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ABSTRAK 

 

EKO PURNOMO, M. FRANZIENDRI T, RIANTIKA ANGGRAINI. MEDIA 

PEMBELAJARAN MULTIMEDIA UNTUK PENINGKATAN PERKEMBANGAN 

KOGNITIF ANAK USIA DINI. 

 

Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membawa kemudahan dalam 

berbagai bidang, contohnya bidang pendidikan. Penelitian ini dilakukan di PAUD Amalia 

Palembang, yang dimana dalam belajarnya masih menggunakan metode konvensional yaitu 

dalam penyampaian materi kognitif masih menggunakan papan tulis, buku atau menerangkan 

secara lisan. Penelitian ini menghasilkan produk pembelajaran berupa multimedia interaktif 

untuk peningkatan perkembangan kognitif anak usia dini. Jenis penelitian adalah penelitian 

pengembangan, prosedur pengembangan menggunakan metode Luther yang memiliki 6 

tahapan yaitu konsep, desain, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian dan distribusi. 

Tahap tambahan yaitu evaluasi untuk mengetahui peningkatan minat belajar pada materi 

kognitif murid dari metode konvensional ke media pembelajaran. Hasil evaluasi yang 

dilakukan dari 2 (dua) kelas dari usia 2- <3 tahun dan 3- <4 tahun, minat belajar murid 

mengalami peningkatan yang signifikan. 

 

Kata Kunci :Multimedia, Interaktif, Media Pembelajaran, PAUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

EKO PURNOMO, M. FRANZIENDRI T, RIANTIKA ANGGRAINI.COMPUTER 

BASED MULTIMEDIA LEARNING FOR THE IMPROVEMENT OF EARLY CHILDHOOD 

COGNITIVE DEVELOPMENT. 

 

Growth science and technology brings the easy in various fields, such as education. This  

research was did in early childhood Amalia Palembang, which is in the learning process are 

still using the conventional method of the deliver on cognitive content still using a blackboard 

and books or explaining by verbally. This research resulted in the form of interactive 

multimedia learning products for the improvement of early childhood cognitive development. 

This type of research is development of research, development procedures using Luther 

method who has six stages ; concept, design, material collection, testing and distribution. 

Additional stage is evaluation to see the increases in student learning interest of cognitive 

content from conventional method to multimedia learning method. Results of the evaluation 

on the 2 (two) classes of childhood age 2-<3 years and 3-<4 years, learning interest of 

student method has increased significantly. 

 

Keywords: Multimedia, Interactive, Media learning, Early Childhood. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan salah satu jenjang 

pendidikan yang diselenggarakan sebelum pendidikan dasar, pendidikan 

anak usia dini dimulai dari usia 2 – 4 tahun.  Usia dini masa yang sering 

disebut Golden Age, masa setiap lingkup perkembangan seperti 

kreativitas, motorik kasar, motorik halus, kognitif, bahasa dan sosial 

emosional yang ada dalam diri anak dapat berkembang lebih cepat. 

Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional itu diperlukan 

seperangkat kurikulum yang menunjang untuk diberikan kepada anak 

didik. Kurikulum sebagai jembatan untuk menuju tujuan pada tiap satuan 

pendidikan disesuaikan atas beberapa mata pelajaran bagi sekolah 

(Turmudi, 2009: 1-2). 

Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam pembahasan ini 

penulis memilih lingkup perkembangan kognitif untuk anak usia dini. 

Kognitif dibagi menjadi 2 (dua) sub bahasan yaitu mengenal pengetahuan 

umum dan mengenal konsep ukuran, bentuk, dan pola. 

Media yang digunakan di PAUD Amalia masih menggunakan  

metode konvensional, yang dimana metode ini dalam penjelasannya atau 

memberikan materi kepada murid-murid masih menggunakan metode 

gambar dan tulisan. Terkadang dengan metode konvensional ini murid-
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murid masih kesulitan dalam menghafal  ataupun menerima materi yang 

diberikan guru, murid-murid merasa jenuh dengan materi yang 

disampaikan secara lisan oleh guru. 

Penelitian terdahulu dalam pembuatan media pembelajaran telah 

mengalami peningkatan minat belajar anak didik. Dengan melakukan 

analisa akan kebutuhan guru untuk mempermudah dalam menyampaikan 

materi pembelajaran yang menarik, sesuai riset CTR (Computer 

Technology Research) membuktikan 80% murid lebih mudah mengingat 

dan memahami materi yang dijelaskan oleh guru (Akip Suhendar dan 

Zaenal Mustofa, 2014). 

Media pembelajaran yang akan dibuat adalah media yang 

digunakan untuk anak usia dini 2 – 3 tahun dan 3 – 4 tahun. Media yang 

dihasilkan untuk membantu perkembangan kognitif anak usia dini agar 

lebih mudah menangkap dan menyerap materi yang diberikan oleh guru.   

Multimedia sendiri dapat didefinisikan sebagai penggunaan 

beberapa media  yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan 

informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi dan video. 

Multimedia adalah kombinasi dari teks, foto, seni grafis, suara, animasi 

dan elemen-elemen video yang dimanipulasi secara digital (Vaughan, 

2006 h. 3). Pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia 

membutuhkan metode dalam pembuatannya. Salah satu metode yang 

dapat digunakan adalah Metode Luther. Tahapan dalam metode tersebut 
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adalah: konsep, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian 

dan distribusi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian 

berjudul “Media Pembelajaran Multimedia Untuk Peningkatan 

Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini“. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat diambil suatu rumusan masalah 

yaitu : 

Bagaimana membuat media pembelajaran berbasis multimedia 

yang digunakan anak PAUD untuk meningkatkan perkembangan 

konigtif. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis membatasi 

permasalahan tersebut sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan media ini penulis 

menggunakan Adobe Flash CS3. 

2. Media yang dihasilkan adalah, media pembelajaran kognitif berbasis 

multimedia untuk anak usia dini di PAUD Amalia. 

3. Media pembelajaran ini mencakup mata pelajaran tentang mengenal 

pengetahuan umum dan mengenal konsep ukuran, bentuk, dan pola. 
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4. Media pembelajaran yang dibuat berdasarkan kurikulum yang berlaku 

di PAUD amalia saat ini. 

5. Metode pengembangan menggunakan Metode Luther. 

6. Mengimplementasikan Metode Luther dalam pembuatan media 

pembelajaran. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu : 

1. Membuat media pembelajaran berbasis multimedia yang digunakan 

anak PAUD, untuk meningkatkan perkembangan kognitif. 

2. Mengimplementasikan Metode Luther dalam pembuatan media 

pembelajaran. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis 

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama 

perkuliahan khususnya pengetahuan perancangan sistem, pembuatan 

aplikasi, pemograman dan desain. 
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1.5.2 Manfaat Bagi PAUD Amalia 

Manfaat penelitian ini bagi PAUD Amalia adalah sebagai alat 

bantu ajar dan untuk mempermudah proses belajar dan mengajar di 

PAUD Amalia. Yang dikhususkan pada bidang kognitif, dan dapat 

menjadi pelopor bagi penerapan teknologi pendidikan berbasis 

multimedia pada semua mata pelajaran yang diajarkan di PAUD 

Amalia. 

 

1.5.3 Manfaat Bagi Akademik 

Sebagai bahan masukkan dan sumber referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian ini.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar setiap bahasan mudah dimengerti dan tersusun secara sistematis, 

maka penulis membagi penulisan laporan skripsi ini menjadi 6 bab, yang 

masing-masing bab akan menguraikan hal-hal pokok sebagai berikut: 

 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II    GAMBARAN UMUM PAUD AMALIA 

Bab II memuat profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, 

tugas dan wewenang. 

 

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab III memuat tentang teori pendukung, penelitian terdahulu dan 

kerangka penelitian. 

 

BAB IV  METODE PENELITIAN 

Bab IV memuat lokasi dan waktu penelitian, jenis data, teknik 

pengumpulan data, alat dan teknik pengembangan, alat dan teknik 

pengujian. 

 

BAB V   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab V membahas mengenai data penelitian, hasil pengujian dan 

pembahasan. 

 

BAB VI   PENUTUP 

Bab VI berisi kesimpulan dari semua uraian-uraian pada bab-bab 

sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang diharapkan berguna 

dalam penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PAUD AMALIA 

 

2.1. Profil PAUD Amalia 

2.1.1. Sejarah PAUD Amalia 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Amalia didirikan pada tahun 

2007 oleh Ibu Amalia dan sudah berjalan selama 8 tahun. Lokasi PAUD 

Amalia berada di  Jl. Lebak Mulyo Sekip Ujung Palembang. Tujuan 

didirikan PAUD Amalia untuk membantu anak agar terus belajar 

sehingga dapat menguasai keterampilan hidup meliputi pembelajaran 

dalam aspek mengembangkan potensi anak dalam suasana yang 

menyenangkan, dan menimbulkan minat anak. Selain itu untuk 

menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar 

mampu menolong dirinya sendiri serta untuk meletakkan dasar-dasar 

tentang bagaimana seharusnya belajar. 

Awal berdirinya PAUD Amalia mempunyai anak didik sebanyak 

40 orang dimana terbagi menjadi 2 kelas. Kegiatan di PAUD Amalia 

dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB. PAUD 

Amalia memiliki tenaga pengajar sebanyak 4 orang. 

Masalah yang dihadapi saat didirikan PAUD Amalia, masih 

banyak yang belum megetahui PAUD, sarana dan prasarana belajar 
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secara kuantitatif maupun kualitatif masih terbatas, hal ini disebabkan 

oleh terbatasnya kreativitas guru PAUD untuk menciptakan dan 

mengembangkan metode pembeljaran dan sumber belajar dengan 

memanfaatkan potensi budaya dan alam sekitar, kompetensi sebagian 

guru PAUD masih belum memadai karena sebagian besar dari mereka 

tidak berasal dari latar belakang pendidikan PAUD dan mereka belum 

memperoleh pelatihan yang berkaitan dengan konsep dan ilmu praktis 

tentang PAUD. 

 

2.1.2. Visi dan Misi 

2.1.2.1.  Visi  

Visi PAUD Amalia adalah menjadikan dunia anak lebih 

bermakna. Setiap waktu yang dilalui anak adalah waktu emas 

yang sangat bermakna namun demikian karena kurangnya 

pengetahuan orang tua dan pengasuh atau pembimbing, malah 

menjadi petaka yang akan merusak perkembangan anak. Waktu 

yang seharusnya menjadikan anak tumbuh dan berkembang 

menjadi diri mereka sendiri, malah digunakan untuk memuaskan 

orang tua. Untuk itu PAUD Amalia hadir untuk bekerja sama 

dengan orang tua untuk mengembalikan waktu anak menjadi 

waktu yang terbaik dan bermakna untuk proses 

perkembangannya.   
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2.1.2.2.  Misi 

PAUD Amalia dalam mewujudkan visi diatas adalah 

dengan melaksanakan beberapa rencana :  

1. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. 

2. Memberikan kegiatan pembelajaran yang membebaskan 

proses berkembangnya potensi anak. 

3. Melakukan pembimbingan dan pengasuhan yang terbaik 

agar anak mendapat pembelajaran yang terbaik. 

4. Melaksanakan kerja sama dengan pihak lain seperti 

orang tua, lembaga pengasuhan lain agar dunia anak 

dapat dimiliki anak sepenuhnya. 

5. Melakukan kampanye kepada masyarakat agar anak usia 

dini memperoleh pembelajaran dan pengasuhan terbaik. 
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Sturuktur Organisasi PAUD Amalia 

 

2.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan fungsi-

fungsi yang dibutuhkan pada PAUD Amalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Struktur organisasi PAUD Amalia 2015 

Gambar 2.1  Struktur Organisasi  PAUD Amalia 

 

2.1.4. Tugas Wewenang 

1. Yayasan  

Tugas dan Wewenang : 

a. Merumuskan kebijakan strategis dan kebijakan umum PAUD 

Amalia. 

b. Mengendalikan pelaksanaan kebijakasanaan umum PAUD 

Amalia. 
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2. Kepala Sekolah 

Tugas dan Wewenang : 

a. Memimpin dan mengelola sekolah termasuk mengevaluasi 

seluruh laporan dari setiap bagian sesuai kebijakan sekolah. 

b. Serta melaporkannya kepada pihak yayasan, serta membina 

kerjasama dengan seluruh pihak yang terkait. 

3. Administrasi dan Keuangan 

   Tugas dan Wewenang : 

Mengatur dan mengelola seluruh administrasi dan keuangan 

sekolah termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana 

sekolah serta melaporkannya secara berkala kepada kepala sekolah 

4. Kurikulum  

Tugas dan Wewenang : 

Mengkoordinir, mengembangkan, menyusun, dan 

mengevaluasi kurikulum dan kegiatan belajar mengajar serta 

melaporkannya kepada Kepala Sekolah secara berkala. 

5. Guru  

Tugas dan Wewenang : 

Menjalankan, mempersiapkan dan mengelola kegiatan belajar 

mengajar di kelasnya masing-masing sesuai dengan kurikukum dan 

kebijakan sekolah termasuk didalamnya mengelola administrasi kelas 

serta melaporkannya kepada kepala sekolah secara berkala. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Teori Pendukung 

3.1.1 Media Pembelajaran 

Menurut Henich (2011:4), media pembelajaran adalah perantara 

yang membawa pesan atau informasi bertujuan  intruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran antara sumber dan hal yang 

sangat penting yang dijadikan alat untuk memberikan suatu ilmu. 

Pada media pembelajaran ini para guru menyampaikan materi pada 

murid dengan menggunakan alat bantu ajar komputer, untuk menjelaskan 

kepada murid-murid agar lebih mengerti dengan materi yang guru 

berikan. 

Menurut Arsyad (2012), membagi karakteristik media 

pembelajaran menjadi empat kelompok berdasarkan teknologi, yaitu: 

media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audio-visual, media 

hasil teknologi berdasarkan komputer, dan media hasil gabungan 

teknologi cetak dan komputer. Masing-masing kelompok media tersebut 

memiliki karakteristik yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. 

Karakteristik dari masing-masing kelompok media tersebut akan dibahas 

dalam penjelasan selanjutnya. Untuk tujuan-tujuan praktis, dibawah ini 
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akan dibahas karakteristik beberapa jenis media yang lazim dipakai 

dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di Indonesia. 

 

3.1.2 Multimedia 

Menurut Maswin dalam Hadi (2010), multimedia merupakan 

perpaduan antara berbagai media atau format file yang berupa teks, 

gambar (vector atau bitmap), grafik, sound, animasi, video interaksi dan 

lain-lain. 

Dunia pendidikan juga dapat mengembangkan dan dapat 

memberikan kesempatan pada peserta didik agar lebih tertarik dalam 

proses belajar dan sekaligus berkompeten dalam kemampuan mereka 

untuk belajar, berketerampilan harus dimulai sejak usia dini. Usia pra 

sekolah PAUD atau TK merupakan usia paling peka bagi peserta didik. 

 

3.1.3 Kognitif 

Menurut Newman dalam Amilda (49:2012), kognitif adalah fungsi 

mental yang meliputi persepsi, pikiran, symbol, penalaran, dan 

pemecahan masalah. Perwujudan fungsi kognitif dapat dilihat dari 

kemampuan anak dalam menggunakan bahasa dan matematika. Adapun 

tahap-tahap perkembangan kognitif adalah : 

1. Tahap sensori – motor, usia 0 – 2 tahun. 

2. Tahap praoperasional, usia 2 – 7 tahun. 



14 
 

3. Tahap konkret – operasional, usia 7 – 11 tahun. 

4. Tahap formal – operasional, usia 11 tahun ke atas. 

 

3.1.4 Metode Luther 

Metode yang penulis gunakan dalam pembuatan media 

pembelajaran multimrdia untuk peningkatan perkembangan kognitif anak 

usia dini adalah Metode Luther. Metode Luther memiliki beberapa 

tahapan antara lain sebagai berikut : 

1. Concept atau konsep 

2. Design atau perancangan 

3. Material Collecting atau pengumpulan bahan 

4. Assembly atau pembuatan 

5. Testing atau pengujian 

6. Distribution atau pendistribusian 

 

3.2.   Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar, acuan, 

pertimbangan maupun perbandingan bagi penelitian terbaru yang sejenis, 

adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan seperti pada tabel 3.1 

berikut: 

 

 



15 
 

Tabel 3.1 Hasil Penelitian 

 

No 

Nama Penulis dan 

Tahun 

Judul Hasil 

1 Akip Suhendar, 

Zaenal Mustofa/ 

2014 

Media pembelajaran 

mengenal bentuk dan 

warna berbasis 

multimedia pada Ra Al 

A’raaf 

Melahirkan media 

pembelajaran yang 

interaktif sebagai alat 

bantu proses belajar 

mengajar, sehingga 

media pembelajaran 

yang digunakan tidak 

hanya menggunakan 

papan tulis. Sesuai 

riset (CTR) Computer 

Technology Research, 

dilihat, didengar dan 

dilakukan 80% lebih 

mudah diingat dan 

dipahami sehingga 

aplikasi media 

pembelajaran berbasis 

multimedia ini dapat 

digunakan sebagai 

media alat bantu 

proses belajar 

mengajar. 

2 I.G.Suwiwa, IW, 

Santyasa, I. M. 

Kirna/ 

2014 

Pengembangan 

multimedia interaktif 

pembelajaran pada mata 

kuliah teori dan praktik 

pencak silat 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengembangkan 

produk pembelajaran 

berupa multimedia 

interaktif untuk mata 

kuliah teori dan 

praktik Pencak Silat 

Jurusan Pendidikan 

Jasmani Kesehatan 
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dan Rekreasi, Fakultas 

Olahraga dan 

Kesehatan, 

Universitas 

Pendidikan Ganesha. 

Terdapat perbedaan 

yang signifikan hasil 

belajar mahasiswa 

antara sebelum dan 

sesudah menggunakan 

bahan ajar 

multimedia. Hasil 

belajar menunjukkan 

nilai rata-rata posttest 

87,20 lebih tinggi nilai 

rata-rata pretest 39,50. 

3 Lestari/2014 Pembuatan media 

pembelajaran huruf dan 

angka pada taman 

kanak-kanak Siwi Peni 

I Sragen 

Media pembelajaran 

yang efektif dan 

efesien sehingga 

mempermudah siswa 

yang menginginkan 

pembelajaran dengan 

media yang berbeda 

dan dapat 

memperkenalkan TK 

Siwi Peni I Sragen 

kepada siswa untuk 

memudahkan 

pembelajaran yang 

ada saat ini 

disekolahan tersebut. 

Tingkat keberhasilan 

siswa TK 80% 

berhasil fase posttest 

40% pretest. 

Sumber: Diolah Sendiri 



17 
 

Ketiga jurnal tersebut adalah menghasilkan produk multimedia yang 

digunakan dalam media pembelajaran, seperti yang dilakukan oleh peneliti saat 

ini. Jurnal pertama yaitu produk media pembelajaran mengenal bentuk dan 

warna berbasis multimedia pada Al A’araaf. Jurnal kedua yaitu produk 

pengembangan multimedia interaktif pembelajaran pada mata kuliah teori dan 

praktik pencak silat untuk universitas Ganesha. Jurnal ketiga yaitu produk 

pembuatan media pembelajaran huruf dan angka pad ataman kanak-kanak Siwi 

Peni 1 Sragen. Dan penulis sendiri menggunakan tahapan yang sama seperti 

jurnal kedua. Tahapannya yaitu konsep, perancangan, pengumpulan bahan, 

pembuatan, pengujian dan distribusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3.3. Kerangka Penelitian 

Kerangka pemikiran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian pada gambar 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut, pada 

PAUD Amalia terdapat kategori usia anak didik diantaranya 2-<3 tahun & 3-<4 

tahun. Pendidikan anak usia dini terdapat materi kognitif yaitu : mengenal 

pengetahuan umum dan mengenal konsep ukuran, bentuk, dan pola. Pada materi 

kognitif media pembelajaran masih menggunakan metode konvensional pada 
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pengajaran. Hal ini menimbulkan permasalahan belum ada media pembelajaran yang 

dapat membantu guru dalam peningkatan dan pengembangan kognitif dan anak usia 

dini cenderung mudah bosan dalam belajar. Didapatkan identifikasi masalah 

penyebabnya adalah media pembelajaran yang mempermudah guru dalam 

memberikan materi dan media yang membuat murid-murid PAUD Amalia tidak 

bosan. Dibutuhkan solusi alat bantu media pembelajaran yang berbasis multimedia, 

didalam pembuatan media pembelajaran tersebut dibutuhkan teori pendukung 

diantaranya definisi media pembelajaran, multimedia dan kognitif. Dan didukung 

oleh pengembangan yang digunakan Metode Luther, diharapkan penelitian ini akan 

menghasilkan media pembelajaran multimedia untuk peningkatan perkembangan 

kognitif anak usia dini. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1.  Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di Penelitian dilakukan di 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Amalia Jl. Lebak Mulyo Sekip 

Ujung Palembang.  

4.1.2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama satu bulan, yang 

dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2015 sampai tanggal 3 April 2015.  

 

4.2. Jenis Data 

Dalam penulisan laporan dilakukan penulis mengunakan beberapa 

jenis data dalam pengumpulan data, yang terdiri dari : 

4.2.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik 

secara individu seperti hasil dari wawancara. Dalam penelitian ini data 

primer yang penulis dapatkan adalah data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti secara langsung dari PAUD Amalia. Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan contoh 

datanya berupa kurikulum yang diterapkan pada PAUD Amalia 

(Sarwono, 2006:8). 
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4.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari 

perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian yang terdahulu. 

Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder berupa 

referensi dari buku dan jurnal-jurnal penelitian (Hasan, 2002:33). 

 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan beberapa metode 

teknik pengumpulan data yaitu : 

 

4.3.1. Wawancara 

Menurut Riduwan (2010:74), wawancara adalah suatu cara 

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya. Ada beberapa faktor yang akan 

mempengaruhi arus informasi dalam wawancara yaitu : pewawancara, 

responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara.  

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung 

dengan Kepala PAUD Amalia. Adapun isi wawancara yang dilakukan 

oleh penulis adalah menanyakan informasi tentang guru mengajar dan 

kurikulum yang diterapkan pada PAUD Amalia. 
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4.3.2. Pengamatan 

Menurut Riduwan (2010:76), melakukan pengamatan secara 

langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan 

manusia, fenomena alam, (kejadian-kejadian yang ada dialam 

sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara 

langsung pada PAUD Amalia, diantaranya mengamati tentang cara 

guru-guru pada PAUD Amalia mengajar atau menjelaskan materi 

pelajaran kepada murid-murid. 

 

4.3.3. Studi Pustaka 

Menurut Suryawati (2005:60), studi kepustakaan adalah 

aktivitas pengumpulan berbagai jenis data sekunder yang dilakukan 

dengan cara mempelajari dan mengutip berbagai teori dari berbagai 

buku, mempelajari dan mengutip data dari berbagai dokumen, 

mempelajari dan mengutip berbagai informasi dari berbagai media 

internet dan media cetak. 

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari buku-buku 

diperpustakaan, jurnal-jurnal dari internet, dan data mengenai 

peningkatan pengembangan kognitif anak usia dini berdasarkan 

kurikulum yang diterapkan pada PAUD Amalia. 

 



23 
 

4.4. Alat dan Metode Pengembangan Sistem 

4.4.1. Alat Pengembangan Sistem 

4.4.1.1. Model Proses (Flow Chart) 

Menurut Marshall dan Paul (2006:197), bagan alir 

(flowchart) berfungsi untuk mengilustrasikan urutan proses 

logis yang dilaksanakan oleh komputer dalam menjalankan 

sebuah program. Bagan alir program mempergunakan 

serangkaian simbol. Begitu desain disetujui, bagan alir 

program akan menjadi cetak biru untuk mengkodekan program 

komputer. Adapun simbol-simbol yang sering digunakan 

dalam flowchart dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 Simbol-simbol Desain Data Flow Chart 

No. Simbol Nama Keterangan 

Simbol Input/ Output 

1.  Dokumen Dokumen atau laporan; 

dokumen tersebut dapat 

dipersiapkan dengan tulisan 

tangan, atau dicetak dengan 

komputer. 

2.  Beberapa 

tembusan dari 

satu dokumen 

Digambarkan dengan cara 

menumpuk simbol dokumen dan 

mencetak nomor dokumen di 

bagian depan sudut kanan atas. 
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3.  Input/ Output; 

Jurnal/ Buku 

Besar 

Fungsi input atau output apapun 

itu di dalam bagan alir program. 

Juga dipergunakan untuk 

mewakili jurnal dan buku besar 

dalam bagan alir dokumen 

4.  Tampilan Informasi yang ditampilkan oleh 

peralatan output on-line,  seperti 

terminal, monitor, atau layar. 

5.  Pengetikan on-

line (on-line 

keying) 

Memasukkan (entry) data 

melalui peralatan on-line seperti 

terminal atau personal 

computer. 

6.  Terminal atau 

Personal 

Computer 

Simbol tampilan dan pengetikan 

on-line dipergunakan bersama 

untuk mewakili terminal dan 

personal computer. 

7. 

 

Pita transmisis 

(transmittal 

tape) 

Secara manual mempersiapkan 

nilai total untuk pengendalian; 

dipergunakan untuk 

pengendalian dalam 

membandingkan dengan nilai 

total yang dihasilkan oleh 

komputer. 
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Simbol Pemrosesan 

8.  Pemrosesan 

dengan 

komputer 

Fungsi pemrosesan yang 

dilaksanakan dengan komputer; 

biasanya menghasilkan 

perubahan atas data atau 

informasi. 

9.  Proses manual Pelaksanaan pemrosesan yang 

dilaksanakan secara manual. 

10.  Proses 

pendukung 

(auxiliary 

operation) 

Fungsi pemrosesan yang 

dilaksanakan oleh peralatan 

selain komputer. 

11.  Proses 

pengetikan off-

line 

Proses yang menggunakan 

peralatan pengetikan off-line 

(contoh: key to disk, cash 

register) 

Simbol Penyimpanan 

12.  Disk magnetis Data disimpan secara permanan 

di dalam disk magnetis; 

dipergunakan untuk file utama 

(master file) dan database. 

13.  Pita magnetis Data disimpan di dalam pita 

magnetis. 
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14. 

 

Disket Data disimpan di dalam disket 

 

15.  Penyimpanan 

on-line 

Data disimpan di dalam file on-

line temporer melalui media 

yang dapat diakses secara 

langsung, seperti disk. 

16. 

 

File File dokumen secara manual 

disimpan dan ditarik kembali; 

huruf yang ditulis di dalam 

simbol menunjukkan urutan 

pengaturan file secara 

N=numerik, A=alfabetis, 

D=berdasar tanggal 

Simbol Arus dan Lain-lain 

17.  Arus dokumen 

atau proses 

Arah pemrosesan atau arus 

dokumen; arus yang normal 

berada di bawah dan mengarah 

ke kanan 

18. 

 

Arus 

data/informasi 

Arah arus data/informasi; sering 

dipergunakan untuk 

memperlihatkan data yang 

dikopi dari satu dokumen ke 
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dokumen lainnya. 

19. 

 

Communication 

link 

Pengiriman data dari satu lokasi 

ke lokasi lainnya melalui 

jaringan komunikasi 

20.  On-page 

connector 

Menghubungkan arus 

pemrosesan di satu halaman 

yang sama; penggunaan 

konektor ini akan menghindari 

garis-garis yang saling silang di 

satu halaman. 

21.  Off-page 

connector 

Suatu penanda masuk dari, atau 

keluar ke, halaman lain 

22.  Terminal Titik awal, akhir, atau 

pemberhentian dalam suatu 

proses atau program; juga  untuk 

menunjukkan adannya pihak 

eksternal 

23.  Keputusan  Langkah pengambilan 

keputusan; digunakan dalam 

sebuah program komputer bagan 

alir untuk memperlihatkan 

pembuatan cabang ke jalan 

alternatif 
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24. 

 

Anotasi Komentar deskriptif tambahan 

atau catatan penjelasan untuk 

klarifikasi 

Sumber : Marshall dan Paul (2006:198). 

 

4.4.1.2. State Transition Diagram (STD) 

State Transition Diagram (STD) menggambarkan 

macam-macam keadaan sebuah komponen sistem yang terdapat dalam 

relasi pada kejadian-kejadian atau kondisi-kondisi pada media 

pembelajaran yang menyebabkan sebuah perubahan dari sebuah 

keadaan ke keadaan yang lainnya atau dari halaman ke halaman yang 

lainnya. 

Tabel 4.3. State Transition Diagram (STD) 

Simbol Keterangan 

 

 

 

Simbol sumber atau tujuan data yang 

berinteraksi dengan sistem tetapi 

diluar sistem (orang/unit/organisasi) 

Simbol Keterangan 

State Change Simbol alur data masuk dan keluar 

    Sumber : Marakas (2006:xx) 

 

State 
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4.4.2. Teknik Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan untuk perancangan/pengembangan 

adalah Metode Luther yang terdiri dari tahap-tahap berikut ini: 

1. Konsep, tahap ini penulis melakukan analisis kebutuhan dan 

identifikasi murid PAUD Amalia  dalam media pembelajaran 

kognitif Anak Usia Dini usia 2-3 dan 3-4. Sub materi yang akan 

diterapkan pada media pembelajaran yaitu : mengenal 

pengetahuan umum dan mengenal konsep ukuran, bentuk dan 

pola. Konsep yang dipilih yaitu media pembelajaran berbasis 

multimedia. 

2. Desain, tahap ini penulis melakukan pembuatan media 

pembelajaran dan merancang menu, state transition diagram 

(STD) dan interface atau tampilan antar muka yang akan 

berhubungan langsung dengan pengguna. 

3. Pengumpulan Bahan, tahap ini penulis melakukan pengumpulan 

bahan materi kognitif yang berdasarkan kurikulum PAUD 

Amalia, yaitu mengenal pengetahuan umum dan mengenal konsep 

ukuran, bentuk dan pola. Pada pembuatan media pembelajaran 

berbasis multimedia akan menggunakan teks dan movieclip  

4. Pembuatan, tahap ini penulis melakukan pembuatan seperti 

gambar, teks, audio, animasi yang menjelaskan tentang materi 

kognitif. Media pembelajaran ini dibuat dengan menggunakan 

software Adobe Flash CS3. 
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5. Pengujian, tahap ini penulis melakukan testing (uji coba) 

menggunakan metode Black Box terhadap media pembelajaran 

kognitif berbasis multimedia. Uji coba ada 2 (dua) yaitu, uji α 

(alpha) yang dilakukan oleh penulis dan uji β (beta) yang 

dilakukan terhadap murid-murid PAUD Amalia.  

6. Distribusi, tahap ini penulis melakukan penyaluran media 

pembelajaran berbasis multimedia ke PAUD Amalia yang 

dilakukan beberapa tahap. Penyimpanan media pembelajaran 

melalui CD yang akan diberikan ke guru untuk menjelaskan 

materi kognitif ke murid-murid. Media pembelajaran ini sebagai 

alat bantu mengajar. 

7. Evaluasi, tahap ini penulis melakukan evaluasi terhadap metode 

konvensional dan media pembelajaran. Penulis merevisi apakah 

dari metode konvensional ke media pembelajaran mengalami 

peningkatan dalam minat belajar murid-murid PAUD Amalia.  

 

4.3.  Alat dan Teknik Pengujian 

Testing (uji coba) menggunakan metode Black Box terhadap media 

pembelajaran kognitif berbasis multimedia. Uji coba ada 2 (dua) yaitu, uji α 

(alpha) yang dilakukan oleh penulis dan uji β (beta) yang dilakukan terhadap 

murid-murid PAUD Amalia.  
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4.3.1. Pengujian Alpha 

Di dalam pengembangan software, pengujian pada 

umumnya sangat diperlukan sebelum perangkat lunak tersebut 

diberikan kepada khalayak ramai. Pengujian yang di kenal dengan 

alpha testing sering dilakukan di bawah suatu debugger atau dengan 

hardware-assisted yang debugging untuk menangkap bugs dengan 

cepat. Teknik ini juga dikenal sebagai white-box testing. Selanjutnya 

diserahkan staf pengujian untuk pemeriksaan tambahan di dalam 

lingkungan yang serupa. Teknik ini dikenal juga dengan black-box 

testing dan sering disebut langkah lanjutan dari white-box 

testing/alpha testing. 

Pengujian alpha merupakan pengujian fungsional yang 

digunakan untuk menguji sistem yang baru. Pengujian alpha 

berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak (Nugroho, 

2013:20). 

 

4.3.2. Pengujian Beta 

Pengujian beta merupakan pengujian langsung kepada 

pengguna untuk mencoba aplikasi yang baru. Pengujian beta 

diadakan di lingkungan live (sebenarnya), dalam pengujian beta end 

user mencatat kemudian menyampaikan pada pihak terkait. 

Pengujian dilakukan pada satu atau lebih pelanggan oleh 

pemakai akhir perangkat lunak dalam lingkungan yg sebenarnya, 
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pengembang biasanya tidak ada pada pengujian ini. Pelanggan 

merekan semua masalah (real atau imaginer) yang ditemui selama 

pengujian dan melaporkan pada pengembang pada interval waktu 

tertentu. Pengujian bertujuan untuk meningkatkan jumlah para 

pemakai di masa yang akan datang (Nugroho, 2013:20).  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil 

Berikut adalah tahapan-tahapan dari Metode Luther yang penulis lakukan 

dalam pembuatan Media Pembelajaran Multimedia Untuk Peningkatan 

Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. 

 

5.1.1. Konsep  

Tahap menentukan konsep multimedia, jenis aplikasi multimedia 

dan informasi yang akan ditampilkan. Jenis aplikasi multimedia berubah 

media pembelajaran untuk peningkatan perkembangan kognitif anak usia 

dini. Informasi yang akan disampaikan adalah materi kognitif mengenal 

pengetahuan umum dan mengenal konsep, bentuk, dan pola untuk usia   

2-<3 tahun dan 3-<4 tahun.  

 

5.1.2.  Desain   

Tahap merancang media pembelajaran mulai dari awal sampai akhir 

media pembelajaran. Merancang struktur navigasi, state transition 

diagram (STD) dan interface media pembelajaran. Desain bisa disebut 

juga merancang arus atau urutan halaman media pembelajaran. 
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5.1.2.1.  Struktur Navigasi  

Desain multimedia memerlukan pemetaan struktur 

navigasi (navigation structure atau site map) yang 

menggambarkan hubungan antara beberapa konten dan 

membantu mengorganisasi konten dengan pesan. Pada media 

ini struktur navigasi dapat digambarkan seperti pada     

gambar 5.1. 

 

 

 

          Gambar 5.1 Struktur Navigasi 
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Penjelasan dari setiap konten pada struktur navigasi pada 

gambar 5.1 sebagai berikut ; 

1. Main menu, merupakan tampilan paling awal yang 

ditemui oleh pengguna ketika menggunakan media 

pembelajaran. 

2. Home, merupakan halaman utama atau halaman 

pilihan usia anak didik. 

3. 2-<3 tahun dan 3-<4 tahun, merupakan usia anak didik 

pada PAUD. 

4. Materi 1, merupakan materi pembelajaran yang 

berjudul “Mengenal Pengetahuan Umum”. 

5. Materi 2, merupakan materi pembelajaran yang 

berjudul “Mengenal Konsep Ukuran, Bentuk dan 

Pola”. 

6. Game, merupakan bagian untuk latihan anak didik, 

berisikan Game Puzzle merupakan evaluasi terhadap 

pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran. 

7. Intruksi, merupakan petunjuk mengenai cara 

penggunaan media pembelajaran. 

8. Profil perancang, merupakan profil yang membuat 

media pembelajaran. 
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5.1.2.2.  State Trantition Diagram 

Adapun State Trantition Diagram yang penulis buat 

untuk tiap proses yang terdapat pada tiap layar dapat dilihat 

pada gambar 5.2 sebagai berikut :  

 

 

 

Gambar 5.2 STD Halaman Main Menu 

 

Pada gambar 5.2 STD halaman main menu, user 

langsung mengklik main menu dan akan tampil halaman utama 

atau halaman usia anak didik. Pilih materi kognitif sesuai usia 

anak didik, dan akan tampil materi kognitif.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 STD Menu Pilihan Usia Anak Didik 

Pada Gambar  5.3 STD menu pilihan usia anak didik 

digambarkan tiga sub menu yang dapat dipilih user diantaranya 

menu usia anak didik 2-<3 Tahun , 3-<4 Tahun dan intruksi. Dan 
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pada halaman ini ada menu intruksi jika user  tidak mengerti cara 

menggunakan media pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 STD Menu Materi Kognitif 

 

Pada gambar 5.4 STD menu materi kognitif, user bisa 

langsung memilih materi kognitif sesuai usia anak didik. Pada 

usia 2-<3 Tahun jika diklik akan tampil dua materi yaitu materi 

pertama mengenal pengetahuan umum, dan dalam tingkat 

pencapaiannya dibagi menjadi dua point, menyebut bagian-

bagian suatu gambar dan mengenal bagian-bagian tubuh. 

Materi kedua mengenal konsep ukuran yang dibagi tiga point 
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dalam tingkat pencapaiannya yaitu memahami konsep ukuran, 

mengenal tiga macam bentuk, dan mulai mengenal pola. 

Pada usia 3-<4 Tahun akan tampil dua materi, pertama 

mengenal pengetahuan umum yang tingkat pencapaiannya 

dibagi menjadi tiga point, menemukan bagian yang hilang dari 

suatu pola gambar, menyebutkan berbagai nama makanan dan 

rasanya, dan memahami perbedaan antara dua hal dari jenis 

yang sama. Materi kedua yaitu mengenal konsep ukuran, dan 

dalam tingakat pencapaiannya dibagi menjadi tiga point yaitu, 

menempaykan benda dalan urutan ukuran besar-kecil, mulai 

mengikuti pola tepuk tangan, dan mengenal konsep banyak dan 

sedikit. 

Tidak hanya ada materi kognitif pada halaman ini ada 

game atau latihan untuk murid-murid PAUD, game ini 

bertujuan untuk anak PAUD apakah mereka mengingat materi 

yang disampaikan sebelumnya. 
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5.1.2.3.  Desain Interface 

5.1.2.3.1. Desain Halaman Utama atau Main Menu 

Desain halaman utama atau main menu 

merupakan halaman utama dari media pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Desain Halaman Utama atau Main Menu 

 

Pada gambar 5.5 desain halaman main menu, terdapat 2 

(dua) button yaitu button main menu yang fungsinya jika diklik 

akan tampil halaman home atau usia anak didik. Yang kedua 

button close berfungsi untuk keluar dari media pembelajaran. 
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5.1.2.3.2. Desain Halaman Home atau Pilihan Usia Anak Didik 

Desain halaman home atau pilihan usia anak 

didik merupakan halaman menu pilihan usia anak didik 

sebelum materi kognitif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Desain Halaman Menu Pilihan Usia Anak Didik 

Pada gambar 5.6 desain halaman pilihan usia anak 

didik, terdapat 5 (lima) button yaitu button home yang 

berfungsi untuk kembali ke halaman pilihan usia anak didik. 

Button close berfungsi untuk keluar dari media pembelajaran. 

Button 2-<3 tahun dan 3-<4 tahun adalah materi kognitif, 

button intruksi berfungsi untuk mengarahkan user dalam 

menggunakan media pembelajaran jika user tidak mengerti. 
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5.1.2.3.3. Desain Halaman Materi Kognitif Usia 2-<3 Tahun 

Desain halaman materi kognitif usia 2-<3 

tahun merupakan halaman pilihan materi kognitif. 

 

Gambar 5.7 Desain Halaman Materi Kognitif Usia 2-<3 Tahun 

Pada gambar 5.7 desain halaman pilihan usia anak 

didik, terdapat 4 (empat) button yaitu button home yang 

berfungsi untuk kembali ke halaman pilihan usia anak didik. 

Button close berfungsi untuk keluar dari media pembelajaran. 

Button mengenal pengetahuan umum, button mengenal konsep 

ukuran, bentuk dan pola yang merupakan materi kognitif. 

Pilihan materi 2-<3 tahun sama saja seperti pilihan 3-<4 tahun 

yang membedakannya hanya tingkat pencapaian 

perkembangan anak didik. 
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5.1.2.3.4. Desain Halaman Materi Kognitif Mengenal 

Pengetahuan Umum Usia 2-<3 Tahun 

Desain halaman mengenal pengetahuan umum 

usia 2-<3 tahun merupakan materi kognitif dan tidak 

hanya materi kognitif, dihalaman ini ada game untuk 

anak didik latihan. 

 

Gambar 5.8 Desain Halaman Mengenal Pengetahuan Umum  

Usia 2- 3< Tahun  

 

Pada gambar 5.8 desain halaman mengenal 

pengetahuan umum usia 2-<3 tahun, terdapat 4 (empat) button 

yaitu button home yang berfungsi untuk kembali ke halaman 

pilihan usia anak didik. Button close berfungsi untuk keluar 

dari media pembelajaran. Button game berfungsi untuk anak 

didik latihan untuk mengetahui apakah mereka mengingat 
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materi yang disampaikan, button kembali berfungsi untuk 

kembali kehalaman materi kognitif usia 2-<3 tahun. 

 

5.1.3. Pengumpulan Bahan 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan yang dibutuhkan secara 

lengkap untuk kemudian dianalisis guna mendefinisikan kebutuhan yang 

harus dipenuhi oleh media pembelajaran yang akan dibangun. Yang 

dilakukan dalam pembuatan Media Pembelajaran Multimedia Untuk 

Peningkatan Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini adalah  komponen-

komponen berupa koding, gambar, teks, suara (audio) dan animasi yang 

diperlukan dalam pembuatan media pembelajaran, Adobe Flash CS3. 

Adapun device yang digunakan yaitu komputer atau sebuah laptop. 

Penulis juga membutuhkan data-data dari hasil wawancara yang diperoleh 

dari kepala PAUD Amalia. 
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Gambar 5.9 Teks Coding untuk Fullscreen atau Tampilan Layar Penuh 

 

Coding untuk fullscreen atau tampilan layar penuh, dengan menekan F9 

pada frame yang kita inginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10 Teks Coding untuk Game pada Media Pembelajaran 
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Coding untuk game pada media pembelajaran. Rambut, hidung, mulut 

dsb dijadikan button. Klik pada gambar langsung tekan F9 dan masukkan coding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.11 Teks Coding untuk Button 

 

Teks Coding pada gambar 5.11 digunakan untuk button atau link antar 

frame. Jika button diklik akan tampil frame yang lain. 
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Gambar 5.12 Teks Coding untuk menentukkan posisi kordinat suatu objek 

 

Teks Coding pada gambar 5.12 digunakan untuk mentukkan kordinat 

suatu objek. Game ini dibuat seperti puzzle jadi murid-murid bisa langsung bermain 

pada game ini. 
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5.1.4. Pembuatan  

Tahap pembuatan merupakan tahap menyusun komponen-kom 

ponen yang telah dikumpulkan untuk pembuatan media pembelajaran 

multimedia untuk peningkatan perkembangan anak usia dini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.13 Halaman Main Menu 

 

Pada gambar 5.13 halaman main menu, terdapat 2 button yaitu button 

main menu yang berfungsi jika di klik akan tampil menu pilihan usia anak didik atau 

halaman home dan button close yang berfungsi jika di klik akan keluar dari media 

pembelajaran. 

 

 

 

 



48 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14 Halaman Home atau Pilihan Usia Anak Didik 

 

Pada gambar 5.14 halaman home atau pilihan usia anak didik memiliki 3 

button yaitu button 2-<3 tahun, 3-<4 tahun dan button intruksi untuk user jika tidak 

mengerti menggunakan media pembelajaran. 

 

Gambar 5.15 Halaman Materi Kognitif Mengenal Pengetahuan Umum untuk 

Usia 2-<3 Tahun 
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Gambar 5.15 Halaman materi kognitif mengenal pengetahuan umum 

untuk usia 2-<3 tahun yaitu menyebutkan bagian-bagian suatu gambar. Jika kursor 

berada pada rambut, teks akan muncul juga. Pada halaman ini memiliki 5 button yaitu 

home, close, game, next dan kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.16 Halaman Game Gambar Wajah 

 

Gambar 5.16 halaman game gambar wajah untuk anak didik usia 2-<3 

tahun untuk latihan anak didik. 

 

5.1.5. Pengujian  

Tahap pengujian merupakan tahap testing pada media 

pembelajaran yang telah dibuat sebelum diberikan ke PAUD Amalia. 

5.1.5.1.  Pengujian Alpha 

Pengujian alpha dilakukan bertujuan untuk 

menemukan kesalahan atau kekurangan pada perangkat yang 
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diuji. Pengujian bermaksud untuk mengetahui  perangkat 

lunak yang dibuat sudah  memenuhi kriteria yang sesuai 

dengan tujuan perancangan perangkat lunak tersebut. Di 

bawah ini adalah tabel-tabel hasil pengujian media 

pembelajaran multimedia menggunakan metode pengujian 

black box : 

Tabel 5.1 Pengujian Tampilan Menu 

Data Yang Diuji Pemroses Hasil 

Tombol Main 

Menu 

Menampilkan halaman home atau 

halaman menu pilihan usia anak didik 
Berhasil 

Tombol Close Menutup atau Keluar dari Media 

Pembelajaran  

Berhasil 

Tombol  2-<3 

Tahun 

Menampilkan Materi Anak Usia 2-<3 

Tahun 

Berhasil 

Tombol  3-<4 

Tahun 

Menampilkan Materi Anak Usia 3-<4 

Tahun 

Berhasil 

Tombol Home  Menampilkan menu pilihan usia anak 

didik  

Berhasil  

 

 

5.1.5.2.  Pengujian Beta  

Pengujian beta merupakan pengujian yang dilakukan 

secara objektif dimana pengujian dilakukan langsung kepada 

responden. Pengujian ini dilakukan kepada 4 guru PAUD 

Amalia dengan menyebarkan kuesioner. Dari hasil kuesioner 

tersebut akan dilakukan perhitugan agar dapat diambil 
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kesimpulan terhadap penilaian penerapan media pembelajran 

multimedia. Kuesioner ini terdiri dari 12 pertanyaan.  

Berdasarkan data hasil kuesioner, dicari presentase 

masing-masing jawaban, hasil perhitungan data kuesioner 

adalah sebagai berikut : 

5.1.5.2.1. Pre-Test (Kemampuan Awal) Menggunakan Metode 

Konvensional 

1. Apakah metode konvesional yang digunakan selama ini dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif anak didik ? 

Hasil yang menjawab : 

 Baik  = 25% 

 Cukup  = 75% 

 Kurang  = 0% 

Keterangan : Metode konvensional cukup dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif anak didik. Metode 

konvensional ini adalah metode yang masih 

memberikan materi kepada murid-murid masih 

menggunakan metode gambar dan tulisan. 

Terkadang dengan metode konvensional ini 

murid-murid masih kesulitan dalam menghafal  

ataupun menerima materi yang diberikan guru, 
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murid-murid merasa jenuh dengan materi yang 

disampaikan secara lisan oleh guru. 

2. Apakah isi atau materi yang ada pada metode tersebut sudah 

sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan ? 

Hasil yang menjawab : 

 Baik  = 100% 

 Cukup  = 0% 

 Kurang  = 0% 

Keterangan : Materi yang disampaikan menggunakan metode 

konvesnional sudah sesuai dengan kurikulum 

yang ada. 

3. Apakah metode tersebut dapat mengembangkan kemampuan 

anak dalam belajar ? 

Hasil yang menjawab : 

 Baik  = 0% 

 Cukup  = 100% 

 Kurang  = 0% 

Keterangan : Tidak semua anak didik dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam belajar karena anak didik 

sering jenuh dengan penyampaian materi belajar 

dengan menggunakan metode konvensional. 
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4. Apakah metode yang digunakan mampu menarik minat belajar 

anak didik ? 

Hasil yang menjawab : 

 Baik  = 0% 

 Cukup  = 50% 

 Kurang  = 50% 

Keterangan: Tidak semua anak didik tertarik belajar dalam 

menggunakan metode konvensional.  

5. Apakah metode konvesional mampu menjelaskan materi secara 

detail ? 

Hasil yang menjawab : 

 Baik  = 0% 

 Cukup  = 100% 

 Kurang  = 0% 

Keterangan : Cukup dan mampu menjelaskan materi secara 

detail terhadap anak didik tapi dalam 

penyampaian materi secara lisan dan tertulis 

menggunakan papan tulis. 

6. Apakah informasi yang disampaikan mudah dipahami anak 

didik ? 

Hasil yang menjawab : 
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 Baik  = 0% 

 Cukup  = 25% 

 Kurang  = 75% 

Keterangan : Tidak semua anak didik mengerti atau memhami 

informasi yang disampaikan oleh guru. 

 

5.1.5.2.2. Post-Test (Kemampuan Akhir) Menggunakan Media 

Pembelajaran 

1. Apakah media pembelajaran yang digunakan dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif anak didik ? 

Hasil yang menjawab : 

 Baik  = 100% 

 Cukup  = 0% 

 Kurang  = 0% 

Keterangan : Media pembelajaran sanagat meningkatkan 

kemmapuan kognitif anak didik, karena media 

pembelajaran dirancang dan menggabungkan 

gambar, suara, animasi dan teks. 

2. Apakah isi atau materi yang ada pada media pembelajaran 

sudah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan ? 

Hasil yang menjawab : 
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 Baik  = 100% 

 Cukup  = 0% 

 Kurang  = 0% 

Keterangan : Materi yang ada pada media pembelajaran sudah 

sesuai dengan kurikulum yang ada pada PAUD 

Amalia. 

3. Apakah media pembelajaran dapat mengembangkan 

kemampuan anak dalam belajar ? 

Hasil yang menjawab : 

 Baik  = 100% 

 Cukup  = 0% 

 Kurang  = 0% 

Keterangan : Anak didik mampu mengembangkan 

kemmapuannya dalam belajar dalam 

menggunakan media pembelajaran. 

 

4. Apakah media pembelajaran yang digunakan mampu menarik 

minat belajar anak didik ? 

Hasil yang menjawab : 

 Baik  = 100% 

 Cukup  = 0% 
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 Kurang  = 0% 

Keterangan : Minat belajar anak didik lebih meningkat dari 

pada menggunakan metode konvensional. 

Karena mereka lebih menyukai gambar, animasi 

dan suara. Anak didik belum bisa membaca dan 

menulis. 

5. Apakah media pembelajaran mampu menjelaskan materi 

secara detail ? 

Hasil yang menjawab : 

 Baik  = 100% 

 Cukup  = 0% 

 Kurang  = 0% 

Keterangan : Media pembelajaran mampu menjelaskan materi 

secara detail dan anak didik mengerti materi 

yang disampaikan. 

 

6. Apakah informasi yang disampaikan mudah dipahami anak 

didik ? 

Hasil yang menjawab : 

 Baik  = 75% 

 Cukup  = 25% 
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 Kurang  = 0% 

Keterangan : Anak didik lebih mudah memahami informasi 

yang disampaikan dengan menggunakan media 

pembelajaran. 

 

5.1.6. Distribusi  

Tahap distribusi merupakan penyaluran media pembelajaran 

multimedia untuk peningkatan perkembangan anak usia dini ke PAUD 

Amalia setelah melakukan pengujian atau testing pada media 

pembelajaran. 

 

5.1.7. Evaluasi 

Evaluasi merupakan tahap evaluasi terhadap metode 

konvensional ke media pembelajaran. Penulis merevisi apakah dari 

metode konvensional ke media pembelajaran mengalami peningkatan 

dalam minat belajar murid-murid PAUD Amalia. Pada tahapan Pre-Test 

menunjukkan persentase yang memiliki rata-rata kurang dari 50%. Hasil 

pada tahapan Pre-Test yaitu lebih kurang 30%. Penggunaan metode 

konvensional merupakan metode yang tidak tepat digunakan pada 

PAUD Amalia. 
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Penulis memberikan saran  dan solusi berupa media 

pembelajaran berbasis multimedia, setelah menggunakan media 

pembelajaran berbasis multimedia terlihat hasil yang sangat memuaskan 

dari pihak guru. Guru memberikan respon yang positif terhadap media 

pembelajaran. 

Tahap Post-Test dapat terlihat peningkatan dari minat belajar 

anak didik setelah menggunakan media pembelajaran. Hasil yang 

didapat menunjukkan pencapaian yang sangat signifikan sebesar 90%. 

Anak didik sangat antusias dalam melakukan proses belajar di kelas 

menggunakan media pembelajaran. 

Setelah melakukan evaluasi dengan kusioner terhadap guru 

PAUD Amalia dapat disimpulkan bahwa minat belajar anak didik lebih 

meningkat secara signifikan menggunakan media pembelajaran. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Simpulan 

1. Media pembelajaran multimedia untuk peningkatan perkembangan 

kognitif anak usia dini menggabungkan gambar, animasi, teks, dan 

suara. 

2. Media pembelajaran berbasis multimedia dibuat dengan menggunakan 

banyak warna yang sesuai untuk  menarik minat belajar anak didik. 

3. Media pembelajaran dibuat agar mempermudah guru dalam 

memberikan materi kognitif ke anak didik tanpa harus menulis di 

papan tulis. 

4. Media pembelajaran dikemas dalam bentuk CD dan bisa juga 

diterapkan pada laptop atau komputer. 

6.2. Saran 

Media pembelajaran dapat dikembangkan sesuai kurikulum, 

jika kurikulum PAUD di Indonesia berubah, media pembelajaran dapat 

disesuaikan dan bisa digunakan oleh PAUD Amalia. 


