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Pendahuluan 
 Kemajuan teknologi saat ini begitu pesat dan berdampak pada kehidupan manusia. 
Salah satu dampak juga terjadi di dunia pendidikan pemanfaatan komputer dan internet 
sebagai media untuk belajar. Dengan adanya komputer dan internet membuat mahasiswa 
lebih mudah untuk membuat tugas, menghemat waktu bahkan menambah sumber informasi 
sebagai sumber belajar. Keadaan ini membuat mahasiswa semakin cepat menerima dan 
memperoleh informasi khususnya materi kuliah dan pelajaran.  
 Kemajuan teknologi ini membuat media dan sumber belajar menjadi bervariasi dan 
menarik. Bukan hanya teks dan gambar saja, tetapi ada audio maupun video bahkan animasi 
sehingga suatu konsep lebih mudah dipahami. Penyajian informasi dalam beberapa cara dan 
bentuk itu sering dinamakan multimedia. Secara teknis, multimedia bukan merupakan  hal 
yang baru, karena integrasi teks dan gambar sudah banyak dilakukan dalam banyak aplikasi.  
Multimedia dapat digunakan untuk menunjang proses manajemen pada berbagai tingkat 
organisasi. Pengembangan multimedia  memerlukan authoring tool seperti Adobe Premiere, 
Macromedia Director, serta pemrograman menggunakan bahasa pemrograman yang menjadi 
bagian dari authoring tool, atau bahasa pemrograman yang digunakan secara umum (Ariesto 
H.S, 2008).  

Dengan authoring tool, dapat dikembangkan multimedia interaktif, dimana animasi yang 
ditampilkan sesuai dengan hasil operasi matematika maupun logika. Salah satu Authoring tool 
yang dapat digunakan adalah Macromedia Flash 8.0 yang memiliki kemampuan untuk 
mengembangkan hampir semua aplikasi multimedia. Harapannya dengan adanya ini akan 
mempermudah mahasiswa untuk belajar dan mendapatkan informasi  (Ariesto H.S, 2008). 

Pembuatan bahan ajar elektronik multimedia dengan Macromedia Flash 8.0 juga 
diperlukan dalam mata kuliah matematika di Program Studi S1 PGSD untuk mempermudah 
penyampaian materi dan pemahaman mahasiswa. Disamping itu, pembuatan bahan ajar 
elektronik  multimedia dilatar belakangi oleh keberadaan matematika sebagai ilmu yang 
saling berkait sehingga pemahaman konsep yang salah akan berakibat pada kesalahan 
terhadap pemahaman konsep selanjutnya (Cahya Prihandoko, 2006). 

Matematika juga memberikan kontribusi positif tercapainya masyarakat yang cerdas dan 
bermartabat melalui sikap kritis dan berpikir logis (Suminarsih, 2007). Berdasarkan hal 
tersebut maka matematika dipilih menjadi salah satu mata pelajaran yang diberikan di ketiga 
tingkat pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan dasar (Sekolah Dasar/SD dan Sekolah 
Menengah Pertama/SMP), dan pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas/SMA). 
Menurut Depdikbud yang dikutip oleh Suharno (2004), matematika yang diberikan di 
pendidikan tingkat dasar sampai tingkat menengah disebut juga dengan matematika sekolah.  

Kenyataan yang telah dilakukan, pembelajaran matematika di Program Studi S1 PGSD 
masih mengandalkan cara lama yaitu cara mekanistik. Pembelajaran  ini hanya mengandalkan 
penjelasan dosen dan latihan soal yang dilakukan oleh mahasiswa. Pembelajaran yang 
dilakukan  kurang menuntut mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran, mereka cenderung 
menerima dan pasif. Ada beberapa yang sudah memanfaatkan pembelajaran  ICT (e-learning) 
yaitu Flexible Learning tetapi belum maksimal. Bahan ajar yang tersedia masih didominasi 
oleh teks dan gambar saja. Pembelajaran masih belum begitu menarik meskipun sudah 
memanfaatkan komputer dan internet sebagai media dan sumber belajar. 
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Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikembangkan bahan ajar 
elektronik  multimedia dengan Macromedia Flash 8.0. Bahan ajar ini akan dikemas dalam 
bentuk CD yang bisa digunakan waktu pembelajaran di kampus maupun dibawa pulang oleh 
mahasiswa untuk dipelajari di rumah. Bahan ajar ini nantinya akan dikombinasi dengan Flexible 
Learning sebagai sarana kegiatan pembelajaran online untuk mata kuliah Konsep Dasar 
Matematika  bagi mahasiswa S1 PGSD FKIP UKSW. Pembelajaran akan dilaksanakan di 
laboratorium komputer Universitas Kristen Satya Wacana. 

 
Bahan Ajar Elektronik Multimedia 

Kata bahan ajar elektronik multimedia terdiri dari dari dua kata yaitu bahan ajar elektronik 
dan multimedia. Bahan ajar elektronik adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 
membantu pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga siswa dapat 
mengalami proses belajar dan dikemas dalam bentuk elektronik (Andi Sapta, 2009). Multimedia 
adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, 
gambar, foto, audio, video dan animasi secara terintegrasi. Dengan demikian bahan ajar 
elektronik  multimedia dapat diartikan sebagai bahan yang dikemas dalam bentuk elektronik 
untuk membantu pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga siswa dapat 
mengalami proses belajar.  

 
Macromedia Flash 8.0 
1. Pengertian Macromedia Flash 8.0 

Macromedia Flash 8.0 merupakan salah satu Authoring tool yang dapat digunakan untuk 
mengembangkan aplikasi multimedia. Macromedia flash 8.0 memiliki fitur yang menyediakan 
keperluan untuk membuat animasi dan menyajikan animasi yang dinamis dan komunikatif. 
Dengan macromedia flash 8.0 dapat ditampilkan suatu animasi yang dapat menarik minat 
mahasiswa /peserta didik dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar  (Ariesto H.S, 
2008).   

 
2. Konsep Dasar Animasi Flash 8.0 

Animasi menggambarkan object yang bergerak agar kelihatan hidup. Membuat animasi 
berarti menggerakkan gambar seperti kartun, lukisan, tulisan dan lain-lain. Animasi mulai 
dikenal sejak media televisi mulai menyajikan gambar- gambar bergerak yang berasal dari 
rekaman kamera maupun hasil karya seorang animator. Animasi sangat baik untuk presentasi, 
pemodelan, dokumentasi dan lain-ain. Film-film animasi kartun dari Walt Disney  yang telah 
terkenal di dunia beberapa tahun yang lalu, masih tetap disukai orang (Ariesto H.S, 2008).   

 
3. Teknik pembuatan animasi Flash 8.0 

Teknik pengerjaan animasi pun telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi 
komputer. Dahulu pembuatan animasi dilakukan dengan membuat gambar-gambar yang 
digabungkan sehingga merupakan gambar yang bergerak. Untuk membuat satu durasi animasi 
memerlukan jumlah gambar (frame) yang cukup banyak. Jumlah frame tiap detik (frame per 
second /fps) merupakan satuan yang akan menghasilkan kualitas animasi. Makin banyak frame 
per detik, makin baik kualitas animasi yang dihasilkannya. Efisiensi pengerjaan pembuatan 
animasi telah dilakukan sejak diperkenalkannya teknik animasi cell (celluloid sheet, semacam 
kertas transparan). 

Gagasan dasar dari cell adalah  satu  gambar dibuat untuk satu frame. Perubahan kecil 
dibuat dalam frame-frame berikutnya, sampai perubahan yang berarti merupakan keyframe. 
Animasi yang dibentuk oleh frame-frame antara dua keyframe disebut in-between animation, 
biasanya dibuat oleh seorang animator tesendiri. Teknik animasi cell menjadi dasar pembuatan 
semua animasi. Dengan komputer, yang perlu ditentukan adalah keyframe, sedangkan frame-
frame di antaranya akan diselesaikan oleh computer (Ariesto H.S, 2008).   
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4. Animasi dalam Flash 8.0 

Multimedia terdiri dari dua kategori, yaitu linier dan non linier (interaktif). Movie non 
linier dapat berinteraksi dengan aplikasi web yang lain melalui penekanan sebuah tombol 
navigasi, pengisian form dan lain-lain. Desainer Web membuat movie non linier dengan 
membuat tombol navigasi, animasi logo, animasi form dengan sinkronisasi suara. Flash movie 
adalah grafik dan animasi untuk situs web yang merupakan grafik vektor dengan ukuran file  
kecil,  sehingga dapat di-load dalam waktu singkat.  Pada dasarnya animasi  terdiri dari grafik 
vektor, tetapi dapat juga dilengkapi dengan bitmap dan suara.  Flash movie dapat dijalankan 
dengan Flash Player  melalui browser atau pada aplikasi stand alone. Flash dapat digunakan 
untuk membuat animasi interaktif,  di mana pengunjung dapat memasukkan data, kemudian 
Flash mengevaluasi dan menampilkan hasilnya (Ariesto H.S, 2008).   

 
5. Tools pada Flash 8.0 

Sebelum mulai mempelajari Flash, perlu diketahui beberapa istilah yang digunakan 
dalam  Flash, serta bagaimana aturan menggunakannya. Toolbox berisi alat-alat kerja dengan 
icon untuk masing-masing fungsi. Toolbox terdiri dari empat bagian, yaitu tools, view, color dan 
options. 
TOOLS berisi fungsi-fungsi untuk menggambar, memilih, membuat teks, mewarnai, 
menghapus, dan membuat path. Tools terdiri dari beberapa icon untuk menggambar, yaitu: 

 Pencil Tooldigunakan untuk menggambar seperti fungsi pencil 
 Pen Tool  untuk menggambar part seperti garis lurus dan garis lengkung 
 Line Tool  untuk menggambar garis lurus 
 Oval Tool  untuk menggambar lingkaran 
 Oval Tool  untuk menggambar lingkaran dan elips 
 Rectangle Tool  untuk menggambar kotak 
 Brush Tool  untuk menggambar menggunakan brush 

VIEW berisi fungsi-fungsi untuk menampilkan gambar 
 Zoom Tool  untuk memperbesar dan memperkecil gambar 
 Hand Tool  untuk menggeser gambar 

COLORS berisi fungsi-fungsi untuk mewarnai 
 Stroke Color  untuk menentukan warna outline pada gambar 
 Fill Color  untuk mewarnai gambar. 

OPTIONS berisi pilihan lain untuk membuat variasi pada fungsi-fungsi tool dan view. Bila 
Eraser tool diklik, akan menucul Eraser mode, Faucet dan Eraser Shape, dengan banyak pilihan 
berikut ini. 
 
Matematika dan Pembelajaran Matematika 

Istilah Matematika berasal dari bahasa Yunani, mathein atau  manthenien yang artinya 
mempelajari. Kata matematika diduga erat hubungannya dengan kata Sangsekerta, medha atau 
widya yang artinya kepandaian, ketahuan atau intelegensia (Sri Subariah, 2006:1). Menurut 
Rusefendi (1993: 27-28.0) matematika itu terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak 
didefinisikan, definesi-definisi, aksioma-aksioma dan dalil-dalil yang dibuktikan kebenarannya, 
sehingga matematika  disebut ilmu deduktif.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada di dalamnya. Ini berarti bahwa 
belajar matematika pada hakekatnya adalah belajar konsep, struktur konsep dan mencari 
hubungan antar konsep dan strukturnya.  

Agar peserta didik dapat memahami dan mengerti konsep matematika dengan baik 
seyogyanya diajarkan dengan urutan konsep murni, dilanjutkan dengan konsep notasi, dan 
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diakhiri dengan konsep terapan. Untuk dapat mempelajari struktur matematika dengan baik 
maka refresentasinya dimulai dengan benda-benda konkrit yang beraneka ragam. Misalnya anak 
akan lebih cepat memahami arti benda-benda bila disajikan berbagai bentuk dan jenis benda-
benda atau dengan kata lain bahwa benda-benda yang akan diamati harus beragam jenisnya.  

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pengajar matematika dalam pembelajaran 
matematika adalah sebagai berikut: 

a. Mengenalkan dengan konsep Matematika melalui benda-benda konkrit. 
b. Menambah dan memperkaya pengalaman peserta didik. 
c. Menanamkan konsep melalui jenis permainan. 
d. Menelaah sifat bersama atau membeda-bedakan jenis dan macam konsep matematika. 
e. Menerapkan dengan bentuk simbol-simbol. 
f. Menerapkan konsep-konsep (struktur) Matematika secara formal sehingga sampai pada 

aksioma dan dalil berdasarkan pengalaman peserta didik. 
Pengajar dalam melaksanakan pembelajaran matematika diharapkan mampu mendasari 

dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang tepat, antara lain : 
a. Peserta didik harus menggunakan benda-benda konrit dan membuat abstraksinya dari 

konsep-konsep. 
b. Materi yang akan diajarkan harus ada hubungannya atau berkaitan dengan yang sudah 

dipelajari. 
c. Mengubah suasana abstrak ke dalam suasana konkrit menggunakan simbol. 
d. Matematika adalah ilmu kreatif oleh karena itu harus diajarkan dengan ilmu seni. 

Jadi pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang dapat menata kemampuan 
berpikir para peserta didik, bernalar, memecahkan masalah, berkomunikasi, mengaitkan materi 
matematika dengan keadaan sesungguhnya 

 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Target dari penelitian ini adalah 
menghasilkan bahan ajar  multimedia menggunakan Macromedia Flash 8.0 untuk mata kuliah 
Konsep Dasar Matematika materi Sistem Persamaan Linear untuk pembejaran online di 
Fleksible Learning. Pengembangan bahan ajar mengacu pada tahap-tahap pengembangan Borg 
& Gall (1983) , Nana S. Sukmadinata (2007), Dick & Carey (2005). Berdasarkan tahapan-
tahapan pengembangan tersebut disederhanakan dalam empat tahap yaitu: (1) tahap analisis 
kebutuhan, (2) tahap desain pengembangan model, (3) tahap pengembangan dan evaluasi, (4) 
tahap desiminasi produk akhir.  

Teknik pengumpulan data menggunakan penilaian pakar dan uji coba produk. Instrumen 
yang digunakan adalah lembar validasi pakar, angket tertutup tentang respon mahasiswa pada 
saat penggunakan bahan ajar dalam pembelajaran, angket terbuka untuk memberikan masukan 
tentang bahan ajar dan pemanfaatannya, serta soal tes untuk melihat dampak pembelajaran yang 
digunakan. 

Analisa data untuk bahan ajar elektronik yang dibuat melalui validasi dan uji coba dengan 
menghitung skor yang diperoleh untuk menilai kualitas produk. Kriteria skor menggunakan 
skala 1-5 (skor 1 untuk sangat kurang, skor 2 untuk kurang, skor 3 untuk cukup, skor 4 untuk 
baik, dan skor 5 untuk sangat baik ) dan data kualitatif berkaitan dengan data penilaian 
mahasiswa terkait dengan pemanfaatan bahan ajar elektronik dalam pembelajaran. Skor data 
kualitatif dikonversi menjadi data kuantitatif menggunakan acuan konversi menggunakan Skala 
Likert (Suharsimi Arikunto, 2005).  
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Hasil-hasil Pembahasan 
 
A. Tahap Pengembangan dan Hasil Penilaian Pakar 

 
Proses pengembangan bahan ajar elektronik multimedia untuk  pembelajaran online di 

Flexible Learning tentang sistem persamaan linear tiga variabel melalui tahapan-tahapan seperti 
terlihat pada tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1 

Proses pengembangan bahar ajar elektronik multimedia  
dengan macro media flash 8.0 

 
No Kegiatan Hasil 
1 Anilisis Kebutuhan 1. Didapatkan bahwa dalam pembelajaran  E-learning masih 

digunakan bahan ajar yang  teks 
2. Mahasiswa merasa bosan dan jenuh menggunakan bahan ajar teks 
3. Memerlukan bahan ajar dalam bentuk yang lain 

2 Desain Produk 
(Pengembangan 
Model) 

 Hasil Desain produk dihasilkan: 
1. Story Board urutan materi yang ditampilkan dan bentuk animasi 

yang akan dimunculkan 
2. Video pendukung bahan ajar 
3. Gambar pendukung bahan ajar 
4. Musik pendukung bahan ajar 

3 Pengembangan dan 
Evaluasi 

Pengembangan bahan ajar dilakukan dengan menggunakan software 
macromedia Flash 8.0 dengan nama bahan ajar elektronik. Dibuat 
dalam empat (4) sciene dengan minimal setiap sciene terdiri dari 5 
layer. 
Bahan ajar yang sudah dibuat dilakukan uji pakar dan uji coba 
kepada mahasiswa. 

4 Tahap Akhir Hasil validasi dari pakar didapatkan kriteria bahan ajar dengan 
kategori Bagus dan siap digunakan dengan melalukan revisi terlebih 
dahulu. 

 
Setelah proses pengembangan bahan ajar selesai maka dilakukan uji pakar melihat kualitas 

bahan ajar yang telah dibuat. Hasil uji pakar yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut 

ini. 

Tabel 2 
Rekap hasil evaluasi terhadap bahan ajar oleh pakar 

 

Aspek Nilai Kategori 

Materi 3.7 BAIK 

Media 4.18 BAIK 
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B. Hasil Uji Coba 

 
Bahan ajar yang sudah dinilai oleh pakar diujicobakan dalam pembejaran online. Hasil uji 

coba yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. 
 

Tabel 3 
Rekap hasil evaluasi terhadap bahan ajar oleh mahasiswa 

 
No Jenis Uji Coba Nilai Rata-rata Kategori Aspek Materi 
1 One-To-One Evaluation  4.13 

3.98.0 BAIK 2 Small Group Evaluation 4.05 
3 Field Group Evaluation  3.75 

Aspek Media 
1 One-To-One Evaluation  4.04 

4.14 BAIK 2 Small Group Evaluation 4.51 
3 Field Group Evaluation  3.8.08.0 

 
Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar elektronik multimedia yang dikembangkan 

memiliki kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar ini baik digunakan dalam 
pembelajaran karena materi sesuai dengan kurikulum, animasi yang dibuat mampu menjelaskan 
materi yang dipelajari, materi mudah dipahami sehingga cocok sebagai bahan ajar mandiri 
sehingga mahasiswa dapat belajar secara mandiri. 

Dilihat lihat dari segi media maka bahan ajar ini juga baik digunakan karena memiliki 
komposisi warna menarik, teks dan fasilitas lain jelas, dapat digunakan dengan baik, tombol 
navigasi dapat digunakan dengan mudah, isi materi mudah dibaca dan dipahami, dan sesuai 
dengan teori yang ada. 

 
C. Hasil Observasi dan Agket Respon Mahasiswa terhadap Pembelajaran 

Seperti rancangan awal bahwa bahan ajar ini akan dimanfaatkan dalam perkuliahan 
matematika dasar materi sistem persamaan linear tiga variabel. Berikut adalah hasil observasi 
terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

 
Tabel 4 

Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran 
 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN KATEGORI 
YA TIDAK 

1 
Memberikan penjelasan tentang kegiatan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan yaitu menggunakan sarana Flexible- Learning dan Bahan 
Ajar Elektronik  Multimedia 

V 
 

2 
Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk 
memberikan motivasi kepada mahasiswa dan pedoman penggunaan 
bahan ajar elektronik yang telah disiapkan 

V 
 

3 
Memberikan rumusan masalah pada tampilan awal di Flexible- 
Learning sebagai acuan kegiatan dan fokus dari materi yang akan 
dipelajari 

V 
 

4 Dosen mengarahkan peserta didik untuk membuka bahan ajar 
elektronik yang sudah disiapkan di Flexible- Learning V  

5 Dosen mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan eksplorasi V  
6 Dosen dan mahasiswa melaksanakan tanya jawab terkait dengan hasil V  
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NO KEGIATAN PEMBELAJARAN KATEGORI 
YA TIDAK 

eksplorasi yang dilSayakan oleh mahasiswa 

7 Dosen bersama mahasiswa membahas materi yang telah diberikan 
berdasarkan hasil eksplorasi dan diskusi bersama V  

8 Dosen bersama mahasiswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 
dilaksanakan V  

9 Mahasiswa mengerjakan evaluasi yang telah disediakan dalam bahan 
ajar elektronik V  

10 Dosen menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
pertemuan berikutnya V  

 
Hasil pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. 

Bahan ajar yang digunakan dapat dimanfaatkan dengan baik.  
Kegiatan pembelajaran diikuti oleh 36 mahasiswa. Untuk melihat respon mahasiswa 

terhadap proses pembelajaran dapat dilihat dari 8 pernyataan yang mewakili tanggapan 
mahasiswa terhadap pembelajaran. Respon mahaiswa secara rinci dapat dilihat dari penjelasan 
berikut. 

Keterangan: 
SS = Sangat Setuju 
S   = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
 

Tabel 5 
Hasil angket respon mahasiswa terhadap proses pembelajaran 

 

No Pernyataan Total Skor Rata-Rata 
Setiap item 

1 Saya senang pelajaran Matematika yang baru saja dilakukan 148.0 4.11 
2 Saya ingin tahu lebih jauh tentang Matematika jika 

pembelajaran Matematika seperti yang baru saja dilakukan  144 4.00 

3 Saya bersemangat dalam belajar Matematika 132 3.67 
4 Saya lebih leluasa untuk belajar matematika dengan 

pembelajaran seperti ini 120 3.33 

5 Saya lebih mudah belajar dengan animasi yang diberikan 
dalam menjelaskan konsep Matematika 121 3.36 

6 Saya dapat memahami materi dengan mudah pada 
pembelajaran Matematika ini 112 3.11 

7 Saya lebih mudah mengerjakan tugas dalam pembelajaran ini 138 3.83 
8 Saya lebih mudah mengikuti evaluasi dengan pembelajaran 

ini 147 4.08 

Total 29.50 
Rata-Rata  dari skor total 3.69 

 
Berdasarkan hasil observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan didapatkan bahwa 

proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat. Keadaan ini 
menunjukkan bahwa bahan ajar yang dibuat dapat dimanfaatkan dengan baik dalam 
pembelajaran mata kuliah konsep dasar matematika materi sistem persamaan linear tiga 
variabel.  

Hasil ini juga didukung dengan hasil angket respon mahasiswa terhadap pembelajaran 
yang dilakukan didapatkan skor 3.69. Berdasarkan nilai konversi data kualitatif menjadi data 
kuantitatif dengan acuan konversi Skala Likert (Suharsimi Arikunto, 2005) maka didapatkan 
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bahwa skor 3,69 memiliki kategori senang terhadap pembelajaran yang diberikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa bahan ajar yang digunakan dapat membantu meraka belajar dan lebih 
mudah memahami materi yang diberikan. 

 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

elektronik  multimedia dengan macromedia Flash 8.0 yang dibuat memiliki kategori yang baik 
dari segi materi maupun media. Hal ini didukung oleh sikap mahasiswa  yang semakin senang 
belajar secara online di F-learning dan semakin mudah memahami materi karena bantuan 
animasi, video, warna dan tampilan yang menarik.  
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