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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi proses-proses yang akan dijalankan oleh sistem, sedang perancangan 

sistem meliputi perancangan storyboard, interface, serta materi visual yang akan 

digunakan dalam pembuatan aplikasi media pembelajaran ini. 

3.1 Model Perancangan Perangkat Lunak 

Aplikasi ini dibangun menggunakan metode Multimedia Development 

Lifecycle (MDLC). Metode ini dugunakan untuk pengembangan aplikasi multimedia, 

seperti media pembelajaran interaktif, e-learning, game, dan lain-lain. Pada metode 

ini yang menjadi fokus utama dalam proses pengembangan adalah aspek 

fungsionalitas dan konten [8]. Dalam pengertian dan tahapannya metode ini sesuai 

dengan aplikasi yang nantinya akan dibuat. Mulai dari konsep, desain, pengumpulan 

materi, penyusunan dan pembuatan, dan pengujian sistem yang akan dilakukan. 

Multimedia Development Lifecycle (MDLC) merupakan model pengembangan yang 

cocok digunakan dalam perancangan media pembelajaran ini. Penyusunan dengan 

metode ini tidak harus dilakukan secara berurutan, tetapi tahapan konsep tetap harus 

dilakukan pada tahap pertama.  

 Pada bab ini  akan dijelaskan tentang flowchart, storyboard, dan desain 

tampilan interface. Tahapan Multimedia Development Lifecycle (MDLC) dapat 

digambarkan seperti pada gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Multimedia Development Lifecycle (MDLC) 
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3.2 Concept 

Pada tahap ini akan  dilakukan  identifikasi masalah yang dilakukan dengan studi 

literatur yang diperoleh dari buku, karya tulis ilmiah, wawancara, dan referensi 

lainnya yang berhubungan dengan judul ini. Setelah itu dilakukan identifikasi 

kebutuhan kebutuhan aplikasi, kebutuhan user, dan menentukan tujuan dari aplikasi 

ini dibuat. Media pembelajaran ini akan dibangun menggunakan HTML5. Aplikasi 

ini dibuat dengan konsep multimedia interaktif sehingga pengguna yang ingin 

menggunakan dapat memilih materi yang diinginkan, dalam penyampaian materinya 

akan dibuat dengan interaksi semenarik mungkin sehingga siswa tidak akan jenuh 

dalam proses belajar.  

Pada tahap concept ini juga akan dilakukan penerapan tiga aspek penilaian. Hal 

ini dilakukan untuk menilai aktivitas, kreativitas, dan keterlibatan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas pembelajaran, 

penilaian dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil dalam pembelajaran. Hal ini 

dapat ditunjukan dengan semangat belajar yang tinggi dan rasa percaya diri pada 

siswa.  Berikut ini adalah penerapan tiga aspek penilaian pada aplikasi media 

pembelajaran:  

a. Aspek Pengetahuan  

Pada aplikasi media pembelajaran ini, aspek pengetahuan akan diterapkan 

pada menu pembelajaran yang berisi materi pembelajaran dengan konsep 

interaktif mengunakan gambar-gambar serta suara yang menarik. Hal ini 

dapat menghasilkan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa, sehingga 

dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

b. Aspek Ketrampilan  

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bersifat psikomorotik yang menilai 

ketrampilan siswa, maka penilaian aspek ketrampilan diterapkan pada menu 

permainan. Untuk mencapai tujuan aspek ini tidak cukup hanya diajarkan 

dengan modul. Melalui menu permainan, siswa dapat melatih penggunaan 

logika, menganalisa, dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi agar 
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dapat memenangkan permainan. Selain itu permainan juga dapat mengasah 

penggunaan motorik halus pada siswa.   

c. Aspek Sikap dan Perilaku.  

Aspek ini merupakan aspek penilaian sikap siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Kemampuan yang diukur pada aspek sikap dan perilaku adalah 

menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakterisasi dengan 

suatu nilai. Pada aplikasi media pembelajaran ini penilaian aspek sikap dapat 

dilakukan dengan melihat respon siswa dalam menggunakan aplikasi ini, 

seperti perhatian siswa terhadap menu-menu pembelajaran yang ada pada 

aplikasi, motivasi yang tinggi dalam belajar dengan cara yang berbeda, dan 

melihat kesabaran siswa dalam memenangkan permainan. 

Ketiga aspek tersebut diterapkan pada aplikasi media pembelajaran yang 

dibangun dengan menggabungkan unsur teks, animasi, gambar, video dan suara. 

Berikut ini adalah tabel dari deskripsi tahap konsep: 

Tabel 3.1 Deskripsi konsep 

Judul 
Aplikasi Media Pembelajaran Berbasis Tematik untuk Siswa Kelas 

Satu Sekolah Dasar 

Audiens Siswa kelas satu Sekolah Dasar 

Gambar 
Gambar yang dibuat sebagai pelengkap animasi dengan format 

.png 

Audio Vokal dan instrumen dengan format .wav 

Animasi 
Animasi 2D dan efek transisi yang dibuat sendiri dengan format 

.gif 

Intraktivitas 
Pause, continue, drag and drop, dan tombol untuk perpindahan 

dari satu halaman ke halaman lainnya 
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3.3 Design 

Design (perancangan) adalah tahap pembuatan spesifikasi mengenai arsitektur 

program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material/bahan untuk program. Spesifikasi 

dibuat serinci mungkin sehingga pada tahap berikutnya, yaitu material collecting dan 

assembly, penggambilan keputusan baru tidak perlu dilakukan lagi, cukup 

menggunakan keputusan yang sudah ditentukan pada tahap ini [6].  

Pada tahap ini akan dijelaskan diagram alur pembelajaran dan akan 

menampilkan desain rancangan interface. Pada tahap ini juga dilakukan dengan 

pembuatan flowchart, pembuatan storyboard, dan desain tampilan interface.  

3.3.1 Flowchart 

Flowchart adalah penggambaran menyeluruh alur program, yang 

dibuat dengan simbol-simbol tertentu. Dengan flowchart alur program mulai 

awal hingga akhir dapat tergambarkan secara utuh. Tujuannya adalah 

dengan alur dan jalur, proses pengerjaan sesuatu dapat dengan mudah 

dipahami dan dilalui serta diikuti user secara menyeluruh dan bermakna 

[10]. Berikut ini adalah tampilan flowchart dari aplikasi yang akan 

dirancang.  
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Gambar 3.2 Flowchart Menu Utama 

 
Gambar 3.3 Flowchart pilihan tipe pembelajaran Tema 1 
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Gambar 3.4 Flowchart pilihan tipe pembelajaran Tema 2 

 

Gambar 3.5 Flowchart tipe pembelajaran Tema 3 
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Gambar 3.6 Flowchart pilihan menu Pembelajaran 

 
Gambar 3.7 Flowchart pilihan menu Quis 
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Gambar 3.8 Flowchart pilihan menu Permainan 

3.3.2 Storyboard 

Storyboard mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan 

multimedia. Storyboard digunakan sebagai alat bantu pada tahapan perancangan 

multimedia. Storyboard merupakan pengorganisasi grafik, contohnya adalah 

sederetan ilistrasi gambar yang ditampilkan berurutan untuk keperluan visualisasi 

awal dari suatu file, animasi, atau urutan media interaksi termasuk interaktivitas di 

web. Berikut ini adalah contoh storyboard dari pembelajaran tema satu pada 

aplikasi media pembelajaran yang akan dirancang.  
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Tabel 3.2 Storyboard Tema 1 Sub Tema 1 

Tema 1 “Diriku”  

Sub tema 1 “Aku dan Teman Baru” 

Scene Board Keterangan 

 

1 

 

Pembelajaran pertama yaitu 

perkenalan Alfhabet. Pada halaman 

ini akan tampil kotak untuk abjad, 

dan abjad dari A sampai Z. 

Pemebelajaran ini menggunakan 

konsep drag and drop. Setiap huruf 

dilengkapi dengan audio, sehingga 

saat diklik akan muncul suara dari 

huruf tersebut  

2 

 

Pembelajaran kedua pada sub bab 

ini adalah mengenal warna. 

Halaman ini akan menampilkan 

kalimat dengan kotak kosong yang 

harus diisi dengan kata yang benar. 

Pada bagian bawah kalimat terdapat 

pilihan jawaban. 

3  

 

Pembelajaran ketiga adalah 

pengenalan angka dengan 

mencocokan gambar. Pada bagian 

sisi kiri terdapat tulisan angka dari 

satu sampai lima. Pada sisi kanan 

terdapat gambar anak dengan 

jumlah satu sampai lima yang 

disusun secara acak. User diminta 
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untuk menklik salah satu gambar 

atau tulisan untuk memunculkan 

garis penghubung. 

4 

 
 

Pembelajaran keempat adalah 

mengenalkan huruf sebagai 

penggunaan kata depan. Setiap 

gambar akan dilengkapi dengan 

audio untuk menjelaskan  

keterangan gambar tersebut. 

5 

 

Pembelajaran kelima adalah 

pengenalan warna. Halaman akan 

menampilkan gambar karakter anak 

yang membawa balon dengan 

warna yang berbeda. User diminta 

untuk meletakkan gambar pada 

kolom yang sesuai dengan warna 

balon. 
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Tabel 3.3 Storyboard Tema 1 Sub Tema 2 

Sub tema 2 “Tubuhku” 

Scene Board Keterangan 

1 

 

Pembelajaran pertama adalah 

pengenalan anggota tubuh. Pada 

halaman ini akan menampilkan 

gambar seorang anak dan kata yang 

menerangkan anggota tubuh. Setiap 

kata dilengkapi dengan audio. 

2 

 

Pembelajaran kedua pada subtema 

ini adalah bernyanyi dan belajar. 

Lagu yang akan diputar adalah lagu 

yang memperkenalkan anggota 

tubuh. Pada sisi sebelah kiri 

terdapat gambar karakter yang 

dapat bergerak, sedangkan pada 

sebelah kanan terdapat lirik lagu 

yang akan dinyanyikan. Jika guru 

menekan tombol play maka lagu 

akan mulai diputar. 
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3 

 

Pembelajaran ketiga adalah belajar 

berhitung dengan menggunakan jari 

tangan.  Pada pembelajaran ini 

siswa akan diajak untuk berhitung 

dengan menggunakan jari tangan. 

Setiap gambar dilengkapi dengan 

audio yang menjelaskan jumlah jari 

pada gamnbar. 

 

4 

  

Pembelajaran keempat pada sub 

tema ini adalah megenalkan nama 

anggota tubuh seperti mata, hidung, 

dan telinga. Pada halaman iki akan 

ditampilkan beberapa gambar 

anggota tubuh dan menampilkan 

huruf di bawah gambar yang 

disusun secara acak. User diminta 

untuk menyusun huruf  hingga 

menjadi susunan kata yang benar.  

5 

 

Pada pembelajaran kelima 

menjelaskan lima panca indera dan  

menjelaskan fungsi dari kelima 

panca indera manusia. Pada 

halaman ini akan ditampilkan 

gambar lima panca indera. User 

diminta untuk mencocokan fungsi 

panca indera dengan gambar panca 

indera yang disusun secara acak. 
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Tabel 3.4 Storyboard Tema 1 Sub Tema 3 

Sub tema 3 “Aku Merawat Tubuhku” 

Scene Board Keterangan 

1 

 

Pada halaman ini akan 

menampilkan gambar kegiatan 

membersihkan tubuh. User 

diminta untuk meletakan kata 

sesuai dengan gambar kegiatan 

merawat tubuh dengan benar.  

2 

 

Halaman pembelajaran ini akan 

menampilkan peralatan untuk 

membersihkan tubuh. User 

diminta untuk mencocokan 

pasangan gambar yang sama 

dengan benar. 

3 

 

Pembelajaran pada halaman ini 

adalah bernyanyi dan  belajar. 

Halaman ini akan berisi video 

lagu gosok gigi. Saat halaman 

dibuka maka otomatis video akan 

diputar. Halaman ini juga 

dilengkapi dengan dengan menu 

kontrol untuk video, sehingga user 

dapat mengkontrol video tersebut. 
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4 

 

Pembelajaran keempat adalah 

belajar berhitung. Halaman ini 

akan menampilkan penjumlahan 

dengan menggunakan gambar 

alat-alat merawat tubuh. User 

diminta untuk men drag jawaban 

yang benar kedalam kotak 

jawaban. 

5 

 

Halaman ini akan menampilkan 

pembelajaran cara mencuci tangan 

yang benar, terdapat tujuh  

langkah cuci tangan. Setiap 

gambar memiliki audio yang 

menjelaskan tentang cara mencuci 

tangan.  
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Tabel 3.5 Storyboard Tema 1 Sub Tema 4 

Sub tema 4 “Aku Istimewa” 

Scene Board Keterangan 

1 

 

Pembelajaran ini mengenalkan 

beberapa suku di indonesia. Setiap 

gambar terdapat audio yang 

menjelaskan nama suku dan 

provinsi suku tersebut berasal. 

2 

 

Halaman ini akan menampilkan 

beberapa gambar  anak yang 

memiliki perbedaan ukuran tubuh. 

User diminta untuk mengurutkan 

nama anak dari yang paling tinggi 

sampai yang paling pendek. 

3  

 

Pada halaman ini akan ditampilkan 

beberapa gambar dengan ukuran 

yang berbeda. User diminta untuk 

mengurutkan gambar yang paling 

tinggi hingga yang kecil dan 

meletakkannya pada kolom yang 

tersedia.  
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4  

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran ini mengenalkan 

macam-macam Agama yang ada di 

indonesia. Setiap gambar karakter 

terdapat audio yang menjelaskan 

nama agama dan tempat ibadah 

agama tersebut. 

5  

 

Pembelajaran ini mengenalkan 

beberapa profesi pekerjaan. Setiap 

gambar terdapat audio yang 

menjelaskan profesi dan tugas yang 

harus dilakukan profesi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Untuk storyboard pembelajaran tema dua dan tiga dapat dilihat pada lampiran 

yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agama  Islam 
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3.3.3 Desain Interface 

3.3.3.1 Menu Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Menu utama 

Menu ini merupakan halaman utama dari media pembelajaran ini. 

Halaman ini menampilkan judul, menu info, menu bab satu, menu bab dua, 

dan menu bab tiga. Menu info berisikan tentang informasi media 

pembelajaran ini. Untuk setiap menu bab memiliki tema yang berbeda-beda, 

yang disesuaikan dengan buku pelajran tematik.  

3.3.3.2 Menu Tipe Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Menu Tipe Pembelajaran 

Tema 1 

Pembelajaran 

Soal 

Kembali 

Permainan 

MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEMATIK UNTUK 
SISWA KELAS 1 SEKOLAH DASAR 

Bab III 

Bab II 

Info Bab I 
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Pada halaman menu tipe pembelajaran akan menampilkan dua tipe 

pembelajaran, yaitu menu pembelajaran dan soal. Menu pembelajaran berisi 

tentang materi pembelajaran pada sub bab tersebut, sedangkan menu soal 

berisi pertanyaan evaluasi yang sesuai dengan materi pembelajaran pada sub 

bab tersebut. Jika memilih menu kembali maka tampilan akan pindah pada 

halaman menu pilihan sub bab 

3.3.3.3 Menu Pilihan Sub Bab Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Menu Pilihan Sub Bab Pembelajaran 

Halaman ini menampilkan empat pilihan sub bab dan satu menu 

permainan. Setiap menu sub bab terdapat dua pilihan tipe pembelajaran yaitu 

pembelajaran dan soal. Penggunaan sub bab diurutkan mulai sub bab satu, 

jika pembelajaran pada sub bab satu sudah selesai maka menu selanjutnya 

yang dipilih user adalah sub bab dua, kemudian sub bab tiga dan sub bab 

empat. Untuk menu permainan dapat digunakan user disela-sela proses 

belajar maupun setelah proses belajar. Jika user memilih menu kembali 

maka tampilan akan pindah pada halaman utama 

 

 

 

Tema I 

Sub Tema I 

Sub Tema II Sub Tema IV 

 

Sub Tema III 

 

Kembali 
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3.3.3.4 Menu Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Menu Pembelajaran 

Menu pembelajaran menampilkan judul sub tema, materi 

pembelajaran, menu kembali dan menu nomor pembelajaran. Pada menu ini 

terdapat lima materi pembelajaran, jika pembelajaran satu sudah selesai 

maka user dapat memilih menu pembelajaran dua untuk menampilkan 

pembelajaran kedua begitu seterusnya hingga pembelajaran kelima. Jika 

user memilih menu kembali maka akan tampil halaman menu tipe 

pembelajaran.  

3.3.3.5 Tampilan Halaman Quis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Halaman Soal 

Judul 

 
Materi Pembelajaran 

Kembali 

No 

Quis 

 

Soal 

Kembali 

Nomor 

Soal 

Login 
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Halaman soal akan menampilkan judul, soal, menu nomor soal, menu 

login dan menu kembali. Pada menu soal terdapat sepuluh pertanyaan yang 

sesuai dengan materi pembelajaran. Menu soal berisi pertanyaan evaluasi 

yang sesuai dengan materi pembelajaran, jika soal satu sudah selesai maka 

user dapat memilih nomor soal selanjutnya. Menu login pada halaman ini 

digunakan untuk masuk pada halaman edit sola. User nantinya akan diminta 

untuk menginputkan password dan username untuk dapat menampilkan 

halaman edit soal, menu ini hanya dapat diakses oleh user guru. Jika user 

memilih menu kembali pada soal kedua maka akan tampil halaman soal tipe 

pembelajaran. 

3.3.3.6 Login Ubah Soal 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Halaman Login 

Halaman login ini digunakan untuk verifikasi user yang akan 

menggunakan menu ubah soal. Pada halaman ini user diminta untuk 

menginputkan username dan password kemudian pilih login. Jika user 

belum mendaftar maka pilih Daftar kemudian mengisikan kolom yang 

diminta. 

 

 

 

 

 

Login 
UbahSoal 

Username     

: 

Password      

: 

 

 

Reset Login 



51 
 

3.3.3.7 Halaman Ubah Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Halaman Ubah Soal 

Halaman ini menampilkan kolom untuk mengisi pertanyaan, kolom 

untuk mengisi pilihan jawaban, pilihan jawaban yang benar, nomor soal 

yang akan diubah, dan menu simpan. Sebelum mulai mengubah, user harus 

memilih nomor soal yang akan diubah. 

3.3.3.8 Halaman Permainan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Halaman Permainan 

Permainan 

 

Tampilan Permainan 

Kembali 

Edit Soal 

Upload Gambar 

Input Pilihan Jawaban 

Simpan 

Pertanyaan 

Pilih Jawaban Benar 

Nomor soal 

yang diubah 
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Halaman ini menampilkan judul permainan, kolom permainan yang 

digunakan untuk menampilkan permainan, dan menu keluar jika ingin 

berhenti menggunakan permainan. 

3.3.3.9 Halaman Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.17 Halaman Info 

Halaman ini menampilkan informasi tentang program, cara 

penggunaan, dan latar belakangnya. Jika memilih menu kembali maka akan 

kembali pada halaman Menu Utama. 

3.3.4 Perancangan Emotion Card 

Emotion card adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkatan 

respon pengguna setelah menggunakan aplikasi. Responden yang akan 

menggunakan emotion card ini merupakan siswa kelas satu sekolah dasar. 

Karena hal tersebut pembuatan emotion card dilakukan dengan gambar 

ekpresi yang menarik dan berwarna. Sebelum memulai pengujian, setiap 

responden akan diberi penjelasan tentang maksud dari setiap ekspresi yang 

ada pada emotion card. Gambar ekspresi yang digunakan untuk pengujian 

tidak terlalu banyak, hal ini dilakukan agar siswa tidak merasa binggung dan 

kesulitan memahami maksud setiap ekspresi saat memberi nilai. Emotion 

card yang digunakan menggambarkan tiga ekspresi wajah yaitu ekspresi 

INFO 

Kembali 
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senyum, datar dan sedih. Ketiga ekspresi tersebut digambarkan seperti 

dibawah ini : 

             
Gambar 3.18 Emotion Senyum  Gambar 3.19 Emotion Datar 

  
Gambar 3.20 Emotion Sedih 

3.3.5 Perancangan Kuisioner 

Pengujian user acceptance test dilakukan dengan menggunakan 

kuisioner, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuainan dari 

sistem yang telah dibangun. Kuisioner yang digunakan berisi empat 

pertanyaan. Pertanyaan yang digunakan meliputi penilaian tentang tampilan 

aplikasi, karena responden merupakan siswa kelas satu sekolah dasar maka 

bahasa yang digunakan dibuat sederhana dan ringkas, hal ini dilakukan agar 

siswa mudah memahami pertanyaan yang disampaikan. Skala yang 

digunakan untuk penilaian berjumlah tiga, yaitu Sangat Suka, Suka, dan 

Tidak suka. Skala Sangat suka diwakili dengan emotion card senyum 

dengan bobot nilai tiga, skala Suka diwakili dengan emotion card datar 

dengan bobot nilai dua, dan skala Tidak suka diwakili dengan emotion card 

sedih dengan bobot nilai satu.  Untuk rancangan skala dan tabel kuisioner 

yang akan digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7. 
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Tabel 3.6 Skala Likert 

Skala Keterangan Bobot Nilai 
SS Sangat Suka 3 
S Suka 2 

TS Tidak Suka 1 
 

Tabel 3.7 Perancangan kuisioner untuk siswa 

No Pertanyaan 

Tanggapan 

Sangat 
Suka 

(Senyum) 

Suka 

(Datar) 

Tidak 
Suka 

(Sedih) 

1 Apakah media 
pembelajaran ini menarik 
untuk digunakan belajar? 

   

2 Apakah belajar dengan 
media pembelajaran ini 
menyenangkan? 

   

3 Apakah media 
pembelajaran ini mudah 
digunakan? 

   

4 Apakah media 
pembelajaran ini 
memiliki gambar yang 
bagus? 

   

Total    

 

3.3.6 Penentuan Jumlah Responden 

Pada penelitan ini yang menjadi responden dari aplikasi media 

pembelajaran ini adalah siswa kelas satu sekolah dasar. Pengambilan sampel 

sebagai responden pada penelitian ini dilakukan pada beberapa sekolah 

dasar. Kriteria sampel yang ditetapkan sebagai responden adalah siswa kelas 

satu sekolah dasar. Menurut Uma Sekaran dalam Sundari, memberikan 
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acuan umum untuk menentukan ukuran sampel : Ukuran sampel lebih dari 

30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian, jika 

sampel dipecah kedalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan lain-

lain) ukuran sampel minimum 30 untuk setiap kategori adalah tepat. [15] 

Jumlah sempel yang akan dijadikan responden berjumlah empat puluh 

siswa kelas satu sekolah dasar. Pemilihan subyek responden yang memenuhi 

kriteria sampel yang telah ditetapkan dimasukkan dalam daftar. Kemudian 

dilakukan pengujian sistem menggunakan user acceptance test dan emotion 

cards pada siswa kelas satu dibeberapa sekolah dasar. 

3.4 Material Collecting 

Tahap ini merupakan proses untuk pengumpulan segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Mengenai materi yang akan disampaikan, 

kemudian file-file multimedia seperti audio, video, dan gambar yang akan 

dimasukkan dalam penyajian aplikasi media pembelajaran tersebut. Materi yang 

disampaikan disesuaikan dengan tema yang digunakan. Referensi konten materi 

pelajaran di ambil dari buku sekolah elektronik kelas satu sekolah dasar. Berikut ini 

adalah beberapa contoh gambar yang akan digunakan pada media pembelajaran yang 

akan dirancang. 

   

Gambar 3.21 Gambar Karakter Anak  Gambar 3.22 Buah Anggur 

 

  


