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Kata kunci : Kesiapan Menikah Mahasiswa, Layanan Penguasaan Konten Berbasis 

Multimedia  

Mahasiswa termasuk pada tugas perkembangan dewasa awal salah 

satunya adalah mulai mempersiapakan kehidupan pernikahan dan berkeluarga. Hal 

ini memebutuhkan persiapan pernikahan agar pernikahan bahagia. Belum 

tersedianya sarana dan fasilitas dari pihak perguruan tinggi. Dibutuhkan peran dan 

bantuan dari lembaga yang menangani mahsiswa di perguruan tinggi misalnya  

PPLK-BK UNNES. Layanan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa untuk 

mempersiapkan pernikahan tidak sekedar informasi tapi keterampilan yang 

dilakukan lebih meningkatkan kesiapan dan bekal dalam hidupnya yakni layanan 

penguasaan konten yang perlu didukung multimedia  menarik dan interaktif  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kesiapan menikah 

mahasiswa, mengetahui hasil model hipotetik dan uji kelayakan paket layanan 

penguasaan konten bertema kesiapan menikah berbasis multimedia bagi mahasiswa 

menggunakan program Adobe Flash CS 4 dan Ms. Excel. Metode penelitian yang 

dipakai adalah metode Research and Development. Penelitian dilakukan pada 

mahasiswa UNNES tingkat akhir dengan teknik purposive random sampling pada 

80 mahasiswa yang belum menikah. Pengambilan data dilakukan dengan 

menggunakan daftar cek masalah kesiapan menikah yang di dukung dengan 

wawancara dan angket uji kelayakan.  Teknik analisis data menggunakan metode 

deskriptif persentase. Data hasil analisis berupa prosentase yang kemudian 

ditransformasikan dalam bentuk kalimat yang bersifat kualitatif. 

Penelitian ini menghasilkan profil kesiapan menikah dan paket layanan 

penguasaan konten bertema kesiapan menikah berbasis multimedia bagi mahasiswa 

menggunakan program Adobe Flash CS 4 dan Ms. Excel. Profil kesiapan menikah 

terdiri dari  kesiapan pribadi dan kesiapan situasi. Multimedia dibuat menggunakan 

program Ms.Excel dan program Adobe Flash CS4.  Hasil validasi model terdiri dari 

hasil uji instrumentasi inventori berupa DCM KM sangat layak, hasil uji multimedia 

pada kriteria sangat layak, hasil uji materi pada kriteria sangat layak, hasil uji 

instrumen dinyatakan amat baik dan tanggapan kegunaan software oleh ahli.  

Dengan demikian software ini layak dan baik sebagai multimedia layanan 

penguasaan konten tema kesiapan menikah untuk mahasiswa tingkat akhir . Perlu 

diadakan penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan software ini dengan 

menambahkan teks narasi bersuara dan menggunakan action script 2 . 

 

 


