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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan 

hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan media pembelajaran berbantuan komputer materi 

“Bentuk Aljabar, Relasi dan Fungsi“ beserta panduannya. Media pembelajaran berbantuan 

komputer dan panduan ini kami buat sebagai sarana pemenuhan tugas mata kuliah 

Pembelajaran Berbantuan Komputer. 

Penyusunan media pembelajaran berbantuan komputer beserta panduan ini tidak 

lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Edy Wiharjo, M.pd, selaku dosen pengampu mata kuliah Pembelajaran 

Berbantuan Komputer, yang telah meluangkan waktu dan perhatian dalam membimbing 

kami; 

2. Para asisten mata kuliah Pembelajaran Berbantuan Komputer, yang telah membantu 

kami selama pelaksanaan praktikum mata kuliah Pembelajaran Berbantuan Komputer; 

3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan media pembelajaran 

berbantuan komputer beserta panduan ini, oleh karena itu kami mengharap kritik dan saran 

demi penyempurnaan CD interktif beserta panduan  berikutnya.  

 

 

 Jember,  Oktober 2009 

 

 

 Penyusun 
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BAB I. PENDAHULUAN 

Matematika sering dipandang sebagai momok dalam suatu pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan materi Matematika banyak berkaitan dengan konsep-konsep yang abstrak. 

Sehingga menyebabkan materi Matematika sulit dipelajari. Oleh karena itu diperlukan 

suatu trik khusus yang membuat pelajaran Matematika menjadi menyenangkan untuk 

dipelajari.  

Salah satu trik agar Matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan adalah 

dengan memberikan variasi dalam proses pembelajaran Matematika, misalnya dengan 

penerapan metode Pembelajaran Berbantuan Komputer. Salah satu program yang dapat 

digunakan untuk membuat media pembelajaran berbantuan komputer adalah Macromedia 

Flash Profesional 8. 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka kami membuat media pembelajaran 

berbantuan komputer materi “Bentuk Aljabar, Relasi dan Fungsi” yang selanjutnya kami 

sebut sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran yang kami buat ini merupakan 

pengembangan software Macromedia Flash Profesional 8 sebagai program dasar yang 

digunakan untuk membuat media pembelajaran matematika. Diharapkan dengan adanya 

media pembelajaran yang kami buat, dapat memotivasi dan memudahkan siswa dalam 

mempelajari materi “Bentuk Aljabar, Relasi dan Fungsi”. 

Untuk membantu siswa dalam mengoperasikan media pembelajaran yang telah 

kami buat, maka kami menyertakan buku panduan penggunaan media pembelajaran 

berbantuan komputer materi “Bentuk Aljabar, Relasi dan Fungsi”. Diharapkan dengan 

adanya buku panduan ini, media pembelajaran yang ada dapat digunakan secara maksimal 

terutama ketika mengalami kesulitan saat menjalankan media pembelajaran.  
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BAB II. PANDUAN MEDIA PEMBELAJARAN 

“BENTUK ALJABAR, RELASI DAN FUNGSI” 

Untuk menjalankan media pembelajaran berbantuan komputer materi “Bentuk 

Aljabar, Relasi dan Fungsi”. Langkah-langkah yang harus anda lakukan adalah: 

1. masukkan CD (Compact Disc) media pembelajaran ke dalam CD Rom; 

2. komputer akan secara autoplay menjalankan program media pembelajaran; 

3. jika komputer tidak dapat secara autoplay menjalankan program, maka klik pada Start 

lalu klik My Computer; 

4. arahkan kursor pada CD Drive dengan nama ”Alj,Rel,Fs” lalu klik; 

5. double klik file pada windows ”Rezkie_07-1086_dkk.exe”; 

6. media pembelajaran siap digunakan. 

Setelah media pembelajaran siap digunakan, maka anda dapat mulai belajar dengan 

media pembelajaran berbantuan komputer materi “Bentuk Aljabar, Relasi, dan Fungsi”. 

2.1 Bagian Pembuka Media Pembelajaran 

2.1.1 Halaman Pembuka 

Halaman pembuka merupakan halaman yang berisi ucapan selamat datang dari 

pembuat media pembelajaran. Halaman pembuka juga berisi instansi tempat 

pembuat media pembelajaran berada, serta tanggal dan waktu media pembelajaran 

digunakan. Halaman pembuka ditampilkan seperti gambar 1. Pada halaman ini, 

klik tombol       untuk melanjutkan ke halaman login. 

 
Gambar 1. Tampilan halaman pembuka  



 6 

2.1.2 Halaman Login 

Halaman login merupakan halaman yang berisi tampilan nama dan password yang 

harus anda isikan sebelum menggunakan media pembelajaran. Halaman login 

ditampilkan seperti gambar 2. 

  
Gambar 2. Tampilan halaman login  

Pada halaman ini,  lakukan prosedur berikut: 

a. masukkan  nama anda pada kolom NAMA :    

b. masukkan password pada kolom PASSWORD:  

(dengan password “matemania”) 

c. klik tombol   untuk menuju halaman selamat belajar. 

2.1.3 Halaman Selamat Belajar 

Halaman selamat belajar merupakan halaman yang berisi ucapan selamat belajar 

kepada pengguna. Halaman pembukan ditampilkan seperti gambar 3. Pada 

halaman ini, klik tombol     untuk melanjutkan ke halaman playlist. 

 
Gambar 3. Tampilan halaman selamat belajar 
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2.1.4 Halaman Playlist 

Halaman playlist merupakan halaman yang berisi tombol-tombol yang berfungsi 

sebagai navigasi. Halaman playlist ditampilkan seperti gambar 4. 

 
Gambar 4. Tampilan halaman playlist  

Tombol-tombol yang berfungsi sebagai navigasi tersebut adalah: 

a. tombol     untuk mengetahui standart kompetensi dan kompetensi 

dasar; 

b. tombol    untuk membuka halaman materi; 

c. tombol    untuk mempelajari contoh soal; 

d. tombol    untuk mengerjakan tes; 

e. tombol     untuk mengetahui literatur buku yang digunakan; 

f. tombol    untuk mengetahui penyusun media pembelajaran; 

g. tombol     untuk menuju halaman penutup media pembelajaran (konfirmasi 

keluar dari media pembelajaran). 

2.2 Bagian Inti Media Pembelajaran  

2.2.1 Halaman Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Jika anda klik tombol  , maka anda akan melihat tampilan halaman 

standart kompetensi dan kompetensi dasar seperti gambar 5. Halaman standart 

kompetensi dan kompetensi dasar merupakan halaman yang berisi tentang 

standart kompetensi dan kompetensi dasar.  

Terdapat dua tombol navigasi dalam tampilan halaman ini. Tombol    ber- 

fungsi untuk kembali ke menu playlist, sedangkan tombol     berfungsi untuk 

menuju halaman penutup media pembelajaran. 



 8 

 
Gambar 5. Tampilan halaman standart kompetensi dan kompetensi dasar 

2.2.2 Halaman Materi 

Jika anda klik tombol , maka anda akan melihat tampilan halaman 

awal materi yang ada di dalam media pembelajaran seperti gambar 6. Pada 

halaman ini terdapat tombol-tombol yang berfungsi sebagai navigasi untuk 

menuju halaman materi berikutnya.  

 
Gambar 6. Tampilan halaman awal materi 

Tombol-tombol yang berfungsi sebagai navigasi tersebut adalah: 

a. tombol     untuk membuka sub bab operasi hitung pada bentuk aljabar; 

b. tombol    untuk membuka sub bab menguraikan bentuk aljabar ke dalam 

faktor-faktornya; 

c. tombol    untuk membuka sub bab memahami relasi dan fungsi; 

d. tombol   untuk membuka halaman materi menentukan nilai fungsi; 

e. tombol     untuk kembali ke menu playlist; 
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f. tombol untuk menuju halaman penutup media pembelajaran (konfirmasi 

keluar dari media pembelajaran). 

Jika anda klik salah satu navigasi yang berisi sub bab (tombol ), maka anda 

akan mendapati tampilan seperti gambar 7. 

 
Gambar 7. Tampilan halaman pertama sub-bab operasi hitung pada bentuk aljabar 

Pada halaman tersebut berisi penjelasan tentang operasi hitung pada bentuk 

aljabar. Jika anda sudah merasa jelas tehadap informasi yang disampaikan, klik 

tombol  berfungsi untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Tampilan 

halaman berikutnya seperti gambar 8. 

 
Gambar 8. Tampilan halaman sub-bab operasi hitung pada bentuk aljabar 

Tampilan halaman berikutnya (gambar 8) sedikit berbeda dari halaman 

sebelumnya (gambar 7), perbedaanya terletak pada keberadaan tombol   , tombol 

  berfungsi untuk membuka halaman sebelumnya. 
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2.2.3 Halaman Contoh Soal 

Setelah anda menyelesaikan materi, jika anda klik tombol   , kemudian klik 

tombol   , maka anda akan melihat tampilan halaman contoh soal 

(gambar 9). Halaman contoh soal berisi contoh-contoh soal dari materi yang 

terdapat di dalam media pembelajaran ini. 

 

 
Gambar 9. Tampilan halaman contoh soal 

Sama seperti pada halaman materi, halaman contoh juga dilengkapi dengan 

tombol navigasi yang sama yaitu tombol  yang berfungsi untuk menuju pada 

halaman berikutnya dan tombol   untuk kembali pada halaman sebelumnya. 

2.2.4 Halaman Tes 

Setelah anda belajar dengan contoh soal, jika anda klik tombol , kemudian 

klik tombol   , maka anda akan melihat tampilan halaman tes. Halaman 

tes berisi soal-soal untuk menguji kemampuan anda setelah belajar melalui media 

pembelajaran berbantuan komputer materi “Bentuk Aljabar, Relasi dan Fungsi“ 
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ini. Tampilan halaman pertama yang anda temui adalah halaman soal tes seperti 

gambar 10. 

 
Gambar 10. Tampilan halaman soal tes 

Peraturan yang berlaku pada tes ini adalah anda harus menyelesaikan soal tes yang 

ada. Sedangkan untuk memilih jawabanyang menurut anda benar, anda dapat klik 

salah satu opsi dari jawaban tersebut (opsi a, b, c, atau d). Anda akan mengetahui 

apakah jawaban anda benar atau tidak, setelah anda klik salah satu jawaban 

tersebut. Tampilan konfirmasi jawaban tes seperti gambar 11. 

 

Gambar 11. Tampilan halaman konfirmasi tes 

Pada halaman ini, klik tombol  untuk melanjutkan tes berikutnya. Setelah anda 

menyelesaikan semua soal tes, maka anda akan melihat tampilan halaman hasil tes 

seperti gambar 12. 

Halaman hasil tes ini berisi nilai yang anda peroleh dan saran untuk hasil yang 

telah anda peroleh tersebut. Pada halaman ini terdapat tombol   yang 

berfungsi untuk melakukan tes lagi. Hal ini dimaksudkan agar ketika anda 
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mendapatkan nilai yang kurang memuaskan bagi anda, anda dapat menguji 

kembali tes anda. 

 
Gambar 12. Tampilan halaman hasil tes 

2.2.5 Halaman Daftar Pustaka 

Jika berada pada menu playlist, kemudian anda klik tombol   , maka anda 

akan melihat tampilan halaman daftar pustaka seperti gambar 13. Halaman ini 

berisi literatur buku yang digunakan untuk menyusun media pembelajaran 

berbantuan komputer materi “Bentuk Aljabar, Relasi dan Fungsi“. 

 
Gambar 13. Tampilan halaman daftar pustaka 

2.2.6 Halaman Penyusun Media Pembelajaran 

Jika berada pada menu playlist, kemudian anda klik tombol  , maka anda akan 

melihat tampilan halaman penyusun media pembelajaran seperti gambar 14. 

Halaman ini berisi foto serta biodata penyusun media pembelajaran berbantuan 

komputer materi “Bentuk Aljabar, Relasi dan Fungsi“. 



 13 

 
Gambar 14. Tampilan halaman penyusun media pembelajaran 

 

2.3 Bagian Penutup Media Pembelajaran 

Jika anda klik tombol , maka anda akan melihat tampilan halaman penutup media 

pembelajaran. Halaman penutup media pembelajaran ini berisi konfirmasi keluar dari 

program media pembelajaran  berbantuan komputer materi “Bentuk Aljabar, Relasi dan 

Fungsi“ seperti gambar 15. 

 

Gambar 15. Tampilan halaman penutup media pembelajaran 

Halaman penutup media pembelajaran dilengkapi dengan dua tombol. tombol tersebut 

adalah tombol    yang berfungsi untuk keluar dari media pembelajaran berbantuan 

komputer materi “Bentuk Aljabar, Relasi dan Fungsi“ dan tombol  yang berfungsi 

untuk kembali pada media pembelajaran(tepatnya pada bagian playlist.  
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