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Abstrak 

 
Kemajuan teknologi begitu pesat dan berdampak dalam kehidupan manusia. Dampak 

yang dimunculkan juga menghampiri dunia pendidikan yaitu dimanfaatkannya komputer 
dan internet sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan ini mempermudah mahasiswa 
untuk belajar dan mencari informasi dalam waktu yang singkat. Kondisi ini juga dilakukan 
oleh UKSW melalui media E-learning yaitu Fleksible Learning. Tetapi pembelajaran 
model ini belum semua dilengkapi dengan bahan ajar yang mempermudah mahasiswa 
untuk belajar. Bahan ajar yang disiapkan masih didominasi dengan tek yang memindahkan 
buku dalam bentuk elektronik (file). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
bahan ajar elektronik multimedia dengan macromedia flash 8.0 untuk mata kuliah Konsep 
dasar matematika dalam pembelajaran online di Fleksible Learning. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan desain pengembangan. 
Borg and Gall dan Dick & Carey yang disederhanakan. Sepuluh tahapan yang ada 
disederhanakan dalam 4 tahapan yaitu: (1) tahap analisis kebutuhan, (2) tahap desain 
pengembangan bahan ajar, (3) tahap pengembangan dan evaluasi, (4) tahap desiminasi 
produk akhir. Subjek penelitian yang diambil adalah mahasiswa S1 PGSD kelas G 
angkatan 2009 untuk uji terbatas (one to one dan  small group evaluation) dan uji luas ( 
field trial evaluation) yaitu kelas A 2010. Teknik pengumpulan data menggunakan 
penilaian pakar (media dan materi) dan uji coba produk. Instrumen yang digunakan adalah 
lembar validasi pakar, angket tertutup respon mahasiswa terhadap pemanfaatan bahan ajar 
dalam pembelajaran, lembar observasi untuk melihat proses pembelajaran pada saat uji 
coba produk, serta soal tes untuk melihat dampak pembelajaran yang digunakan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan ajar elektronik  multimedia dengan 
macromedia Flash 8.0 yang dibuat memiliki kategori yang baik dari segi materi maupun 
media. Bahan ajar ini dapat membantu memudahkan mahasiswa belajar tentang sistem 
persamaan linear tiga variabel. Uji coba dalam pembelajaran menunjukkan mahasiswa  
lebih senang belajar matematika. Mahasiswa semakin mudah memahami materi karena 
bantuan animasi, video, warna dan tampilan yang menarik. Dengan bantuan tek, audio, dan 
video membuat mahasiswa dapat belajar secara mandiri, sehingga bahan ajar ini cocok 
digunakan sebagai bahan ajar mandiri yang dapat dibawa dan digunakan dimana-mana dan 
mahasiswa dapat belajar setiap saat. 
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