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Abstract
This final project aims to make it easier for users to explore learning materials and
stimulate the mindset of users in accessing and receiving information quickly and in
real time. This application was created using professional adobeflash with action
script 3.0. The results of the interface design are implemented in interactive learning
media in the form of Android-based learning applications on Computer and
Networking Subjects in class X SMK. Flash projects are stored as * .exe files so that
they can be run on a computer or laptop without having to install the adobeflash
application and later publish them in a * .apk file so that they can be installed on an
Android smartphone. With the application of Digital Simulation learning media for
class X based on the android platform, it can help students add insight and sharpen
their understanding of class X students regarding Digital Simulation subjects.
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professional, smartphone.
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A. Pendahuluan
Misi pendidikan adalaha untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan
kualitas manusia. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa termuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun.
Pengembangan kualitas manusia ini menjadi keharusan, terutama dalam
memasuki era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, agar
generasi muda kita tidak menjadi korban dari globalisasi pengembangan itu
sendiri.
Pembelajaran merupakan cara interaksi siswa dengan guru dan sumber
belajar dalam suatu area belajar (Depdiknas, 2003). Mengajar tidak hanya untuk
memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk sistem lingkungan
yang membelajarkan siswasupaya tujuan pembelajaran dapat berjalan secara
optimal. Mutu pendidikan tergantung pada pemilihan strategi yang tepat untuk
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mencapai hasil yang maksimal, terutama dalam mengembangkan kreativitas dan
sikap inovatif siswa. Kompetensi guru perlu diasah dan dikembangkan guna
mengelola strategi pembelajaranyang bervariasi.
Penerapan kurikulum 2013 di sekolah menuntut pelaksanaan pembelajaran
yang inovatif dan kreatif. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi
untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan.
Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi.
Perkembangan teknologi informasi telah menjanjikan potensi yang besar
dalam merubah cara seorang siswa untuk belajar, yaitu untuk memperoleh
informasi, menyesuaikan informasi dan sebagainya. Teknologi informasi juga
menyediakan peluang bagi pengajar untuk mengembangkan teknik pembelajaran
sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Hal yang sama juga untuk pelajar
dengan adanya teknologi informasi diharapkan akan lebih mudah menentukan
dengan apa dan bagaimana siswa dapat menyerap informasi secara cepat dan
efisien.
SMK merupakan pendidikan vokasi yang tujuannya mempersiapkan anak
didik untuk bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Keterampilan
yang didapat merupakan prestasi peserta didik yang diperoleh dibangku sekolah
maupun terjun langsung ke industri. Tujuan di selenggarakannya SMK yaitu
supaya peserta didik mempunyai keahlian khusus sehingga setelah lulus bisa
berguna bagi kehidupan di masyarakat maupun berguna untuk karirnya dimasa
yang akan datang. Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMK tengah fokus
menyiapkan sistem pembelajaran pendidikan kejuruan dengan merevitalisasi
pendidikan kejuruan agar terintegrasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia
industri, sehingga nantinya SMK dituntut harus mampu melahirkan lulusan
dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui beragam kombinasi yaitu
pengetahuan, sikap, keterampilan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan adanya media yang menarik, peserta didik akan lebih mudah dalam
memahami materi pelajaran dan hal ini akan berdampak positif terhadap hasil
hasil belajar siswa. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar dapat
membantu kelancaran, efektivitas dan efisien dalam pencapaian tujuan
pembelajaran.
Dunia pendidikan era revolusi industri 4.0, demi mengatasi kekurangan
media saat ini butuh bahan ajar yang dikembangkan dengan pemanfaatan
teknologi agar tujuan pembelajaran tercapai. Pembelajaran dikatakan menarik
serta efektif adalah untuk menumbuhkan semangat belajar peserta didik.
Pembelajaran dikatakan efektif jika mencapai tujuan yang diharapkanDi dalam
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dunia pendidikan jenis media yang digunakan yaitu buku pelajaran seperti buku
ajar, modul pembelajaran, jobsheet, e-book dan media presentasi power point
(Arsyad, 2007:8). Power point merupakan aplikasi yang digunakan dalam
presentasi, baik untuk rapat maupun perencanaan kegiatan lain termasuk
digunakan sebagai media pembelajaran disekolah.
Menurut hasil observasi penulis pada bulan Juli-Desember tahun ajaran
2017/2018 di SMK Negeri 3 Pariaman pada mata pelajaran Komputer dan
Jaringan, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang diterapkan oleh sekolah yaitu
80. Dari KKM yang ditetapkan oleh sekolah, masih banyak terdapat nilai siswa
pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan yang belum mencapai KKM. hal ini
dapat dilihat dari presentase nilai ujian semester ganjil siswa kelas X RPL SMK
Negeri 3 Pariaman pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan dalam tabel 1.
Tabel 1. Hasil Belajar Ujian Akhir Semester Genap Siswa SMK Negeri 3 Pariaman pada Mata
Pelajaran Komputer dan Jaringan Kelas X RPL Tahun Ajaran 2017/2018
Kelas

Presentase
Nilai <80 Nilai >80
54,17 % 45,83 %

Jumlah
RataSiswa
Rata
X RPL A
24
70,63
Orang
X RPL B
55,56%
44,44%
27
72,59
Orang
Jumlah
54,87%
45,13%
51
Orang
Sumber:guru mata pelajaran Komputer dan Jaringan SMK Negeri 3 Pariaman

Dari tabel 1 menyatakan 45,13% merupakan presentase siswa yang
mendapatkan nilai tuntas, sedangkan 54,87% siswa di bawah KKM yang artinya
siswa memiliki hasil belajar di bawah standar yang ditetapkan. Dari tabel tersebut
terlihat jelas bahwa belum tercapainya hasil belajar dengan baik. Data ini
memberikan indikasi bahwa proses belajar mengajar (PBM) belum sesuai dengan
kompleksitas pengajaran meliputi model pembelajaran, media, evaluasi dan
pengolaan kelas. sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar.
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Adam kelas X RPL A
pada 15 Agustus 2018 di SMK Negeri 3 Pariaman mengatakan bahwa "Media
pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan adalah
power point yang masih membingungkan karena power point hanyalah
menampilkan poin-poinnya saja".
Hal tersebut juga dipertegas oleh Elsavari kelas X RPL B pada tanggal 15
Agustus 2018 di SMK Negeri 3 Pariaman mengatakan bahwa " Pembelajaran
Komputer dan Jaringan di kelas kurang efektif dirasakan. karena hanya berpatokan
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pada power point saja. Selain itu materi yang belum dipelajari sebelumnya tanpa
dipelajari terlebih dahulu akan sulit untuk dimengerti".
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa media yang
digunakan dalam mata pelajaran Komputer dan Jaringan adalah power point,
sehingga siswa yang belum belajar akan kebingungan karena materi yang dibahas
tidak dikuasai sebelumnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengembangkan
media pembelajaran mobile pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan Kelas X di
SMK Negeri 3 Pariaman.
Perangkat mobile yang sedang marak di kembangkan saat ini adalah
perangkat mobile dengan sistem operasi Android. Android ini merupakan
smartphone yang memiliki beberapa keunggulan, antara lain aplikasi-aplikasi
dapat diunduh secara gratis, ada sebagian yang berbayar, namun dengan harga
yang terjangkau. Selain aplikasi Android juga mudah diinstal, baik penginstalan
secara online maupun offline. Android juga bersifat open source yang memudahkan
developer dalam melakukan kustomisasi terhadap aplikasi yang akan digunakan
secara gratis.
Software pendukung yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi dalam
android adalah Adobe Flash yang merupakan salah satu software yang dapat
digunakan untuk media pembelajaran interaktif, didukung dengan software
program video editing, sound recorder, dan pemograman Action Script yang akan
menghasilkan media pembelajaran yang menarik, dan mudah dipahami. Action
Script adalah salahsatu bahasa pemograman yang berorientasi objek yang dipakai
dalam Adobe Flash. Pembuatannya dengan menggunakan ActionScript 3.0 yang
memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan ActionScript versi
sebelumnya, yaitu sudah menggunakna OOP (Object Oriented Programming),
pemrosesan data lebih cepat, dan di dukung oleh banyak API (Application
Programming Interface).
Diharapkan dengan adanya media pembelajaran mobile ini mampu
mempermudah pemahaman siswa dalam mendalami materi pelajaran Komputer
dan Jaringan serta menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan
menyenangkan. Bagi siswa yang ingin belajar sendiri pun menjadi lebih mudah
mengerti dan menjadi termotivasi, karena aplikasi pembelajaran mobile ini mudah
dibawa kemanapun dan kapan pun.
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B. Metode Penelitian
Analisis Sistem
Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh
kedalam bagian-bagian komponennya. Adapun tujuan dari analisis sistem ini
adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem.
Deskripsi Aplikasi
Aplikasi ini merupakan suatu aplikasimobile sebagai media pembelajaran
interaktif yang diperutukkan bagi siswa SMK. Pembuatan aplikasi ini bertujuan
untuk membantu siswa dalam belajar mandiri di rumah. Aplikasi ini disajikan
dengan objek-objek yang menarik supaya menumbuhkan mina serta imajinasit
siswa akan materi instalasi sistem operasi. Objek-objek tersebut dibuat dalam
bentuk animasi grafis dan penambahan video tutorial sehingga aplikasi ini tidak
terlihat monoton dan sangat menarik.
Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan kebetuhan apa saja yang
diperlukan dalam membangun sebuah sistem aplikasi, baik itu kebutuhan
hardware maupun software. Adapun kebutuhan yang di perlukan dalam proses
perancangan aplikasi ini adalah.
Analisis Kebutuhan Hardware
Beberapa kebutuhan spesifikasi hardware atau perangkat keras yang
menunjang dalam pembuatan aplikasi mobile berbasis flash for android,
diantaranya sebagai berikut :
1) Processor Intel Core i3 atau versi lain
2) 4 GB RAM
3) Harddisk min 40 GB
4) VGA Card
5) Monitor dengan resolusi 800 x 600
6) USB
7) Speaker Eksternal
8) Mouse and Keyboard
9) Smartphone Android
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Analisis Kebutuhan Software
Beberapa kebutuhan spesifikasi Software atau perangkat lunak yang
menunjang dalam pembuatan aplikasi mobile berbasis flash for android ,
diantaranya sebagai berikut :
1) Sistem Operasi Windows 7 atau versi lainnya
2) Microsoft Office 2010
3) Camtasia Studio 8
4) Adobe Flash CS6 (ActionScript 3.0)
5) Adobe Dreamweaver CS6
6) Adobe Photoshop CS6
7) Format Factory
Analisis Antarmuka
Analisis antarmuka dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem
berinteraksi dengan pengguna, serta isi yang harus dipresentasikan sebagai bagian
dari suatu antarmuka pengguna, sebelum kita mulai membangun sebuah sistem.
Sehingga sistem yang dihasilkan dapat menarik perhatian user dan dapat
meningkatkan minat belajar user melalui media pembelajaran interaktif. Adapun
aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kenyamanan user pada
aplikasimobile berbasis flash for android ini adalah tampilan yang menarik dan
tidak membosankan serta materi yang disampaikan tidak terlalu padat, agar tidak
membingungkan pengguna. Selain itu penggunaan warna pada aplikasi yang akan
dirancang juga perlu diperhatikan agar tidak mengganggu tampilan dan isi materi
aplikasi.
Analisis User
Perancangan aplikasi mobile berbasis flash for android ini bertujuan untuk
memberikan kemudahan kepada user dalam proses mempelajari materi
melakukan instalasi sistem operasi. Selain itu media ini juga dilengkapi dengan
evaluasi untuk melihat tercapainya tujuan pembelajaran dan dijadikan sebagai
masukan untuk menganalisis situasi berikutnya. Adapun peran yang dapat
dilakukan oleh user pada aplikasi ini adalah mengakses semua materi yang
terdapat pada aplikasi ini serta mengerjakan evaluasi yang terdapat di dalamnya.
User tidak dapat melakukan perubahan data atau materi yang terdapat pada
aplikasi.
Analisis Analisis Sistem
Pada tahap ini sangat penting dilakukan, maka tahap ini harus dilakukan
setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap desain sistem, sebab apabila
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terjadi kesalahan didalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan dibagian
selanjutnya. Analisis sistem ini di lakukan untuk menemukan kesalahan ataupun
juga kelemahan yang terjadi didalam sistem.
Analisis Kinerja (Performance)
Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki performa. Performa atau
kinerja di ukur dengan produksi (troughput) dalam jangka waktu tertentu
(respontime) atau kinerja setiap kegiatan atau aktifitas dalam sistem.
Analisis Informasi (Information)
Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki informasi (data).
Informasi yang sangat penting dalam konteks isi, timeline, akurasi dan format.
Dengan informasi tersebut pihak manajemen akan merencanakan langkah-langkah
selanjutnya.
Analisis Kendali (Control)
Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki kontrol atau keamanan.
Kontrol dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja sistem, mendeteksi kesalahan,
menjamin keamanan data, informasi dan persyaratan.
Analisis Efisien (Efficiency)
“Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki efisiensi orang atau
proses dan juga memaksimalkan sumber daya yang tersedia yang meliputi
manusia, informasi, waktu, uang, peralatan, ruang dan proses pengolahan data”
Analisis Pelayanan (Service)
Kebutuhan untuk mengkoreksi ataupun memperbaiki pelayanan. Fokus
dari analisis pelayanan adalah pada tinjauan sejauh mana kemudahan yang
diberikan oleh sistem yang dikembangkan untuk memperoleh data-data yang
dibutuhkan untuk proses evaluasi kerja serta kemudahan untuk memperoleh
informasi yang tersedia.
Rancangan Sistem
Tahapan perancangan dan pembuatan aplikasimobile berbasis flash for
android secara umum dapat digambarkan seperti flowchart berikut:
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START

CONCEPT

DESIGN
MATERIAL COLLECTION
ASSEMBLY
N
TESTING
Y
DISTRIBUTION
END
Gambar 11.FlowchartRancangan Umum Aplikasi Mobile berbasis Flash for Android

Dalam perancangan aplikasi dilakukan tahapan sebagai berikut :
Concept
Tahapan ini menentukan konsep dari animasi multimedia yang akan
dibangun. Pada tahapan ini dianalisa tujuan dari pembangunan animasi
multimedia. Tujuan ditentukan berdasarkan materi yang akan diajarkan,
selanjutnya menentukan objek multimedia yang akan digunakan, serta
menentukan bentuk atau hasil animasi multimedia yang diinginkan.
Design
Tahapan dimana dilakukan perancangan terhadap animasi multimedia yang
akan dibangun dengan melakukan tampilan menu interfacenya. Pembuatan
skenario adalah dengan menyusun materi yang akan diajarkan pada setiap
pertemuan pembelajaran beserta cara penyampaiannya dengan memberikan
deskripsi materi dan media penyajiannya dengan menggunakan suara, gambar,
animasi, atau video.
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Material Collection
Tahapan pengumpulan objek yang akan digunakan berdasarkan konsep dan
rancangan. Pada tahapan ini pengumpulan objek dapat dilakukan berupa :
a. Pembuatan text
b. Pengumpulan/koleksi teks
c. Pembuatan grafis
d. Pengampilan gambar
e. Pengumpulan suara
Assembly
Tahapan perakitan objek yang telah dibuat pada tahapan material
collection dengan melakukan penggabungan animasi, video, suara, dan grafis
menjadi suatu keselarasan dalam tampilan maupun suara. Tahapan perakitan
dilakukan dengan melakukan pemrograman terhadap susunan objek yang telah
dirancang.
Testing
Melakukan pengujian terhadap program yang dibuat dengan melakukan
“Running Program” yang diujikan apakah mengalami “error message”? serta
menguji urutan program dengan kesesuaian skenario. Jika ternyata terjadi
ketidaksesuaian maka akan dilakukan perbaikan dengan meninjau kembali
perancangan dan melakukan tahapan berikutnya sampai terjadi kesesuaian.
Distribution
Pada tahap ini, aplikasi akan disimpan dalam suatu media penyimpanan.
Jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, kompresi
terhadap aplikasi tersebut akan dilakukan.
Tahap ini juga dapat disebut tahap evaluasi untuk pengembangan produk
yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik. Hasil evaluasi ini dapat digunakan
sebagai masukan untuk tahap konsep pada produk selanjutnya.
Konsep Rancangan
Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam konsep rancangan mobile
application berbasis flash for android ini meliputi 3 tahapan yaitu tahap pra
produksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Uraiannya adalah sebagai
berikut :
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a.
b.

c.
d.
e.

Tahapan Pra Produksi
Mencari ide dan gagasan tentang aplikasi mobile berbasis flash for android yang
akan dibuat
Mengumpulkan materi ajar yang merujuk pada standar isi yang telah ditetapkan
pemerintah, dan urutan disesuaikan dengan standar kompetensi dan
kompetensi dasar.
Memperkaya materi lewat pencarian di internet dan sumber media cetak.
Menyusun dan merangkum materi-materi pelajaran yang akan dijadikan
aplikasimobile berbasis flash for android.
Mengelompokkan materi pelajaran beserta data yang dibutuhkan sesuai dengan
materi yang terdapat di silabus melakukan instalasi sistem operasi.

Tahapan Produksi
a. Pembuatan dan pengumpulan data-data multimedia seperti teks, gambar, audio
dan video
b. Perancangan tampilan (interface) dan struktur aplikasi mobile berbasis flash for
android dengan Camtasia Studio 6 dan Macromedia Flash 8, tampilan yang
dirancang yaitu :
1) Halaman intro.
Halaman intro merupakan tampilan pembuka sebelum memasuki halaman
utama (menu utama).
2) Halaman Menu Utama
Halaman menu utama merupakan halaman utama yang menampilkan menumenu dari aplikasi ini. Halaman menu utama berisi 7 tombol navigasi yang akan
link ke dalam menu materi, silabus, petunjuk, simulasi, latihan, profil, dan exit.
3) Halaman Silabus
Memberikan penjelasan tentang silabus yang digunakan pada aplikasi mobile.
4) Halaman Petunjuk
Panduan penggunaan tombol-tombol yang terdapat pada aplikai mobile
berbasis flash for android.
5) Halaman Profil
Halaman ini berisi tentang simulasi materi yang dipelajari.
6) Halaman Simulasi
Halaman yang berisi tentang petunjuk penggunaan aplikasi mobile berbasis
flash for android.
7) Halaman Materi
Menampilkan menu materi instalasi sistem operasi yang nantinya akan link ke
beberapa materi.
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8) Halaman Latihan
Halaman ini berisi pertanyaan yang merupakan evaluasi yang diadakan untuk
melihat tercapainya tujuan dan dijadikan sebagai masukan untuk menganalisis
situasi berikutnya.
State Transition Diagram (STD)
State Transition Diagram (STD) digunakan untuk menjelaskan behavior dari
proses yang berjalan untuk setiap menu yang ada.
STD Layar Pembuka / halaman intro
STD layar pembuka adalah proses yang berjalan untuk setiap menu yang
ada. STD layar pembuka/halaman intro ditunjukkan pada gambar 11.
Animasi
Selesai

Halaman Intro

Menu Utama

ditampilkan

Gambar 11. STD Halaman Intro

Pada STD halaman intro dijelaskan user dapat menikmati halaman intro
atau mengklik masuk untuk langsung masuk ke layar menu utama.
Perancangan Antar Muka (Interface)
Perancangan interface merupakan bagian penting dalam perancangan
program, karena yang pertama kali dilihat ketika program dijalankan adalah
tampilan interface program tersebut.
Perancangan Halaman Intro
Halaman intro yaitu tampilan pembuka sebelum memasuki halaman utama
(menu utama). Pada aplikasi ini, halaman intro menampilkan judul dalam bentuk
animasi teks, tombol mulai dan tombol keluar. Struktur halaman intro dapat dilihat
pada gambar 15.
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JUDUL

INTRO

Gambar 15. Rancangan Menu Halaman Intro
Tampilan halaman intro akan muncul ketika user membuka program ini,
tampilan ini berisi gambar logo dari program ini, hal ini di buat agar program
terlihat lebih menarik.
Perancangan Antar Muka Menu Utama
Perancangan tampilan antar muka menu utama merupakan perancangan
interface pada menu utama yang akan muncul ketika program dijalankan setelah
melalui proses booting berupa tampilan halaman intro. Struktur halaman menu
dapat dilihat pada gambar 16.

HEADER
MATERI

SILABUS

PETUNJUK

SIMULASI

LATIHAN

PROFILE

X
Gambar 16. Rancangan Menu Halaman Utama
Pada rancangan antar muka menu utama ini menampilkan halaman yang
didalamnya terdapat 7 pilihan menu yang tersedia dari aplikasi mobile berbasis
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flash for android yaitu menumateri, silabus, petunjuk, simulasi, latihan, profile dan
exit.
Perancangan Antar Muka Menu Materi
Perancangan antar muka tampilan menu materi merupakan perancangan
interface pada menu materi yang akan tampil ketika user menekan tombol menu
materi pada menu utama. Jika kita klik menu materi maka akan link ke menu sub
materi. Struktur halaman menu materi terlihat seperti gambar 17.
EXIT

HOM
E

HEADER
MATERI 1
MATERI 2
MATERI 3
MATERI 4
MATERI 5

Gambar 17. Rancangan Menu Materi
Pada rancangan antar muka menu materi ini menampilkan halaman yang
didalamnya terdapat 7 pilihan menu yang tersedia dari aplikasi mobile berbasis
flash for android yaitu menumateri 1, materi 2, materi 3, materi 4, materi 5, home
danexit.
Perancangan Antar Muka Menu Simulasi
Perancangan antar muka menu simulasi merupakan perancangan interface
pada menu simulasi, yang akan tampil ketika menekan tombol menu simulasipada
menu utama. Perancangan antar muka tampilan menu simulasiterlihat pada
gambar 18.
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EXIT

HOME

HEADER
SIMULASI

SIMULASI

1

2

SIMULASI
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Gambar 18. Rancangan Menu Help
Perancangan antar muka tampilan menu simulasi berisikan simulasi yang
terdapat dalam media pembelajaran berbasis android. Ada 2 bentuk simulasi yang
digunakan yaitu yang pertama dalam betuk animasi dan yang kedua dalam bentuk
video yang berguna untuk membantu siswa dalam pelajaran.
Perancangan Antar Muka Menu Profil
Perancangan antar muka menu profil merupakan perancangan interface
pada menu profil yang akan tampil ketika user menekan tombol menu profil pada
menu utama. Perancangan antar muka tampilan profil terlihat pada gambar 20.
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Gambar 20. Rancangan Menu Profil
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Perancangan disain tampilan menu profil menjelaskan tentang profil penulis
dan profil sekolah. Untuk keluar dari program dapat mengklik tombol Keluar atau
Home.
Perancangan Antar Muka Menu Petunjuk
Menu Petunjuk akan menampilkan sebuah halaman, dimana halaman ini
merupakan halaman yang berisikan petunjuk penggunaan aplikasi. Gambar
dibawah ini merupakan disain tampilan menu Petunjuk.
EXIT

HOME

HEADER
PETUNJUK

Gambar 21. Rancangan Menu Petunjuk
Perancangan antar muka tampilan menu petunjuk berisi informasi tentang
petunjuk penggunaan aplikasi. Untuk keluar dari program dapat mengklik tombol
Exit dan untuk kembali ke menu utama klik tombol Home.
Perancangan Antar Muka Menu Latihan
Perancangan antar muka menu latihanmerupakan perancangan interface
pada menu latihan yang akan tampil ketika menekan tombol menulatihan pada
menu utama. Perancangan antar muka tampilan menu latihanterlihat pada gambar
24.
EXIT

HOME

HEADER

SOAL LATIHAN

Gambar 24. Rancangan Menu Latihan
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Perancangan antar muka tampilan menu latihanberisi pertanyaan sebagai
evaluasi untuk melihat tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk kembali ke munu
utama user tinggal menekan tombol home.
C. Hasil dan Pembahasan
Hasil dari perancangan interface di implementasikan pada media
pembelajaran interaktif berupa media pembelajaran android android pada Mata
Pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar kelas X SMK. Flash project disimpan
berupa file *.exe agar dapat dijalankan pada komputer atau laptop tanpa harus
menginstal aplikasi adobe flash dan nantinya di publish ke file *.apk agar bisa
terinstal pada smartphoneandroid.
Hasil tampilan antarmuka (interface) program untuk aplikasi ini dapat
dijelaskan didalam poin-poin berikut ini:
Halaman Intro
Halaman intro merupakan halaman yang muncul pertama kali saat aplikasi
dijalankan,berupa halaman animasi pembuka yang mengantarkan kita menuju
halaman utama. Tampilan halaman intro di tunjukkan Gambar 19.

Gambar 19. Tampilan Halaman Intro
Halaman intro berupa halaman loading yang dibuat menggunakan motion
tweendan berisikan tulisan judul media yang dibuat. Halaman intro ini terhubung
menuju ke link halanman selanjutnya yaitu halaman menu utama.
Halaman Home
Halaman menu utama berisi informasi yang dapat digunakan oleh pengguna
untuk mengakses informasi yang ada dalam aplikasu media pembelajaran.
Halaman menu utama memiliki beberapa menu yang akan mengarah ke halamanINCARE: Volume 1 NUMBER 3 OCTOBER, 2020
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halaman proses selanjutnya. Tampilan halaman menu utama ditunjukkan gambar
20.

Gambar 20. Tampilan Halaman Utama
Pada halaman menu utama terdapat 7 tombol navigasi yang akan terhubung ke
menu materi, silabus, petunjuk, simulasi, latihan, profile dan exit.Script 2.a
menjelaskan script yang dipakai agar terlink ke halaman selanjutnya.
Halaman Materi
Halaman materi menampilkan materi-materi yang dimuat pada aplikasi
media pembelajaran. Materi yang akan ditampilkan terdiri dari 5 bab diantaranya
K3LH, Perakitan Komputer, BIOS, Sistem Operasi, dan Driver. Maisng-masing
halaman dilengkapi dengan tombol home dan exit. Tampilan halaman materi dapat
dilihat pada gambar 21.

Gambar 21. Tampilan Halaman Materi
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Gambar 21 menampilkan halaman materi yang digunakan oleh setiap
pengguna untuk mengakses informasi materi dan mendapatkan ilmu pengetahuan
yang bermanfaat bagi pengguna
Masing-masing tombol terlink ke halaman submateri. Selain tombol materi
juga terdapat tombol home supaya pengguna bisa kembali ke halaman menu
utama dan exit untuk keluar dari aplikasi.Halaman submateri berisikan isi dari
masing-masing materi. Tampilan halaman submateri dapat dilihat pada gambar
22.

Gambar 22. Tampilan Halaman Submateri
Halaman submateri dan memiliki 5 tombol submateri, tombol materi
untuk kembali ke halaman menu materi, tombol home untuk kembali ke halaman
menu utama dan tombol exit untuk keluar dari aplikasi. Halaman submateri
berisikan isi dari masing-masing materi. Tampilan halaman isi materi dapat dilihat
pada gambar 23.

Gambar 23. Tampilan Halaman Isi Materi
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Halaman isi materimenampilkan halaman isi materi dan memiliki tombol next
untuk ke halaman berikutnya, tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya,
tombol materi untuk kembali ke halaman menu materi, tombol home untuk
kembali ke halaman menu utama dan tombol exit untuk keluar dari aplikasi.
Berikut script yang digunakan untuk tombol next dan tombol back.
Halaman Simulasi
Halaman simulasi merupakan halaman yang berisikan simulasi yang
terdapat dalam media pembelajaran berbasis android. Ada 2 bentuk simulasi yang
digunakan yaitu yang pertama dalam betuk animasi dan yang kedua dalam bentuk
video yang berguna untuk membantu siswa dalam pelajaran. Gambar 24
menampilkan halaman simulasi:

Gambar 24. Tampilan Halaman Simulasi
Gambar di atas menampilkan halaman simulasi. Halaman ini terlink dengan
tombol-tombol di menu materi. video di ambil pada youtube. Selain itu pada
halaman ini juga dilengkapi dengan tombol home dan tombol exit untuk pengguna
keluar dari aplikasi.
Halaman Profile
Halaman profile ini menjelaskan tentang biodata pengembang media.
Tampilan halam profile dapat dilihat pada gambar 25.
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Gambar 25. Tampilan Halaman Profile
Gambar 25 berisikan tentang biodata pengembang media mulai dari nama
lengkap, tempat tanggal lahir, NIM, Prodi, kampus, alamat, nama dosen
pembimbing, dan judul tugas akhir.
Halaman Petunjuk
Halaman petunjuk ini menjelaskan informasi mengenai petunjuk gambargambar dan fungsi dari tombol-tombol yang digunakan dalam aplikasi. Gambar 26
menampilkan halaman petunjuk yang dapat dilihat:

Gambar 26. Tampilan Halaman Petunjuk
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Halaman Silabus
Pada halaman silabus ini menampilkan informasi tentang KD yang
digunakan dalam pembelajaran. Gambar 27 menampilkan halaman silabus yang
dapat dilihat:

Gambar 27. Tampilan Halaman Silabus
Halaman Latihan (Evaluasi)
Halaman latihan menampilkan soal-soal yang dapat dikerjkan oleh
pengguna media dalam evaluasi dan dilengkapi dengan tombol home dan exit
untuk keluar dari aplikasi.
Sebelum menjawab pertanyaan, pengguna harus menginputkan nama dan
kelas. Soal-soal yang ada di dalam menu latihan merupakan kumpulan soal-soal
dari seluruh materi. dengan memakai sistem penilan point. Nilai akhirnya nanti
akan ditampilkan setelah pengguna selesai mengerjakan semua pertanyaan.
Gambar 28 menampilkan halaman login antar muka untuk halaman latihan:

Gambar 28. Tampilan Halaman Login Latihan
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Pada gambar menjelaskan halaman login yang digunakan untuk mengakses
sistem. Pada halaman ini terdapat kolom nama, kelas, dan asal sekolah yang wajib
diisi oleh pengguna agar ketika mengerjakan latihan namanya terdaftar di kolom
penamaan.
User sebelum menjawab soal diminta untuk menginputkan nama, kelas dan
asal sekolah terlebih dahulu. Kemudian menekan tombol “LOGIN” untuk masuk ke
frame berikutnya. Pada halaman ini juga terdapat tombol home untuk pengguna
kembali ke halaman menu utamadan exit untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya
akan berpindah ke halaman soal latihan. Tampilan halaman soal latihan dapat
dilihat pada gambar 29.

Gambar 29. Tampilan Halaman Soal Latihan
Pada Gambar 29 berisikan halaman soal-soal yang tersedia random,
kemudian untuk menampilkan apakah jawaban benar atau salah, digunakan
metode poop up dengan sedikit animasi berbentuk movieclip yang didalamnya
terdapat beberapa pesan pop up seperti jawaban benar, jawaban salah.
Ketika tombol home di klik maka akan terlink ke halaman utama. Dan ketika
tombol ulangi diklik akan akan terlink kembali pada halaman latihan evaluasi.
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Gambar 30. Halaman Skor Latihan
Halaman Exit
Halaman
ini
berisikan
notifikasi
kepada
pengguna
untuk
mempertimbangkan kembali pilihannya untuk keluar dari media pembelajaran
atau tidak keluar dari media pembelajaran. Notifikasi ini disertakan dengan output
sesuai dengan teks pada kotak dialog yakni “ok” dan “batal”. Gambar 30
menampilkan halaman exit:

Gambar 30 . Tampilan Halaman Exit
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Gambar merupakan halaman exit yang memiliki 2 tombol pilihan “ok” untuk keluar
dari aplikasi dan “batal “ untuk tetap berada di dalam aplikasi. Actions Script
adalah script yang digunakan untuk mengatur terhubung ke link exit:
Pembahasan
Berikut pembahasan mengenai hasil rancangan tampilan halaman-halaman
dan fitur-fitur dari media pembelajaran interkatif ini.
Pembahasan Halaman Intro
Halaman ini merupakan halaman yang muncul saat pertama kali aplikasi
dijalankan. Halaman intro berisikan animasi pembuka yang mengantarkan kita
menuju ke halaman menu utama. Tampilan yang di buat dengan background
berwarna orange dengan bertuliskan judul media berwarna merah dan gampar
yang diberi animasi bergerak dapat dilihat pada gambar 19 menampilkan halaman
intro yang akan mengarahkan ke halaman-halaman proses selanjutnya.
Pembahasan Halaman Menu Utama
Setelah animasi halaman intro selesai maka akan langsung terlink ke
halaman menu utama. Pada halaman menu utama terdapat 7 tombol navigasi yang
akan terhubung ke menu tombol materi, silabus, petunjuk, simulasi, latihan, profile,
dan tombol exit. Tampilan halaman dengan background gambar bewarna putih
dan abu-abu dapat dilihat pada gambar 20.
Pembahasan Halaman Materi
Halaman materi menampilkan tampilan data yang telah diinputkan. Materimateri yang dimuat pada aplikasi media pembelajaran terdiri dari 5 bab yang
diambil berdasarkan buku sumber. Tampilan halaman pada materi dapat dilihat
gambar21 .
Pembahasan Halaman Submateri
Halaman submateri menampilkan judul-judul materi yang akan dibahas
dalam aplikasi media pembelajaran android. Pada halaman submateri juga
terdapat tombol home untukkembali ke menu utama, tombol exit untuk keluar dari
aplikasi dan tombol materi untuk kembali ke halaman menu materi. Tampilan
halaman submateri dapat dilihat pada Gambar 22.
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Pembahasan Halaman Isi Materi
Halaman isi materi berisikan pembahsan materi-materi dari judul materi.
pada halaman ini materi yang akan dijelaskan diinputkan sesuai dengan isi buku
sumber yang ada. Tampilan halaman isi materi dapat dilihat pada Gambar 23. Pada
halaman isi materi juga dilenkapi dengan tombol home, tombol materi dan tombol
exit untuk keluar dari aplikasi.
Pembahasan Halaman Simulasi
Pada halaman simulasi ini menampilkan simulasi pratikum yang dijelaskan
berdasarkan materi yang dibahas. Tujuan simulasi ini adalah untuk mempertajam
pemahaman pengguna terhadap materi pembelajaran. Tampilan halaman simulasi
dapat dilihat pada Gambar24 . Pada halaman simulasi juga terdapat tombol home
dan tombol exit untuk pengguna keluar dari aplikasi.
Pembahasan Halaman Profile
Halaman ini menjelaskan tentang profile pengembang media beserte foto
diri. Halaman ini berisikan biodata pengembang media mulai dari nama lengkap,
tempat tanggal lahir, NIM, Prodi, Kampus, alamat, nama pembimbing dan judul
tugas akhir dapat dilihat pada Gambar 25. Pada halaman ini juga dilengkapi
dengan tombol home untuk kembali ke halaman menu utama dan tombol exit
untuk keluar dari aplikasi.
Pembahasan Halaman Petunjuk
Halaman petunjuk menjelaskan tentang gambar-gambar dan fungsi tomboltombol yang digunakan di dalam aplikasi media pembelajaran Komputer dan
Jaringan Dasar kelas X dapat dilihat pada Gambar 26. selain itu halaman ini juga
dilengkapi dengan tombol home dan exit.
Pembahasan Halaman Silabus
Halaman silabus ini menjelaskan tentang rencana pembelajaran pada mata
pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar kelas X yang mencakup standar
kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi
waktu dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.
Halaman silabus ini juga dilengkapi dengan tombol nextuntuk menuju ke halaman
berikutnya, tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya, tombol home
untuk kembali ke halaman menu utama dan tombol exit untuk keluar dari aplikasi,
dapat dilihat pada Gambar 27.
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Pembahasan Halaman Latihan
Hasil implementasi halaman ini adalah menampilkan soal-soal latihan yang
dapat dikerjakan oleh pengguna. Sebelum mengerjakan soal pengguna harus
memasukkan nama, kelas dan asal sekolah kemudian menekan tombol “LOGIN”
agar bias lanjut mengerjakan soal latihan yang tersedia di dalam aplikasi, ini dapat
kita lihat pada Gambar 28. Nama yang kita inputkan akan ter link ke halaman skor
latihan dapat dilihat pada Gambar 29 .
Terdapat petunjuk penggunaaan khusus pada menu latihan pilihan ganda
ini. Terdapat 4 pilihan jawaban a,b,c dan d. Jawaban yang dipilih akan
mengantarkan pengguna menuju soal selanjutnya dan mendapatkan skor sesuai
jawaban benar atau salah.
Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi
Setelah melakukan pengujian sederhana, maka dapat terlihat kelebihan dan
kekurangan yang ada dalam aplikasi pembelajaran Komputer dan Jaringan Dasar
kelas X berbasis android. Kelebihan dan kekurangan media ini yaitu:
Kelebihan
a. Tampilan (interface)lebih menarik.
b. Mudah untuk digunakan karena hanya menekan tombol-tombol yang terdapat
pada layar dan memilih jawaban latihan langsung di layar sentuh.
c. Belajar Komputer dan Jaringan Dasar kelas X menjadi lebih menyenangkan dan
bias belajar di mana saja dan kapan saja.
d. Didalam aplikasi sudah tersedia soal latihan sehingga pengguna bias mengukur
kemampuannya dalam memahami materi Komputer dan Jaringan Dasar kelas X.
Kekurangan Aplikasi
a. Materi yang tersedia hanya berpatokan pada buku reverensi Komputer dan
Jaringan Dasar Kelas X.
b. Materi yang dibuat hanya untuk kelas X semester ganjil.
D. Simpulan
Berdasarkan hasil perancangan media pembelajaran interaktif berupa
aplikasi pembelajaran android pada Mata Pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar
kelas X SMK serta pembahasan dan pengembangan hasil penelitian, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Tugas akhir yang dikembangkan menghasilkan produk berupa aplikasi media
pembelajaran Komputer dan Jaringan Dasar kelas X berbasis android.
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2. Menghasilkan aplikasi dengan materi pembelajaran Komputer dan Jaringan
Dasar kelas X yang dilengkapi dengan evaluasi dan simulasi, menggunakan
Adobe Flash Professional CS6 dalam bentuk penggunaan teks, gambar, animasi,
videosehingga menimbul daya tarik bagi pengguna.
3. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan proses belajar mengajar, sehingga
menjadi lebih mudah dan merangsang pola pikir pengguna dalam menerima
informasi secara cepat dan realtime.
4. Aplikasi media pembelajaran Komputer dan Jaringan Dasar kelas X berbasis
android ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa dan
pengguna umum lainnya sehingga meningkatkan pemanfaatan smartphone
sebagai media pembelajaran.
5. Aplikasi ini dibangun untuk mempermudah peserta didik belajar dimanapun
dan kapanpun.
6. Aplikasi ini dibangun untuk membantu siswa dalam menambah wawasan dan
mempertajam pemahaman siswa kelas X mengenai mata pelajaran Komputer
dan Jaringan Dasar.
Adapun saran-saran yang diberikan setelah merancang dan membangun
aplikasi media pembelajaran Komputer dan Jaringan Dasar kelas X berbasis
android ini, antara lain :
1. Dalam pengembangan berikutnya, aplikasi media pembelajaran Komputer dan
Jaringan Dasar kelas X berbasis android ini diharapkan tidak hanya untuk kelas
X semester ganjil saja namun dapat dikembangkan untuk kelas XI dan XII
semester genap atau pun semester ganjil.
2. Aplikasi media pembelajaran Komputer dan Jaringan Dasar kelas X berbasis
android ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di SMK/MAK.
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