Me.Controls
If TypeOf a Is TextBox Then a.Text = ""
Next
End Sub
Private Sub bsimpan_Click()
Set rs = con.Execute("insert into soal values('" & tkdsoal & "',

1
2

3

'" & tlevel & "','" & tsoal & "','" & tjwb_a & "'," & _
4
"'" & tjwb_b & "','" & tjwb_c & "','" & tjwb_d & "', " & _
"'" & tjwb_benar & "','" & tno & "','" & talamatgbr & "','" & twaktu & "')")
bersih
End Sub
Private Sub bbatal_Click()

5
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bersih
End Sub
Private Sub bcari_Click()
Set rs = con.Execute("select * from soal where level='" &
Tcarilevel & "' and no='" & tcarino & "'")
If Not rs.EOF Then
tkdsoal = rs!kdsoal
tsoal = rs!pertanyaan
tjwb_a = rs!Jawab1
tjwb_b = rs!Jawab2
tjwb_c = rs!Jawab3
tjwb_d = rs!Jawab4
tjwb_benar = rs!j_benar
talamatgbr = rs!gambar
twaktu = rs!waktu
tlevel = rs!Level
tno = rs!no
End If
End Sub

6
7
8

9

Private Sub bupdate_Click()
Set rs = con.Execute("update soal set level='" & tlevel & "',
pertanyaan='" & tsoal & "',jawab1='" & tjwb_a & "'," & _
"jawab2='" & tjwb_b & "',jawab3='" & tjwb_c & "',jawab4=
'" & tjwb_d & "',j_benar='" & tjwb_benar & "',no='" & tno & "', " & _
"gambar='" & tgambar & "',waktu='" & twaktu & "' where kdsoal='" & tkdsoal & "'")
bersih
End Sub
Private Sub bkeluar_Click()
Unload Me
Form17.Show
End Sub
Kompleksitas siklomatis (pengukuran kuantitatip
terhadap kompleksitas logis suatu program)dari grafik
alir dapat diperoleh perhitungan :

V(G)=E-N+2
Dimana :
E = Jumlah edge grafik alir yang ditandakan dengan
gambar panah
N = Jumlah simpul grafik alir yang ditandakan
dengan gambar lingkaran
Sehingga kompleksitas siklomatisnya pada grafik alir
form input soal ini adalah:
V(G) = 19 – 13 + 2 = 8
Basis set yang dihasilkan dari jalur independent secara
linier adalah jalur sebagai berikut:
1–2–3-4
1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11
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1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
1–2–3–4–6–7–8
1 – 2 – 3 – 5 – 12 – 13
1 – 2 – 3 – 5 – 12
1–2–3–5–2
1–2–3–4–6
Ketika aplikasi dijalankan, maka terlihat bahwa salah
satu basis set yang dihasilkan adalah 1 – 2 – 3 – 4 – 6
– 7 – 8 – 9 – 10 – 11 dan terlihat bahwa simpul telah
dieksekusi satu kali. Berdasarkan ketentuan tersebut
dari segi kelayakan software, sistem ini telah
memenuhi syarat.
3.2.5. Pengujian Black Box
Dalam pengujian berikutnya dilakukan untuk
memastikan bahwa suatu event atau masukan akan
menjelaskan proses yang tepat dan menghasilkan
output sesuai dengan rancangan yang dibuat. Berikut
akan dijelaskan pengujian yang digambarkan dengan
tabel.
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Tabel 3. Pengujian Black Box Form Input Soal

INPUT/ EVENT

PROSES

Tombol Simpan

Private Sub bsimpan_Click()
Set rs = con.Execute("insert into soal
values('" & tkdsoal & "','" & tlevel &
"','" & tsoal & "','" & tjwb_a & "'," &
_
"'" & tjwb_b & "','" & tjwb_c & "','" &
tjwb_d & "', " & _
"'" & tjwb_benar & "','" & tno & "','"
& talamatgbr & "','" & twaktu & "')")
bersih
End Sub
Private Sub bupdate_Click()
Set rs = con.Execute("update soal set
level='" & tlevel & "',pertanyaan='" &
tsoal & "',jawab1='" & tjwb_a & "',"
& _"jawab2='" & tjwb_b &
"',jawab3='" & tjwb_c & "',jawab4='"
& tjwb_d & "',j_benar='" &
tjwb_benar & "',no='" & tno & "', " &
_
"gambar='" & tgambar & "',waktu='"
& twaktu & "' where kdsoal='" &
tkdsoal & "'")
bersih
End Sub
Sub bersih()
Dim a As Control
For Each a In Me.Controls
If TypeOf a Is TextBox Then a.Text =
""
Next
End Sub
Private Sub bbatal_Click()
bersih
End Sub
Private Sub bkeluar_Click()
Unload Me
Form17.Show
End Sub
Private Sub bcari_Click()
Set rs = con.Execute("select * from
soal where level='" & tcarilevel & "'
and no='" & tcarino & "'")
If Not rs.EOF Then
tkdsoal = rs!kdsoal
tsoal = rs!pertanyaan
tjwb_a = rs!Jawab1
tjwb_b = rs!Jawab2
tjwb_c = rs!Jawab3
tjwb_d = rs!Jawab4
tjwb_benar = rs!j_benar
talamatgbr = rs!gambar
tlevel = rs!Level
tno = rs!no

Tombol Update

Tombol Bersih

Tombol Keluar

Tombol Cari

OUTPUT/NEXT
EDGE
Menyimoan
data
soal ke database

HASIL
PENGUJIAN
Sesuai

Menyimpan
perubahan
yang
terjadi saat soal
diedit

Sesuai

Mengosongkan data
yang ada pada form
yang tidak jadi
disimpan

Sesuai

Keluar dari form
input
soal
dan
tampil form pilihan
pengguna
Mencari
data
melalui level dan
nomor soal yang
diiringi
dengan
tampil data soal jika
level dan nomor
yang diisi sesuai
dengan
data
pencarian

Sesuai

Sesuai
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End If
End Sub
3.3. Hasil Pengolahan Data Kuesioner
Dalam perancangan media pembelajaran interaktif
matematika dasar ini dihasilkan data kuesioner dari
pengguna aplikasi yaitu murid kelas V di SD Negeri

Sarimulya III dan SD Negeri I Kalijati. Kuesioner ini
dilakukan pada saat aplikasi telah dirancang sebagai
upaya evaluasi penilaian akan fungsinya. Berikut
rincian dari item-item pertanyaan kuesioner tersebut:

Tabel 4. Tabel Daftar Kuesioner Untuk Siswa/Siswi Kelas V

No
1
2
3
4
5

Soal Pertanyaan

SS

S

R

T

ST

Apakah adik-adik setuju jika program ini dijadikan alat
bantu belajar matematika?
Apakah adik-adik setuju, bahwa setelah belajar program ini
adik-adik bisa berhitung cepat?
Apakah adik-adik setuju, jika cara berlajar dengan program
ini membuat belajar matematika lebih mudah dimengerti?
Apakah adik-adik setuju, jika program ini digunakan di
sekolah adik-adik?
Apakah adik-adik setuju, bahwa program ini bisa membuat
adik-adik senang belajar matematika?

Keterangan:
Beri tanda silang (X) pada pilihan yang disetujui
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
R = Ragu-ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
35
30
25

SS

20

S

15

R

10

TS

5

STS

0
Soal 1

Soal 2

Soal 3

Soal 4

Soal 5

Gambar 6. Grafik Kuesioner Untuk Siswa-siswi

Dari gambar grafik di atas, dapat diambil kesimpulan
bahwa sebagian besar siswa dan siswi SD kelas V
dapat merasa terbantu dalam mempelajari mata
pelajaran Matematika, lebih menyenangi metode yang
baru yaitu dengan bantuan komputer, menyetujui
apabila aplikasi ini dijadikan alat bantu pembelajaran
serta lebih cepat memahami pelajaran.
4.

KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan:
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1.

2.

Teknik pembelajaran tanpa menggunakan media
alat bantu atau yang disebut teknik konvensional
masih banyak digunakan di sekolah-sekolah yang
ada di daerah Cikampek dan Jatisari.
Penggunaan teknik pembelajaran dengan cara
konvensional apabila tidak didukung dengan cara
penyampaian yang interaktif dan dilakukan dalam
jangka waktu yang lama akan menimbulkan
kejenuhan bagi siswa sehingga menurunkan
motivasi belajar dan pemahaman siswa yang
dapat menyebabkan penurunan ketertarikan siswa
terhadap pelajaran tersebut.
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3.

Hasil desain aplikasi pembelajaran matematika
dasar ini dapat dijadikan solusi bagi masalah
tersebut dengan manfaat sebagai berikut:
a. Dapat dijadikan media pembantu dalam
pembelajaran matematika dasar.
b. Memberikan suasana baru yang lebih
menyenangkan di dalam kelas.
c. Meningkatkan motivasi dan ketertarikan
siswa saat belajar matematika.
d. Meningkatkan kemampuan berhitung lebih
cepat dengan metode yang disampaikan
dalam aplikasi ini.
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