
PENGEMI3ANGAN MEDIA PEMI3ELAJARAN MATEMATIKA SNIP 
BERRASIS EDUTA INM ENT IHNTUK POKOK BAIIASAN 
AR1TMETIKA SOSIAL DALAM KEGIATAN EKONOM 

OIch  
Edina Witlyastuti 
N I M. 023124023 

AI3STRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembarmkan media pembelajaran 
Matematika berbasis edutainmeni untuk pokok bahasan "Aritmetika Sosial dalam 
Kegiatan Ekonomi", serta untuk rnengetahui dampak penggunaannya terhadap 
minat belajar dan prestasi ba * siswa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan produk, herupa CD 
pembelajaran Matematika berbasis edulainmeni untuk pokok bahasan "Aritmetika 
Sosial dalam Kegiatan Fkonomi". Subjek penelitian me1iputi 10 guru Matematika 
SNIP di Yogyakarta, 39 siswa kelas VII B SM PN 15 Yogyakarta, dan 20 siswa 
kelas VII A SMPN 15 Yogyakarta. Instrumen penelitian berupa angket tentang 
media pembelajaran herbasis komputer, angket minat belajar siswa, angket 
evaluasi media, soal preie.s1, dan soal posilesl. Data dari angket, soal pretest dan 
pasitest, dianalisis dengan teknik persentase. Selain itu, dianalisis pula mengenai 
rata-rata nilai pretest dan rata-rata tidal positest dengan menggunakan 11 .0 t. 

Perancangan dan penl. ,,e mbangan media pembelajaran berhasis eduhnimieni 
untuk pokok bahasan "Aritmetika Sosial dalam Kegiatan llonomr dilakukan 
melalui proses analisis, desain, produksi, implementasi, dan evaluasi. Data hasiI 
analisis digunakan sebagai bahan desain media. Selanjutnya dilakukan produksi 
media dengan menggunakan program Macromedia Flash MX dan dikemas dalam 
hentuk CD. Implementasi media tersebut herupa ujicoba sebanyak dua kali di 
SM PN 15 Yogyakarta dan , dilakukan evaluasi sesudahnya. I)ari keseluruhan siswa 
yang mengikuti ujicoha, 90  %  diantaranya mengalami peningkatan minat belajar. 
sedangkan 80  %  diantaranya mengalami peningkatan prestasi belajar pada pokok 
bahasan "Aritmetika Sosial dalam Kegiatan Ekonomr, Berdasarkan analisis 
menggunakan uji t dengan tingkat kepercayaan sebesar 5 %, diketahui Naha rata-
rata nilai posttest siswa Ihih tinggi dari rata-rata nik:i pre/e. Oleh karena itu. 
dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Matematika SMP berbasis 
edutainment yang dikembangkan dapat meningkatkan minat belajar dan prestasf 
ba*  siswa  pada pokok bahasan -Aritmetika Sosial dalam keriatan Lkonomi". 
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