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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Aplikasi 

Aplikasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu 

pengguna untuk melaksanakan pekerjaan yang menggunakan komputer. Untuk 

melakukan pengembangan aplikasi maka diperlukan bahasa pemrograman, yaitu 

language software, yang berbentuk seperti assembly, interpreter, atau compiler 

[8]. Untuk menulis sebuah program diperlukan bahasa pemrograman yang mudah 

sehingga bisa diterjemahkan kedalam bahasa mesin dan bisa dipahami oleh 

komputer itulah fungsi dari Language software. Jika kita ingin mengembangkan 

sebuah aplikasi yang besar dan rumit maka diperlukan perencanaan yang baik dan 

tentunya harus mengikuti prosedur agar aplikasi yang telah dikembangkan dapat 

berhasil tercapai dengan baik. Program aplikasi yang tersedia sekarang banyak 

berbentuk seperti paket-paket program. Hal ini merupakan program aplikasi yang 

telah dibuat oleh orang lain atau perusahaan-perusahaan perangkat lunak. Tedapat 

sebagian perusahaan perangkat lunak yang telah memproduksi paket-paket 

program yang memiliki reputasi internasional. Paket program yang dapat 

digunakan harus memenuhi kebutuhan pemakai,  memiliki rancangan yang baik, 

dan meminimalisir kesalahan pada program.  

2.2 Matematika 

Matematika merupakan pelajaran sebagai dasar perkembangan, yang memiliki 

nilai yang penting dalam memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran 

matematika yang diajarkan kepada semua anak didik yang bertujuan untuk 

membekali mereka agar memiliki kemampuan berpikir logis, sistematis, kritis, dan 

kreatif. 

Ada yang berpendapat bahwa matematika  merupakan ilmu yang  mendasari 

berbagai ilmu pengetahuan lain. Sejak masa sebelum masehi, misalnya zaman 

Mesir kuno, cabang tertua dan termudah dari matematika (aritmetika) sudah 

digunakan untuk membuat piramida, digunakan untuk menentukan waktu turun 

hujan, dan sebagainya. 
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Sebagai raja, perkembangan matematika tak tergantung pada ilmu-ilmu lain. 

Banyak cabang matematika yang dulu biasa disebut matematika murni, 

dikembangkan oleh beberapa matematikawan yang mencintai dan belajar 

matematika hanya sebagai kegemaran tanpa memedulikan fungsi dan manfaatnya 

untuk ilmu-ilmu lain [6]. Dengan adanya perkembangan teknologi zaman sekarang, 

banyak cabang matematika murni yang digunakan untuk bermacam ilmu 

pengetahuan dan teknologi mutakhir. 

2.3 Perkalian dan Pembagian 

Merupakan bagian dasar untuk perhitungan dari materi yang lainnya, misalnya 

untuk menghitug KPK dan FPB, menghitung luas dan volume bangun ruang dan 

bangun datar, menghitung operasi bilangan pecahan dan bilangan bulat, dan 

sebagainya [9]. Apabila anak didik tidak hafal tentang perkalian dan pembagian 

maka mereka akan merasa kesulitan jika mengerjakan soal yang ada kaitannya 

tentang perkalian dan pembagian. Hal seperti inilah yang akan menjadi pengaruh 

hasil belajar anak didik selanjutnya. Masalah yang terjadi ini akan menjadikan guru 

harus berfikir tentang berbagai macam cara untuk mengatasinya. 

Pembelajaran SD kelas rendah terutama kelas II masih belum dapat berfikir 

abstrak sehingga pada saat diajarkan perkalian murid akan mengalami kesulitan.  

Hal ini berhubungan dengan tingkat perkembangan anak. Anak pada usia itu masih 

berada pada tingkat operasional konkret. Maka dari itu biasanya guru menggunakan 

media konkret dalam mengajarkan tentang bilangan. Sebagai contoh untuk 

mengajarkan 3 + 1, guru dapat menggunakan media kelereng, batu atau media 

lainnya yang dapat diamati secara langsung. Media konkretini merupakan benda 

nyata dan ada dilingkungan sekitar siswa 3 yang dapat digunakan sebagai perantara 

menyampaikan pesan pembelajaran dari guru kepada siswa.Dengan adanya media 

ini diharapkan siswa dapat belajar sekaligus bermain sehingga anak dapat secara 

aktif belajar dengan aktifitas  yang menyenangkan. 

Dalam buku cerdas berhitung Matematika untuk SD/MI kelas 3, materi 

perkalian dan pembagian adalah materi untuk siswa SD kelas 3 semester pertama. 

Pada materi pembelajaran siswa diharapkan dapat menguasai tentang proses 

perhitungan perkalian dan pembagian [10]. Dalam materi ini siswa akan belajar 

perkalian yang lebih relatif ringan, yaitu dengan mengenal perkalian dan pembagian 
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Gambar 2.1 Rumus Perkalian sebagai Penjumlahan Berulang [11] 

 

dengan pembilang sampai seratus. Dibawah ini merupakan cara dan penjelasan 

serta contoh soal perkalian sebagai penjumlahan berulang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, telah tertera pada rumus diatas bahwa operasi hitung perkalian ini sama 

dengan penjumlahan berulang. Dibawah ini merupakan contoh soal perkalian 

sebagai penjumlahan berulang. 

Hampir sama seperti materi perkalian bisa dengan menggunakan penjumlahan 

berulang sedangkan dalam materi pembagian menggunakan pengurangan berulang. 

Selanjutnya, siswa juga akan belajar mengenai pembagian sebagai pengurangan 

berulang. Berikut merupakan cara dan penjelasan serta contoh soal pembagian 

sebagai pengurangan berulang : 

Gambar 2.2 Contoh Soal Perkalian sebagai Penjumlahan Berulang [10] 
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Jadi, hampir sama dengan perkalian namun perbedaan nya operasi hitung 

pembagian ini sama dengan pengurangan berulang. Dibawah ini merupakan contoh 

soal pembagian sebagai pengurangan berulang. 

 

Berikut merupakan penjelasan sedikit tentang materi operasi hitung perkalian 

dan pembagian. Dimana diharapkan siswa dapat memahami materi yang telah 

dijelaskan dan dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan baik. 

2.4 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

2.4.1 Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi pembelajaran perkalian 

dan pembagian ini adalah Multimedia Development Life Cycle yang terdiri dari 

enam tahap, yaitu cncept, design, material colecting, asembly, testing, dan 

distribution [12]. Enam tahapan ini dalam prakteknya tidak selalu berurutan, namun 

tahap tersebut dapat menukarkan posisi. Walaupun seperti itu, hal yang pertama 

Gambar 2.3 Rumus Pembagian sebagai Pengurangan Berulang 

[11] 

Gambar 2.4 Contoh Soal Pembagian sebagai Pengurangan Berulang 

[10] 
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kali dikerjakan yaitu tahap concept. Tahapan pengembangan Multimedia 

Development Life Cycle dapat dilihat pada gambar 2.5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini adalah penjelasan dari tahapan dengan menggunakan metode 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC), yaitu : 

a. Pengonsepan (Concept). 

Dalam tahap concept pembuat harus mengidentifikasi perkiraan kebutuhan yang 

didapat dengan melakukan tahap pengamatan pada penelitian awal untuk 

menentukan tujuan dan siapa pengguna program. Karakteristik pengguna termasuk 

kemampuan pengguna dan perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi 

pembuatan desain. 

b. Perancangan (Design).  

Tahap perancangan (design) merupakan tahap pembuatan spesfikasi dimana akan 

dibuat skenario, storyboard, user interface, dan kebutuhan lain yang akan 

diterapkan pada aplikasi. 

c. Pengumpulan Material (Collecting material). 

Pada tahap collecting material dikumpulkan bahan – bahan yang dibutuhkan seperti 

gambar, animasi, audio dan yang lainya sesuai dengan rancangan. 

d. Pembuatan (Assembly). 

Pada tahapan assembly ini akan melakukan dengan membuat ilustrasi dan membuat 

aplikasi yang berdasarkan storyboard dan struktur navigasi yang berasal dari tahap 

desain. Coding aplikasi juga termasuk ke dalam tahap ini. 

e. Pengujian (Testing). 

Gambar 2.5 Tahapan Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

[12] 
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Dalam pengembangan multimedia perlu dilakukan uji coba setelah produksi dengan 

menjalankan aplikasi dan melihat apakah ada kesalahan atau tidak. 

f. Distribusi (Distribution). 

Tahap distribusi yang biasa disebut dengan tahapan evaluasi dimana pada tahapan 

ini adalah untuk melakukan pengembangan produk yang telah jadi agar menjadi 

lebih baik. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk tahap concept 

pada produk selanjutnya. 

Pada jurnal Yusnia Alfi Syharin, dkk [12],  yang berjudul “Perancangan dan 

Pengembangan Permainan “Super Sigi” Menggunakan Stencyl Sebagai Media 

Pengenalan Menyikat Gigi” adapun perancangan sistem dan pembahasan sesuai 

dengan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang digunakan 

dalam penelitiannya ini adalah : 

1. Konsep (Concept) 

Adapun isi dari tahapan konsep pada artikel yang berjudul “Perancangan dan 

Pengembangan Permainan “Super Sigi” Menggunakan Stencyl Sebagai Media 

Pengenalan Menyikat Gigi” [12],   adalah permainan yang dibuat bertujuan sebagai 

media pembelajaran yang berisi tentang pengenalan menyikat gigi bagi anak-anak. 

Adapun skenario dari permainan “Super Sigi” diantaranya adalah : 

a. Permainan “Super Sigi” terdiri dari 13 halaman yaitu halaman awal, halaman 

menu utama, halaman transisi pagi, halaman permainan permainan pagi, 

halaman transisi malam, halaman permainan malam, halaman saat permainan 

berhasil, halaman saat permainan gagal, halaman petunjuk permainan, halaman 

pengertian gigi, halaman cara merawat gigi, halaman akibat gigi tidak dirawat, 

dan halaman credits. 

b. Permainan utama terdiri dari 2 scene yaitu saat scene pagi hari dan scene malam 

hari.  

c. Misi dari permainan ini adalah mengumpulkan seluruh makanan dan 

menghilangkan seluruh kuman dengan cara menembakkan pasta gigi ke arah 

kuman yang berada pada tiap scene permainan utama. 

d. Aturan dalam permainan ini adalah pemain akan diberi batas waktu dan 3 kali 

kesempatan (nyawa) untuk mengumpulkan seluruh makanan dan 

menghilangkan seluruh kuman pada tiap scene. Apabila pemain menyentuh 

http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
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kuman atau pemain kehabisan waktu, maka kesempatan akan berkurang dan 

permainan akan diulang dari awal scene permainan utama. 

2. Perancangan (Design) 

Kemudian dalam tahap desain mereka menjelaskan bahwa tahap desain 

Perancangan dan Pengembangan Permainan “Super Sigi” Menggunakan Stencyl 

Sebagai Media Pengenalan Menyikat Gigi[12] ini dibagi menjadi dua yaitu 

merancang pembuatan alur melalui diagram alir dan merancang desain tampilan 

permainan. Pembuatan bagan perancangan aplikasi mereka menjelaskan tentang 

permainan secara garis besar. Untuk menjelaskan masing–masing bagian dari alur 

permainan mereka membuat flowchart. Diagram alir dari halaman utama 

ditunjukkan pada gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 merupakan diagram alir pada halaman utama yang dijelaskan 

dengan menggunakan flowchart. Setelah dibuat diagram alir untuk mengetahui 

lebih jelas alur dari program, selanjutnya dibuat desain tampilan aplikasi.  

Gambar 2.6 Diagram Alir Halaman Utama [12] 

http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
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Gambar 2.7 merupakan rancangan tampilan pada halaman utama, adapun pada 

halaman utama terdapat tombol untuk menu bantuan, menu cara bermain, menu ayo 

cari tahu, dan menu tentang game ini. 

3. Pengumpulan Material (Material Collecting) 

Setelah tahap desain, tahapan berikutnya yang mereka kerjakan adalah tahap 

pengumpulan materi dalam tahap ini dilakukan pengumpulan materi yang 

diperlukan dalam Perancangan dan Pengembangan Permainan “Super Sigi” 

Menggunakan Stencyl Sebagai Media Pengenalan Menyikat Gigi[12] diantaranya 

konten – konten tampilan grafik atau gambar serta efek suara yang diunduh dari 

beberapa sumber yang telah dicantumkan di halaman credits pada permainan 

“Super Sigi”. Selain itu adapun konten materi dari halaman pengertian gigi diambil 

dari buku sekolah elektronik Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SD kelas 5 terbitan 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2009 yang 

diunduh dari http://www.bse.kemdikbud.go.id. Untuk konten materi beserta gambar 

cara menyikat gigi dari halaman cara merawat gigi diambil dari buku kesehatan 

peserta didik terbitan dari kementrian kesehatan Republik Indonesia (RI) yang 

diunduh daru http://www.gizikia.depkes.go.id/. 

4. Pembuatan (Assembly) 

Pada saat membuat Perancangan dan Pengembangan Permainan “Super Sigi” 

Menggunakan Stencyl Sebagai Media Pengenalan Menyikat Gigi[12] adapun 

perangkat keras dan perangkat lunak yang mereka gunakan memiliki spesifikasi 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2.7 Rancangan Tampilan Halaman Utama [12] 

http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
file:///C:/Users/icha/Downloads/Untuk%20konten%20materi%20beserta%20gambar%20cara%20menyikat%20gigi%20dari%20halaman%20cara%20merawat%20gigi%20diambil%20dari%20buku%20kesehatan%20peserta%20didik%20terbitan%20dari%20kementrian%20kesehatan%20Republik%20Indonesia%20(RI)%20yang%20diunduh%20daru 
file:///C:/Users/icha/Downloads/Untuk%20konten%20materi%20beserta%20gambar%20cara%20menyikat%20gigi%20dari%20halaman%20cara%20merawat%20gigi%20diambil%20dari%20buku%20kesehatan%20peserta%20didik%20terbitan%20dari%20kementrian%20kesehatan%20Republik%20Indonesia%20(RI)%20yang%20diunduh%20daru 
file:///C:/Users/icha/Downloads/Untuk%20konten%20materi%20beserta%20gambar%20cara%20menyikat%20gigi%20dari%20halaman%20cara%20merawat%20gigi%20diambil%20dari%20buku%20kesehatan%20peserta%20didik%20terbitan%20dari%20kementrian%20kesehatan%20Republik%20Indonesia%20(RI)%20yang%20diunduh%20daru 
file:///C:/Users/icha/Downloads/Untuk%20konten%20materi%20beserta%20gambar%20cara%20menyikat%20gigi%20dari%20halaman%20cara%20merawat%20gigi%20diambil%20dari%20buku%20kesehatan%20peserta%20didik%20terbitan%20dari%20kementrian%20kesehatan%20Republik%20Indonesia%20(RI)%20yang%20diunduh%20daru 
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
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Gambar 2.8 Pengujian Halaman Menu Utama [12] 

a. Perangkat Keras 

- Personal Computer (PC) atau Laptop 

- 1 buah mouse 

- Speaker 

b. Perangkat Lunak 

- Microsoft Windows 7 Professional 

- Stencyl versi 3.0 

- Adobe Photoshop CS3 

- Corel Draw X4 

- Audacity versi 1.2.6 

- Adobe Flash Player versi 11 

5. Pengujian (Testing) 

Setalah tahap pembuatan selesai, selanjtunya mereka melakukan pengujian dari 

Perancangan dan Pengembangan Permainan “Super Sigi” Menggunakan Stencyl 

Sebagai Media Pengenalan Menyikat Gigi yang telah dibuat, apakah permainan ini 

sudah sesuai dengan perancangan dan kebutuhan atau belum. Dalam pengujian ini 

dilakukan per menu, bukan setelah semua aplikasi selesai. Hal ini akan 

mempermudah dalam deteksi kesalahan karena ketika terdapat kesalahan dari suatu 

menu maka dapat langsung diperbaiki. Pengujian pada pembuatan permainan ini 

menggunakan pengujian black box testing yang berguna untuk menguji 

fungsionalitas suatu program yang akan dibahas pada IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
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Hasil pengujian permainan menggunakan metode black- box menunjukkan 

bahwa permainan sudah berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan dan skenario 

permainan. Hal ini ditampilkan oleh seluruh tabel pengujian menunjukkan hasil uji 

“Berhasil” pada tiap fungsi dan tombol dari permainan. Hal ini berarti bahwa secara 

fungsional, permainan ini telah menghasilkan keluaran yang diharapkan. 

6. Distribusi (Distribution) 

Kemudian setelah melakukan hingga tahapan pengujian dalam artikel yang 

berjudul “Perancangan dan Pengembangan Permainan “Super Sigi” Menggunakan 

Stencyl Sebagai Media Pengenalan Menyikat Gigi” ini akan mendistribusikan hasil 

program dari permainan akan diekspor menjadi file berekstensi .swf yang dapat 

dimainkan dengan Adobe Flash Player. File tersebut disalin ke dalam suatu flash 

memory sehingga nantinya dapat didistribusikan kepada komputer maupun laptop 

pengguna. 

2.5 Media Pembelajaran 

2.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media mempunyai arti secara harfiah yaitu perantara, tengah, atau 

pengantar yang asalnya dari bahasa latin medius. Dalam bahasa Arab, media 

merupakan pengantar pesan yang dikirim oleh pengirim kepada penerima pesan. 

Secara lebih mendalam, pengertian dari media dalam proses melakukan belajar 

mengajar banyak memiliki arti sebagai alat-alat untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual dan verbal. Jadi, media pembelajaran 

merupakan penyampaian pesan antara guru dengan siswa yang menggunakan 

media sebagai proses pembelajaran dan bertujuan agar proses pengajaran terlaksana 

dengan baik. 

Media pembelajaran tentu harus memenuhi beberapa syarat agar terciptanya 

pembelajaran yang baik. Penggunaan media bertujuan agar siswa termotivasi untuk 

belajar. Disamping itu media digunakan untuk meningkatkan daya ingat siswa 

tentang pelajaran yang telah dipelajari selain memberikan pelajaran baru. Media 

yang baik tentu akan mengaktifkan siswa dalam menanggapi pelajaran sebagai 

umpan balik dan dapat mendorong siswa agar bisa melakukan praktik dengan 

benar. 

 

http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
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2.5.2 Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah untuk 

meningkatkan interaksi antara siswa dan guru sehingga akan menciptakan kegiatan 

belajar yang lebih efisien dan efektif.  

Adapun fungsi media pembelajaran yaitu dapat menyampaikan dan 

mendapatkan informasi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Mencipatakan  

variasi dalam menyajikan materi yang disampaikan sehingga mudah dimengerti 

dalam memahami informasi yang diberikan untuk memotivasi belajar siswa dan 

menambah pengertian siswa tentang suatu ilmu pengetahuan yang nyata.  

2.5.3 Media Pembelajaran Interaktif 

Multimedia adalah kumpulan dari teks, grafik, suara, animasi dan video. 

Apabila pengguna mendapatkan kebebasan dalam mengontrol maka hal ini disebut 

multimedia interaktif. Multimedia Interaktif ini digunakan sebagai sarana yang 

berisi materi pembelajaran yang dirancang hingga semenarik mungkin yang 

bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Masing-masing model media 

interaktif memiliki penjabaran sebagai berikut [13]: 

a. Tutorial 

Merupakan salah satu jenis model pembelajaran yang berisi tentang 

penjelasan, definisi, latihan, rumus dan branching yang sesuai. Banyak cara untuk 

melakukan gerakan atau berpindah melalui media pembelajaran yang sesuai dengan 

jawaban dan respon mahasiswa dari bahan materi belajar, soal atau pertanyaan oleh 

karena itu disebut dengan branching. 

Model tutorial yang dibuat berdasarkan desain yang baik hingga dapat 

menguntungkan bagi guru dan siswa. Dalam melakukan interaksi kepada siswa, 

model tutorial yang dibuat dengan komputer ini tidak sama seperti ketika guru 

berhadapan langsung kepada siswa, karena walau bagaimana pun komputer 

memiliki batasan kemampuan dibandingkan dengan manusia. Namun pada tutorial 

yang dilakukan oleh komputer ini juga menimbulkan kelebihan dari kemampuan 

seorang guru karena komputer dapat melakukan interaksi kepada beberapa siswa 

dalam waktu yang sama sekaligus secara individual. Pada tutorial ini interaksi yang 

dilakukan dalam memberikan informasi dan materi pembelajaran yang diberikan 
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sangat komunikatif, seperti ada seorang tutor yang memberikan arahan secara 

langsung kepada siswa. 

Pada instruksi tutorial yang biasanya diberikan dalam istilah “Frames” yang 

ada kaitan nya dengan sekumpulan tampilan. Tergantung dengan kemampuan 

hardware, tampilan yang menarik, warna, teks, dan suara. Model tutorial ini 

memiliki tujuan sebagai untuk menyampaikan atau menjelaskan materi 

pembelajaran, dimana komputer sebagai alat untuk menyampaikan materi, 

memberikan pertanyaan, dan memberikan jawaban yang benar kepada siswa 

sebagai umpan balik interaksi antara mereka. 

b. Drill and Practice 

Model Drill and Practice  beranggapan apabila konsep dasar yang sudah 

dikuasai oleh para siswa dan mereka telah siap untuk menggunakan rumus-rumus 

dan mempelajari daya tangkap mereka terhadap materi pembelajaran. Kemampuan 

siswa dalam melakukan praktik untuk melakukan latihan dalam melaksanakan 

program pembelajaran dengan menggunakan alat bantu komputer merupakan 

fungsi utama pada model ini.  

c. Hybrid 

Merupakan gabungan dari model multimedia pembelajaran. Contoh model 

hybrid yaitu gabungan model tutorial dengan model drill and practice yang 

bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Dengan menggunakan model 

hybrid dapat membantu user dalam memahami pembelajaran dengan baik melalui 

sarana belajar yang memadai. 

d. Socratic 

Dalam model socratic terdapat dialog antara pengguna pelatihan dengan 

komputer dalam natural language. Bila pengguna pelatihan dapat menjawab 

sebuah pertanyaan disebut Mixed-Initiative CAI. Socratic berasal dari penelitian 

dalam bidang intelegensia semua (Artificial Intelegence) dibandingkan dengan 

dunia pendidikan atau bidang CAI itu sendiri. 

e. Problem Solving 

Model problem solving adalah latihan yang sifatnya lebih tinggi daripada 

drill and practice. Tugas yang meliputi beberapa langkah dan proses disajikan 

kepada siswa yang menggunakan komputer sebagai alat atau sumber untuk 
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mencari pemecahan. Dalam program problem solving yang baik, komputer sejalan 

dengan pendekatan mahasiswa terhadap masalah, dan menganalisis kesalahan-

kesalahan mereka. 

Pemecahan masalah mirip dengan latih dan praktik, namun dengan tingkat  

kesulitan lebih tinggi, karena siswa tidak sekedar mengingat konsep-konsep atau 

materi dasar, melainkan dituntut untuk mampu menganalisis dan sekaligus 

memecahkan masalah. 

f. Simulation 

Simulasi dengan situasi kehidupan nyata yang dihadapi siswa, dengan 

maksud untuk memperoleh pengertian global tentang proses. Simulasi digunakan 

untuk memperagakan sesuatu (keterampilan) sehingga siswa merasa seperti berada 

dalam keadaan yang sebenarnya. Simulasi banyak digunakan pada pembelajaran 

materi yang membahayakan, sulit, atau memerlukan biaya tinggi, misalnya untuk 

melatih pilot pesawat terbang atau pesawat tempur. 

g. Instructional Games 

Model ini jika didesain dengan baik dapat memanfaatkan sifat kompetitif  

siswa untuk memotivasi dan meningkatkan belajar. Seperti halnya simulasi, game 

pembelajaran yang baik sukar dirancang dan perancang harus yakin bahwa dalam 

upaya memberikan suasana permainan, integritas tujuan pembelajaran tidak 

hilang. 

Jenis permainan ini tepat jika diterapkan pada siswa yang senang bermain. 

Bahkan, jika didesain dengan baik sebagai sarana bermain sekaligusbelajar, maka 

akan lebih meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2.6 Android 

Android merupakan perangkat mobile berbasis linux yang mencakup 

sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Platform yang disediakan oleh android 

bersifat terbuka untuk pengguna agar bisa mengembangkan aplikasi yang mereka 

buat. Platform android bermula dari sebuah perusahaan pendatang baru yang 

bernama Android Inc yang bergerak dalam bidang perangkat lunak, kemudian 

sahamnya dibeli oleh Google Inc yang merupakan perusahaan besar [14]. 
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Dari perkembangan android yang sekarang menjadi sistem operasi yang 

banyak digunakan oleh pengguna karena sifatnya adalah open source. Berikut ini 

merupakan kelebihan sistem operasi android yaitu [14] : 

a. Complete Platform 

  Android merupakan sistem operasi yang sering digunakan developer untuk 

membuat perkembangan aplikasi yang telah mereka bangun karena sistem operasi 

android ini banyak menyediakan tools yang dapat digunakan untuk membangun 

aplikasi. 

b. Open Source Platform 

 Platfrom android memiliki sifat open source sehingga memudahkan para 

developer untuk mengembangkan aplikasi karena sistem operasi ini bersifat 

terbuka. 

c. Free Platform 

 Developer tidak perlu membayar royalty agar mendapatkan license, mereka 

bebas untuk mengembangkan, memperdagangkan dan mendistribusikan sistem 

operasi android. 

2.6.1 Sejarah Android 

  Android Inc. merupakan perusahaan software pendatang baru yang berdiri 

bulan Oktober tahun 2003 di Palo Alto, California, USA. Didirikan oleh senior dari 

beberapa perusahaan yang memiliki basis IT & Communication yaitu, Rich Miner, 

Andy Rubin, Chirs White, dan Nick Sears. Android Inc. memiliki konsep yang 

ternyata dapat menggugah minat google agar memilikinya. Pada tahun 2005 bulan 

agustus, google membeli seluruh sahamnya. Hal ini dilakukan oleh google yang 

merupakan langkah awal untuk dapat masuk kedalam pasar mobile phone [15]. 

2.6.2 Komponen Aplikasi Android 

 Bagian terpenting dari sebuah android adalah komponen aplikasi. Setiap 

komponen tentu memiliki fungsi berbeda-beda dan bersifat saling berhubungan 

antara komponen satu dengan yang lainnya. Berikut ini merupakan komponen 

aplikasi yang perlu diketahui, antara lain [15]: 

a. Activities 

Merupakan sebuah halaman antarmuka yang berguna untuk user agar dapat 

berinteraksi dengan aplikasi. Dapat terdiri lebih dari satu activity pada satu 
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aplikasi dalam android. Dalam sebuah activity biasanya terdapat spinner, 

button, edit text, list view, dan lain sebagainya. 

b. Service 

Merupakan sebuah komponen aplikasi yang berjalan secara background, 

misalnya digunakan oleh server database  untuk memuat data. Selanjutnya, 

aplikasi radio atau pemutar musik dapat memanfaatkan servis agar walaupun 

pengguna melakukan aktivitas dengan aplikasi lain aplikasinya akan tetap 

dapat berjalan. 

c. Contact Provider 

Merupakan sebuah komponen yang digunakan sebagai mengelola data pada 

sebuah aplikasi, misalnya kontak telepon. Pengguna dapat membuat aplikasi 

android dan mereka juga bisa mengakses kontak yang telah tersimpan pada 

sistem android. Maka dari itu, user membutuhkan komponen contact provider 

agar dapat mengakses kontak. 

d. Broadcast Receiver 

Merupakan sebuah komponen penerima pesan. Kasus yang sering didapati 

pada handphone android merupakan kasus baterai lemah. Sistem ini dirancang 

agar menyampaikan pesan jika baterai habis secara otomatis. Apabila 

komponen broadcast receiver diguakan untuk melengkapi aplikasi yang dibuat 

pada android, maka pengguna dapat melakukan tindakan untuk menyimpan 

melakukan tindakan yang lain atau kemudian menutup aplikasi. 

2.6.3 Perkembangan Android 

 Sistem operasi android dibuat dengan sangat unik dan dapat dengan mudah 

diingat oleh para pengguna karena sistem operasi ini dibuat dengan nama yang 

berdasarkan nama makanan yang berurutan sesuai dengan abjad seperti : 

Tabel 2.1 Versi Android[15] 

Versi Nama Keterangan 

1.0 Android 1.0 Android pertama hanya untuk 

smartphone 

1.1 Android.1.1  

1.1 Cupcake Mulai pake kode nama 

1.6 Donut  
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2.6.4 Android Animasi dengan Flash 

Flash merupakan sebuah software yang mempunyai kemampuan dalam 

menggambar dan sekaligus menganimasikan gambaran tersebut serta mudah 

dipelajari. Selain dibutuhkan untuk membuat animasi biasa dan animasi situs web. 

Flash juga digunakan untuk pembuatan game, presentasi, dan animasi kartun. 

Selain itu penggunaan flash sekarang sudah mulai berkembang  untuk pembuatan 

game di mobile device seperti handphone dan PDA. 

File movie merupakan animasi yang dihasilkan menggunakan flash. Movie 

yang dihasilkan dapat berupa grafik atau teks. Grafik yang dihasilkan ini adalah 

grafik yang berbasis vector. Jadi, ketika diakses melalui internet, animasi yang akan 

ditampilkan lebih cepat dan terlihat halus. Disamping itu, flash juga memiliki 

kemampuan untuk mengimpor file suara, video maupun file gambar dari aplikasi 

lain. 

Macromedia Flash merupakan program animasi web yang diproduksi oleh 

macromedia corp yang merupakan vendor software yang bergerak di bidang 

animasi web. Macromedia Flash telah diproduksi dengan beberapa versi hingga 

sampai versi 8. Namun sejak diakusisi oleh perusahaan raksasa Adobe, maka 

software multimedia Macromedia Flash berubah nama menjadi Adobe Flash CS3. 

Namun di aplikasi ini masih menggunakan Adobe Flash CS 6 karena pada pada 

adobe CS6 ini terdapat tambahan adobe air sehingga hasil dapat dipublikasikan ke 

dalam bentuk file.apk sehingga dapat dijalankan pada aplikasi Android. 

  

2.0 – 2.1 Éclair  

2.2 Froyo  

2.3 Gingerbread Digunakan pada smartphone jenis lama 

3.0 – 3.2 Honeycomb Hanya untuk tablet 

4.0 ICS (Ice Cream 

Sandwich) 

Smartphone dan tablet 

4.1 – 4.3 Jelly Bean Update untuk memperbaiki dan 

menambah fitur pada ICS 

4.4 Kit Kat  
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2.7 Perangkat Lunak yang Digunakan 

Untuk pembuatan proses implementasi atau pembuatan aplikasi media 

pembelajaran perkalian dan pembagian ini memerlukan beberapa perangkat lunak 

diantaranya : 

2.7.1 Android Studio 

Android studio adalah sebuah IDE yang bisa digunakan untuk 

pengembangan aplikasi di Android dan dikembangkan oleh Google. Android studio 

merupakan pengembangan dari Eclipse IDE dan dibuat berdasarkan IDE java 

popular, yaitu Intelijen IDEA. Android studio direncanakan untuk menggantikan 

eclipse ke depannya sebagai IDE resmi untuk pengembang aplikasi android. 

Sebagai pengembangan dari Eclipse, Android Studio mempunyai banyak 

fitur-fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE. Berbeda dengan Eclipse yang 

menggunakan Ant, Android Studio menggunakan Gradle sebagai build 

environment. Fitur-fitur lainnya adalah sebagai berikut [16]: 

1. Menggunakan Gradle-based build sistem yang fleksibel. 

2. Refactoring android, spesifikasi dan perbaikan yang cepat. 

3. Template support untuk Google Services dan berbagai macam tipe perangkat. 

4. ProGuard dan aplikasi penanda tangan kemampuan. 

5. Penyihir berbasis template untuk membuatdesain android umum dan 

komponen. 

6. Sebuah layout editor yang memungkinkan anda untuk drag-and-drop UI 

komponen, layout pratinjau pada beberapa konfigurasi layar.  

7. Built-in support untuk Google Cloud Platform, sehingga mudah untuk 

integrasi dengan Google Cloud Messaging dan App Engine. 

8. Import library langsung dari Maven repository. 

2.7.2 ICS (Ice Cream Sandwich) 

 Pada aplikasi ini penulis menggunakan sistem operasi ice cream sandwich 

versi 4.0 dikarenakan merupakan versi yang paling banyak diimplementasikan pada 

produk – produk perangkat mobile yang menggunakan android sebagai operating 

system nya. 

 Pada tanggal 19 oktober 2011, diumumkan membawa fitur android 3.0 

Honeycomb untuk smartphone dan menambahkan fitur baru termasuk membuka 
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kunci dengan pengenalan wajah, jaringan data pemantauan pengguna dan kotrol, 

terpadu kontak jaringan sosial , perangkat tambahan fotografi, mencari email secara 

offline, dan berbagi informasi dengan menggunakan NFC (Near Field 

Communication) [17]. 

2.7.3 Android SDK (Software Development Kit) 

Android SDK adalah tools API (Application Programming Interface) yang 

diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada platform Android yang ditulis 

menggunakan bahasa pemrograman Java. SDK Android mencakup perangkat 

pengembangan, emulator, dan libraries yang diperlukan untuk membangun aplikasi 

Android [14]. 

2.7.4 ADT (Android Development Tools) 

ADT adalah plug-in untuk Eclipse IDE yang dirancang untuk memberikan 

lingkungan yang powerful dan terpadu untuk membangun aplikasi Android. ADT 

memperluas kemampuan Eclipse untuk mempercepat dalam pembuatan project 

Android baru, membuat aplikasi GUI, menambahkan komponen berdasarkan 

Android Framework. API, debug aplikasi menggunakan Android Tools SDK, dan 

bahkan ekspor unsigned (.apk) file dalam rangka untuk mendistribusikan aplikasi. 

Mengembangkan aplikasi Android di Eclipse dengan ADT sangat dianjurkan dan 

merupakan cara tercepat untuk memulai membuat aplikasi Android [14]. 

2.7.5 Java 

Java merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan diberbagai 

komputer termasuk juga pada perangkat telepon selular (mobile device). 

Dikembangkan oleh Sun Microsystems dan diterbitkan tahun 1995. Java tidak boleh 

disalah pahami sebagai java script. Java script adalah bahasa scripting yang 

digunakan oleh web browser.  

Aplikasi Android ditulis dalam bahasa pemograman java, yaitu kode Java 

yang terkompilasi bersama-sama dengan data dan file resource yang dibutuhkan 

oleh aplikasi yang digabungkan oleh apt tools menjadi paket Android, sebuah file 

yang ditandai dengan suffix.apk. File inilah yang didistribusikan sebagai aplikasi 

dan diinstall pada perangkat mobile. File ini lah yang didownload nantinya oleh 

pengguna keperangkat mobile mereka. Semua kode dijadikan satu dalam apk, dan 
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kemudian kita sebagai sebuah aplikasi [18]. Berikut adalah cara masing - masing 

aplikasi Android aktif dalam lingkungannya sendiri: 

1. Secara default semua aplikasi berjalan sendiri dalam proses linux. Android 

memulai proses ketika salah satu dari kode aplikasi harus dijalankan, dan 

menutup proses saat tidak ada lagi diperlukan dan sumber daya sistem tersedia 

untuk aplikasi lain. 

2. Setiap proses memiliki virtual machine (VM) sendiri maka kode aplikasi yang 

dijalankan di idolasi dari semua kode aplikasi lain. 

3. Secara default, setiap aplikasi di isolasi diberikan sebuah user ID Linux yang 

unik. Perizinan (permissions) diatur agar aplikasi dari file tersebut terlihat hanya 

untuk user yangmemiliki izin untuk aplikasi itu sendiri meskipun ada cara untuk 

mengekspornya ke aplikasi lain juaga, dan bisa berjalan dengan baik. 

2.8 System Usabilty Scale (SUS) 

System Usabilty Scale (SUS) merupakan skala uji terhadap kegunaan sistem 

yang dibangun dari teknik skala likert. Skala ini menggunakan beberapa item 

pernyataan dalam kuisioner yang ditujukan kepada sejumlah responden. Kemudian 

responden tersebut diminta untuk memberikan penilaian terhadap pernyataan-

pernyataan yang diajukan menyangkut suatu sistem. Jumlah pertanyaan yang 

diajukan sebanyak 10 soal dimana mencakup beberapa aspek dari sistem usability 

seperti : training (pelatihan), support (dukungan), dan kompleksitas dimana 

memiliki tingkat validitas tinggi untuk mengukur sistem usability [19]. Adapun 

pertanyaan-pertanyaan yang digunakan pada metode SUS adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.9 System Usabilty Scale (SUS) [20] 
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 Berdasarkan nilai dari kuisioner yang dilakukan kepada responden dapat 

dilakukan perhitungan dengan metode System Usabilty Scale (SUS) dengan cara 

setiap pertanyaan akan diberikan bobot nilai yang berkisar antara 1 hingga 5, 

perhitungan bobot dari pertanyaan memiliki aturan sebagai berikut [19]: 

a. Untuk pertanyaan no 1, 3, 5, 7, dan 9 maka nilai yang didapat yaitu posisi skala 

kemudian dikurangi 1. 

b. Untuk pertanyaan no 2, 4, 6, 8, dan 10 maka nilai yang didapat yaitu 5 kemudian 

dikurangi posisi skala. 

Setelah itu jumlahkan semua nilai yang didapat lalu lakukan proses perhitungan 

dengan jumlah nilai dikalikan 2,5 agar menemukan keseluruhan nilai skor SUS. 

Skor metode SUS ini memiliki rentang nilai 0 hingga 100, kualitas perangkat lunak 

yang baik apabila berada pada skor >=70. Nilai SUS didapat dengan cara mencari 

nilai rata-rata yang didapat dari responden. Perhitungan nilai rata-rata dengan 

menggunakan rumus dibawah ini [21]: 

Nilai rata-rata = ∑
𝑋𝑖

𝑁

𝑛
𝑖=1  …. 

Keterangan : Xi = Nilai score responden 

         N = Jumlah Responden 

2.9 Literatur Review 

Dalam menerapkan beberapa metode untuk membuat aplikasi media media 

pembelajaran ini diperlukan studi pustaka yang merupakan salah satu dari 

penerapan metode penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah : 

1. Pada jurnal Aris Rakhmadi, dkk yang berjudul "Visiualisasi Pembelajaran 

Fungsi, Turunan, dan Integral Pada Mata Pelajaran Matematika SMA Kelas 2 

Berbasis Macromedia Flash 8“ tahun 2012 [3]  juga menyebutkan pembelajaran 

interaktif yang menggabungkan berbagai unsur media seperti suara, animasi, 

teks, dan gambar yang dikemas dalam suatu wadah yang bersifat kreatif, 

interaktif, dan menyenangkan sehingga siswa dapat termotivasi dalam 

memahami materi pembelajaran. 

2. Pada jurnal Permana N.A, dkk yang berjudul “Pengaruh Virtual Laboratory 

Berbasis Flash Animation Terhadap Pemahaman Konsep Dan Keterampilan 

Berpikir Kritis Peserta Didik Tema Optik Kelas VIII SMP” tahun 2016 [5] 

disebutkan karena kurangnya persediaan alat dan bahan yang terdapat di 
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laboratorium sehingga mereka memvisiualisasikan animasi menggunakan adobe 

flash professional yang dibuat interaktif menggunakan virtual laboratory 

berguna untuk membantu siswa agar bisa berpikir kritis dan dapat memahami 

materi secara maksimal. 

3. Pada tugas akhir Annisa Desnada tahun 2016  ia merancang sebuah aplikasi 

media pembelajaran interaktif Sakawira Kartika yang digunakan untuk 

mempelajari pramuka Saka Kartika melalui smartphone[7]. Media pembelajaran 

ini memberikan sebuah kuis dengan format permainan sederhana yang berisi 

tentang praktek-praktek mengenai materi yang diajarkan seperti pembuatan 

simpul sehingga diharapkan dapat membuat pelajar lebih memahami Saka Wira 

Kartika dengan mudah. 

4. Pada jurnal Yusnia Alfi Syahrin, dkk yang berjudul “Perancangan dan 

Pengembangan Permainan “Super Sigi” Menggunakan Stencyl Sebagai Media 

Pengenalan Menyikat Gigi” Tahun 2015 [12] menjelaskan tentang metode 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang digunakan pada penelitian 

tugas akhir. Untuk mempelajari tahapan yang sesuai dengan metode MDLC. 

 


