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Abstrak 
Di era globalisasi dan teknologi infomasi, masyarakat Indonesia membutuhkan guru yang 

profesional, berkualitas, serta sebanding dengan kualitas guru negara lainnya di dunia. Berbagai 

kebijakan sudah dilakukan pemerintah dalam peningkatan profesionalisasi guru, diataranya: 

peningkatan kualifikasi pendidikan dari Diploma menjadi S1, sertifikasi, dan sebagainya. Profesi guru 

merupakan jabatan atau pekerjaan yang mempersyaratkan keahlian, etika dan organisasi profesi 

yang mewadahinya. Pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan jalan mengikuti penataran, 

kursus, latihan, seminar, lokakarya yang berkaitan dengan peningkatan tugas guru. Penelitian ini 

bertujuan untuk  membantu tugas guru TK dalam mengembangkan media pembelajaran multimedia 

interaktif sesuai RPP. Metode yang digunakan adalah kansei mediation, dimana untuk 

mengkomunikasikan informasi non verbal seperti kesan terhadap konten pembelajaran, pengetahuan, 

emosi atau gagasan dalam sebuah konten. Media yang digunakan berupa audio, video, teks dan 

gambar. Dengan Kansei Mediation menghasilkan interaksi antara pengajar dengan anak usia dini 

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan motorik, logika, daya pikir dan semangat 

belajar anak. Kansei Mediation dirancang seolah-olah anak sedang melakukan petualangan ketika 

menggunakan konten pembelajaran. 

 

Kata Kunci : multimedia interaktif, anak usia dini, kansei mediation, media pemeblajaran 

 

PENDAHULUAN 
Guru merupakan jabatan atau pekerjaan yang mempersyaratkan keahlian, etika dan organisasi 

profesi yang mewadahinya. Kompetensi yang diharapkan dari guru profesional di Indonesia dewasa 

ini, sebagai agen pembelajaran, meliputi: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. 

Program pengabdian ini dilakukan di TK ABA (Aisyah Bustanul Athfal)  57 dan TK  PERMATA. TK 

ABA 57 beralamat di semolowaru utara, kecamatan Sukolilo, Surabaya dan TK  PERMATA di 

kecamatan Wonorejo Timur, Rungkut Surabaya. Merupakan suatu tuntutan jika semua guru harus bisa 

menggunakan dan memanfaatkan komputer, karena dilihat dari tugas mereka yang banyak baik dalam 

pengembangan media pembelajaran maupun pengolahan data administrasi sekolah. Semakin tahun 

jumlah siswanya juga meningkat, jadi perlu adanya pengolahan data administrasi yang komplek, 

begitu juga untuk media pembelajaran, supaya sekolah mereka berbeda dengan TK-TK lain di 

Surabaya (unique) perlu dilakukan pengembangan model pembelajaran dengan media pembelajaran 

multimedia interaktif[1]. Penggunaan sistem informasi berbasis multimedia sangat membantu untuk 

pembelajaran pada anak usia dini (TK-PAUD). Dengan multimedia dapat menciptakan media 

pembelajaran yang interaktif dan menarik sehingga membuat anak-anak lebih tertarik dan tidak bosan 

di bandingkan dengan cara belajar yang monoton (dapat dilihat pada gambar 1)[2].  Selain itu 

kecenderungan pola belajar anak yang lebih suka bermain juga mempengaruhi, sehingga pembelajaran 

secara teoritis saja kurang optimal untuk pembelajaran anak usia dini. Pendidikan anak usia 

dini (PAUD) adalah menjadi pondasi bagi pendidikan selanjutnya. Untuk menjadikan anak cerdas, 

kreatif, dan berkarakter, memang harus distimulasi sejak dini.  

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/
http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/
http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/
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Gambar 1. Contoh media pembelajaran Multimedia interaktif berdasarkan tema 

 

 
 

Gambar 2. Grafik perbandingan jumlah siswa, guru dan kelas TK ABA 57 

Dapat dilihat gambar 2 merupakan informasi adanya peningkatan dalam penerimaan siswa, jika di 

bandingkan dengan jumlah guru yang dari tahun ke tahun tetap, maka dapat di artikan bahwa 

pekerjaan kaitannya dengan administrasi sekolah semakin komplek. Oleh karena itu jika tidak di 

imbangi kemampuan komputer terhadap para guru kinerja  mengajar guru akan semakin buruk, karena 

mereka lebih banyak konsentrasi untuk merekap aktifitas belajar mengajar secara manual atau menulis 

kedalam buku-buku besar. Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka permasalahan prioritas kedua 

mitra adalah  Belum terdapat pengembangan media pembelajaran multimedia interaktif yang sesuai 

dengan RPP, Terbatasnya kemampuan para guru dalam pemanfaatan komputer untuk pembuatan 

media pembelajaran interaktif [3]. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahannya 

adalah Bagaimana merancang dan membuat sistem pembelajaran berbasis RPP dan Kansei 

Engineering. Konsep Kansei Engineering berbasis QFD adalah bagaimana membuat media berbasis 

audio dan video yang menarik dapat meningkatkan minat belajar siswa sebagai penunjang 

penyampaian materi. Quality Function Deployment(QFD) adalah suatu metode yang dapat 

memudahkan tim pengembangan produk untuk mengetahui dengan jelas keinginan dan kebutuhan 
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konsumen, yang kemudian akan dikaitkan dengan parameter-parameter teknis dan nilai-nilai 

sasaran[4]. 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang di gunakan adalah sebagai berikut : 

1.  Studi Literatur, Survey, pengumpulan data dan informasi 

 Dukungan teori dan bahan  bacaan  mengenai  rekayasa perangkat lunak, Web Programming, 

urutan materi dan karakteristik pembelajarn bahasa Madura sesuai kurikulum yang berlaku. Tahap 

Studi Lapangan atau Survey dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan melihat secara langsung 

dan lebih mendetail permasalahan yang akan diteliti, sehingga diperoleh data–data atau informasi yang 

diperlukan. Pada tahap ini dilakukan dengan cara interview dan Observasi  

 

2. Analisa dan Perancangan Perangkat Lunak 

 Tahap ini terdiri dari Analisa Sistem, analisa User, Kebutuhan Hardware dan software, 

Flowchart system (gambar ), perancangan arsitektur sistem Perancangan Database, Perancangan 

Interface atau antar muka aplikasi. Aplikasi pembelajaran anak usia dini berbasis Kansei Mediation, 

merupakan suatu aplikasi yang dikhususkan untuk membantu guru pengajar PAUD dan TK dalam 

melakukan proses belajarmengajar di PAUD dan TK. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, 

dan sisi psikomotorik dapat tercakupi Dalam merancang dan membangun aplikasi 

pembelajarananakusiadini, ada beberapa spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang 

dibutuhkan. Dalam perancangan sistem ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Adapun 

tahapan-tahapan dalam perancangan sistem yang dilakukan adalah flow chart kansei (gambar 3), 

usecase diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Tujuan perancangan yang hendak dicapai 

adalah pemenuhan keinginan konsumen tentang desain aplikasi pembelajaran untuk anak usia dini. 

Dengan menggunakan kata kansei dapat diidentifikasi elemen-elemen desain aplikasi pembelajaran  

yang diinginkan konsumen. 

 

Berdasarkan Gambar 3.1 Flowchart Metodologi PerancanganKansei Mediation 

1. Analisis Fungsi 

 Fungsi dasar dari elemen desain aplikasi pembelajaran untuk anak usia dini adalah warna, 

gambar, huruf, suara, permainan, navigasi, konten, video dan musik. 

2. Pemilihan Domain 

 Pemilihan domain digambarkan sebagai pemilihan kelompok sasaran untuk aplikasi yang akan 

dibuat. 

3.  Span the Semantic Space (Putar Ruang Yang Semanti) 

 Konsultasi atau wawancara terhadap guru pengajar tentang media pembelajaran yang 

diinginkan sehingga menghasilkan kata kansei.  

4. Spanning the Space Properties Putar (Ruang Kekayaan) 

 Memilih elemen-elemen desain untuk aplikasi pembelajaran anak usia dini digunakan elemen 

desain cd interaktif yang baik. 

5. Pembuatan Kuisioner 

 Dalam menentukan data responden yang berhubungan dengan aplikasi pembelajaran yang 

diinginkan sehingga menghasilkan kata kansei, responden diminta menilai kata 

kanseimenggunakan skala likert. 

6. Sintesis 

 Mencari korelasi antara kata kaseiyang sudah di kuesionerkan dengan elemen desain 

menggunakan pengisian matriks QFD (Quality Fuction Deployment). 

7. Uji Korelasi 

 Menggabungkan kata-kata kansei yang telah dihasilkan melalui kuesioner dengan elemen-

elemen desain aplikasi pembelajaran yang sudah dipilih dengan cara mengkorelasikan keduanya 

menggunakan pengisian matriks QFD. Kata kanseiyang tidak memiliki korelasi dengan elemen 

desain direduksi dan tidak digunakan. 
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Tabel 1. Elemen Desain Media Pembelajaran 

Pemilihan 

detail 

desain 

Warna 

Gambar 

Huruf 

Suara 

Permainan 

Navigasi 

Konten 

Hiperlink 

Video 

Musik 

8. Evaluasi Hasil Rancangan 

 Hasil korelasi dari kata kansei dan elemen desain menggunakan pengisian matriks QFD 

(Quality Function Deployment)yang dilakukan dengan cara diskusi dengan guru pengajar. 

9. Membangun Model Aplikasi Pembelajaran 

 Hasil data yang diperoleh melalui hasil korelasi antara kata kansei dan elemen desain 

dilanjutkan dengan pembuatan desain aplikasi pembelajaran  untuk anak usia dini. 

10. Proses Implementasi dan Pengujian,  Tahap ini menjelaskan tentang proses implementasi 

dan uji coba berdasarkan semua kebutuhan pengguna (user requirement), Selama implementasi, 

pada tiap-tiap bagian tertentu dilakukan proses pengujian secara bertahap hingga pada akhirnya 

seluruh hasil implementasi telah mengalami pengujian dengan baik.  

11. Pengambilan Kesimpulan, Setelah dilakukan implementasi dan uji coba maka hasil data 

tersebut akan dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Rancangan sistem yang telah dibuat, diimplementasikan dengan menggunakan perangkat 

keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi sebagai berikut.  

Desain Antarmuka view dokumen 

 

 
Gambar 5. Menu alat-alat transportasi 
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mulai
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tidak

 
 

Gambar 4. Flowchart  Metodelogi Perancangan Kansei Mediati 

Gambar 5. diatas merupakan menu utama aplikasi alat-alat transportasi, dimana menu ini 

merupakan menu utama. 

Uji Coba kansei  
Dalam ujicoba sistem ini digunakan data sebagai berikut :  

1. Wawancara terhadap guru pengajar tentang media pembelajaran yang diinginkan sehingga 

menghasilkan kata-kata kansei Bagus yaitu  Beragam Warna, Menarik, Cerah, Sederhana, 

Edukatif, Kreatif, Jelas, Mudah, Terang, Unik, Indah, Rapi 

2. Terdapat 12 kata kansei yang ingin dicapai dalam perancangan aplikasi pembelajaran dimana 

hasil kata-kata kansei ini  

3. Kuesioner yang dilakukan pada 20 orang guru SD  untuk menghasilkan nilai prioritas, goal, 

improvement ratio, dan normalized improvement ratio 
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HASIL UJI COBA 
 Setelah dilakukan uji coba, dilakukan kuesioner pada 20 guru TK di Suarabaya. Hasil 

kuesioner dihitung menggunakan rumus [4] : 

%100x
nilai

nilai
prosentase


  

 

Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa hasil kuesioner korelasi antara kata kansei dengan 

elemen desain dalam perancangan aplikasi pembelajaran menghasilkan prosentase dengan nilai 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Prosentase Hasil Kuesioner Uji Coba 

Skala Prosentase 

Sangat Sesuai 46,353 % 

Sesuai 47,112 % 

Cukup Sesuai 6,383 % 

Kurang Sesuai 0,152 % 

Tidak Sesuai 0 % 

 

Hasil Analisa 
 Dari hasil analisa menggunakan kansei mediation, didapatkan kata-kata kansei dominan 

yangdigunakan untuk merancang aplikasi pembelajaran menurut guru pengajar dalam hal desain. 

Dilihat dari hasil QFD bahwa ada kata kanseiyang tidak sesuai dengan elemen desain dikarenankan 

kata kansei dan elemen desain ada yang tidak berkorelasi. Kata kansei nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

dan 18 tidak berkorelasi dengan elemen desain yang manapun. Hal ini berarti elemen desain tidak 

mempunyai hubungan dalam kata kansei tersebut. Bisa diambil kesimpulan bahwa kata kansei yang 

memiliki keterkaitan dengan elemen desain aplikasi pembelajaran untuk anak usia dini adalah sebagai 

berikut : Bagus, Beragam Warna, Menarik, Cerah, Sederhana, Edukatif, Lucu, Kreatif, Jelas, Mudah, 

Terang. 

KESIMPULAN 
 Dengan kansei mediation diperoleh model rancangan aplikasi pembelajaran untuk anak usia 

dini yang sesuai dengan keinginan guru pengajar dan RPP sehingga aplikasi yang dibuat sesuai dengan 

kebutuhan anak usia dini dan meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar. 
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