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BAB III  

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini akan menjelaskan metode pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan. Penelitian ini menggunakan Multimedia Development Life Cycle 

(MDLC) yang merupakan metode pengembangan multimedia yang memiliki enam 

tahapan, yaitu concept, design, material collecting, assembly, testing, dan 

distribution[12]. Keenam tahap ini tidak harus berurutan dalam praktiknya, tahapan 

tersebut dapat saling bertukar posisi. Didalam bab ini akan dijelaskan hingga tiga 

tahapan, yaitu tahap concept, design, dan material collecting. Dan untuk tahapan 

selanjutnya akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Tahap concept memang harus 

menjadi hal yang pertama kali dikerjakan. 

3.1 Pengonsepan (concept) 

Untuk menggambarkan bagaimana mengembangkan dari suatu permasalahan 

pada penulisan skripsi mengenai media pembelajaran. Langkah pertama adalah 

tahap concept untuk melakukan identifikasi perkiraan kebutuhan yang dihasilkan 

dari tahap pengamatan pada penelitian awal dengan menentukan tujuan, dan tipe 

aplikasi yang akan dibuat. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan 

kepada ibu wali kelas 3 SDN Dinoyo 3 Malang, diperoleh informasi bahwa masih 

terdapat siswa yang kurang antusias dalam mengikuti pelajaran perkalian dan 

pembagian. Kemudian berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan terhadap siswa 

kelas 3 di SDN Dinoyo 3 Malang pada tanggal 31 Maret 2017 diperoleh data bahwa 

dari 39 siswa, sebanyak 31 siswa berpendapat dengan adanya media pembelajaran 

akan membuat mereka senang dalam belajar ketika menggunakan handphone diluar 

sekolah dan 36 siswa akan sangat tertarik jika materi perkalian dan pembagian 

disajikan kedalam bentuk animasi gambar, video, dan suara. 

Maka dari masalah yang telah disebutkan pada latar belakang yaitu untuk 

membuat suatu aplikasi media pembelajaran matematika tentang perkalian dan 

pembagian dengan memanfaatkan mobile, kita dapat membuat sebuah aplikasi 

media pembelajaran dan menggunakan adobe flash untuk membuat suatu aplikasi 

dengan memberikan ilustrasi/tutorial untuk mempelajari cara memecahkan masalah 
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perkalian dan pembagian yang dapat berguna untuk menarik minat belajar untuk 

siswa kelas 3 SD. 

 Aplikasi media pembelajaran ini meliputi 3 aspek, yaitu belajar, latihan, dan 

bantuan. Adapun skenario dari aplikasi media pembelajaran operasi hitung 

perkalian dan pembagian ini diantaranya sebagai berikut : 

a. Belajar : Menu belajar ini berisi tentang contoh pembelajaran mengenai soal-

soal perkalian dan pembagian. Pada menu belajar ini akan terdapat beberapa 

fitur yaitu permainan sederhana materi perkalian dan pembagian yang berfungsi 

untuk melatih kemampuan user untuk menyelesaikan soal perhitungan. Tutorial 

ini dibuat kedalam bentuk permainan sederhana dimana nanti user akan 

berinteraksi dengan aplikasi user akan dituntun untuk dapat menyelesaikan soal 

yang ada dalam tutorial. 

b. Latihan : latihan ini berfungsi untuk melatih kemampuan user, latihan ini berisi 

soal-soal perhitungan perkalian dan pembagian. Ada tiga pilihan latihan soal 

yang bisa dikerjakan oleh peserta, yaitu : 

- Soal-soal yang berisi operasi hitung perkalian (50 soal)  

- Soal-soal yang berisi operasi hitung pembagian (50 soal) 

- Soal-soal yang berisi campuran operasi hitung perkalian dan pembagian (50 

soal) 

Keseluruhan soal dibuat dalam bentuk pilihan ganda yang ditampilkan 

secara random, soal yang ditampilkan pada setiap latihan evaluasi berjumlah 10 

soal. Setelah pengguna selesai menjawab 10 soal maka akan tampil jumlah skor 

jawaban yang benar. 

c. Bantuan : Berisi tentang tabel perkalian dan pembagian yang berguna untuk 

memudahkan pengguna ketika mereka memerlukan bantuan untuk menghafal 

perkalian dan pembagian. Selain itu pada menu ini juga berisi deskripsi jalannya 

aplikasi yang dibuat dan beberapa penjelasan untuk menggunakan tombol-

tombol yang terdapat didalam aplikasi. Menu bantuan ini berupa teks dan 

gambar. 

3.2 Perancangan (design) 

 Setelah melakukan tahap concept langkah kedua yaitu melakukan tahap 

design. Dengan membuat skenario yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi 
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media pembelajaran ini, skenario yang dibuat yaitu storyboard, user interface, dan 

kebutuhan yang lain. Pembuatan perancangan aplikasi akan menjelaskan tentang 

aplikasi media pembelajaran secara garis besar. 

3.2.1 Flowchart 

 Flowchart merupakan bagan perancangan aplikasi dengan menggunakan 

simbol-simbol untuk menjelaskan proses berjalan nya aplikasi secara garis besar. 

Pada halaman utama ini terdapat beberapa button yaitu Belajar, Latihan, dan 

Bantuan yang didalamnya terdapat fungsi lebih lanjut. Terdapat beberapa flowchart 

yang mewakili setiap kegiatan, adapun pada gambar 3.1 merupakan flowchart 

secara umum dari aplikasi. 

 

Gambar 3.1 Flowchart Halaman Utama 

 Pada gambar 3.1 merupakan flowchart pada halaman utama aplikasi, dimulai 

dari start kemudian aplikasi akan menampilkan tampilan pada halaman utama. 

Setelah itu terdapat beberapa button yang dipilih oleh pengguna (user), jika 

memilih ya maka akan memproses ke fungsi selanjutnya dan jika memilih tidak 

maka pengguna akan memilih button keluar dan aplikasi akan ke proses end yaitu 

fungsi akhir program. 
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Gambar 3.2 Flowchart Halaman Belajar 

 Pada gambar 3.2 merupakan flowchart dari halaman belajar, terdapat pilihan 

button yaitu konsep perkalian maka aplikasi akan menampilkan tutorial belajar 

perkalian, jika memilih button konsep pembagian maka aplikasi akan menampilkan 

tutorial belajar pembagian, dan jika pengguna memilih button menu maka aplikasi 

akan menampilkan halaman utama. 

 

Gambar 3.3 Flowchart Halaman Latihan 

 Pada gambar 3.3 merupakan flowchart dari halaman latihan, terdapat pilihan 

button yaitu latihan perkalian maka aplikasi akan menampilkan soal-soal tentang 

perkalian, jika memilih button latihan pembagian maka aplikasi akan menampilkan 

soal-soal pembagian, jika memilih button latihan campuran maka aplikasi akan 
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tampil soal-soal yang berisi perkalian dan pembagian, dan jika pengguna memilih 

button menu maka aplikasi akan menampilkan halaman utama. 

 

Gambar 3.4 Flowchart Halaman Bantuan 

 Pada gambar 3.4 merupakan flowchart dari halaman bantuan, terdapat pilihan 

button yaitu tabel perkalian maka aplikasi akan menampilkan tabel perkalian 1 

hingga perkalian 10, jika memilih button tabel pembagian maka aplikasi akan 

menampilkan pembagian 1 hingga 10, jika memilih button bantuan maka aplikasi 

akan menampilkan tentang aplikasi, dan jika pengguna memilih button menu maka 

akan menampilkan halaman utama. 

3.2.2 Storyboard 

 Storyboard merupakan rangkaian sketsa yang dibuat untuk menggambarkan 

alur cerita elemen-elemen yang diusulkan untuk aplikasi multimedia. Storyboard 

digunakan sebagai alat bantu pada tahapan perancangan multimedia. Storyboard 

merupakan sederetan ilustrasi gambar yang ditampilkan berurutan untuk keperluan 

visualisasi awal dari suatu file, animasi, atau urutan media interaksi. Adapun 

storyboard untuk animasi konsep perkalian dan pembagian adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Storyboard untuk Perhitungan Perkalian 

 

Untuk menyelesaikan soal perkalian, 

maka gunakan dengan cara 

penambahan secara berulang. 

Terdapat kotak bola dengan berisi 15 

bola, 5 bola berwarna merah, 5 bola 

berwarna kuning, 5 bola berwarna 

biru. Kemudian kerjakan soal untuk 

3 x 4 = ? 

 

 

 

Soal 3 x 4 sama dengan melakukan 

penambahan angka 4 berulang 

sebanyak 3 kali. Jika menggunakan 

bola tersebut, maka 4 sebagai bola 

dan 3 sebagai keranjang. Maka dari 

itu disediakan keranjang sebanyak 3 

buah, kemudian pindahkan 4 bola 

yang memiliki warna yang sama 

kedalam 1 keranjang. 

 

  

Pindahkan bola yang bewarna merah 

dari kotak ke dalam 1 keranjang 

yang telah disediakan sebanyak 4 

bola merah. Ulangi hingga 3 

keranjang masing-masing berisi 

sebanyak 4 bola. 

Memindahkan bola dengan cara 

ditarik dari kotak bola hingga 

kedalam keranjang bola. 

 

 

Kemudian masih proses perulangan 

dengan memindahkan kembali bola 

yang bewarna kuning dari kotak bola 

ke dalam 1 keranjang yang telah  

disediakan sebanyak 4 bola kuning. 
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Pindahkan bola yang bewarna biru 

dari kotak ke dalam 1 keranjang 

yang telah disediakan sebanyak 4 

bola biru. 

 

 

 

 

 

 

Kemudian pada tahap terakhir, 

pindahkan bola-bola yang didalam 4 

keranjang tersebut ke lingkaran yang 

telah disediakan. Selanjutnya hitung 

ada berapa jumlah bola didalam 

lingkaran ? Jumlah bola pada 

lingkaran ini sebanyak 12 bola, 

terdapat 4 bola warna merah, 4 bola 

warna kuning, 4 bola warna biru. 

Jadi, hasil dari 3 x 4 atau sama 

dengan dari 4 ditambahkan sebanyak 

3 kali yaitu : 4 + 4 + 4  adalah 12. 

 

Pada tabel 3.1 merupakan storyboard untuk animasi konsep perkalian. 

Didalam storyboard ini tentu telah dijelaskan tentang urutan sebagai visualisasi 

awal dari suatu animasi yang akan dirancang kedalam konsep perkalian. Tutorial 

konsep perkalian ini menggunakan bola dengan beberapa warna sebagai animasi 

yang dapat berinteraksi dengan pengguna (user). Kemudian pada tabel 3.2 akan 

dijelaskan storyboard untuk perhitungan pembagian : 

Tabel 3.2 Storyboard Untuk Perhitungan Pembagian 

 

Untuk menyelesaikan soal 

pembagian, maka cara yang 

digunakan adalah kebalikan dari 

perkalian yaitu lakukan pengurangan 

secara beruntun. Kita coba 

mengerjakan soal pembagian untuk  

8 / 4 = ? 
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Untuk soal pembagian 8 / 4 maka 

kita akan membutuhkan 4 lingkaran 

untuk melakukan pengurangan. 

Disini kita sediakan permen sebagai 

medianya, kemudian pengguna akan 

memindahkan 8 buah permen 

tersebut kedalam lingkaran yang 

telah disediakan. 

 

 
 

Lalu kita pindahkan dengan 

membagi rata 8 permen tersebut 

kedalam 4 lingkaran yang telah 

dibuat sebelumnya. Dengan cara 

menggerakan permen tersebut  

hingga berada kedalam lingkaran. 

  

Setelah permen selesai untuk 

dibagikan kedalam 4 lingkaran yang 

telah tersedia, kemudian hitung 

jumlah permen dalam lingkaran 

apakah telah selesai terbagi sama 

rata. 

 

Terdapat 2 permen pada lingkaran 

pertama, 2 permen pada lingkaran 

kedua, 2 permen pada lingkaran 

ketiga, dan 2 permen pada lingkaran 

keempat. Yang berarti bahwa 8 

permen yang telah disediakan 

setelah dilakukan pengurangan  2 

permen disetiap lingkaran sebanyak 

4 kali hasilnya adalah 0. 

Maka, 8-2-2-2-2 = 0 
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Karena jumlah permen pada 4 

lingkaran sama yaitu berisi 2 

permen. Jadi, jawaban dari 8 / 4  

adalah 2. 

Pada tabel 3.2 merupakan storyboard untuk animasi konsep pembagian. 

Didalam storyboard ini tentu telah dijelaskan tentang urutan sebagai visualisasi 

awal dari suatu animasi yang akan dirancang kedalam konsep pembagian. Tutorial 

konsep pembagian ini menggunakan permen dengan beberapa warna sebagai 

animasi yang dapat berinteraksi dengan pengguna (user). Pada tabel 3.3 merupakan 

storyboard pada menu latihan : 

Tabel 3.3 Storyboard Menu Latihan 

 

Ketika user memilih menu latihan, 

maka aplikasi akan menampilkan 

halaman pada menu latihan. Pada 

menu latihan ini terdapat 3 pilihan 

menu, yaitu latihan perkalian, 

pembagian dan campuran yang 

berisi perkalian dan pembagian. 

Selain itu juga terdapat button untuk 

kembali ke menu utama. 

 

 
 

User memilih menu latihan 

perkalian, dan kemudian aplikasi 

akan menampilkan halaman pada 

menu latihan perkalian. 
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Tampilan ini merupakan isi dari 

menu latihan perkalian. User akan 

diminta untuk menjawab pertanyaan 

mengenai soal perhitungan 

perkalian. Dalam satu kali evaluasi 

user akan mengerjakan soal 

sebanyak 10 soal pilihan ganda. 

 
 

User memilih menu latihan 

pembagian, dan kemudian aplikasi 

akan menampilkan halaman pada 

menu latihan pembagian. 

 
 

Tampilan ini merupakan isi dari 

menu latihan pembagian. User akan 

diminta untuk menjawab pertanyaan 

mengenai soal perhitungan 

perkalian. Dalam satu kali evaluasi 

user akan mengerjakan soal 

sebanyak 10 soal pilihan ganda 

 
 

User memilih menu latihan 

campuran, dimana pada halaman 

latihan ini terdapat 2 macam soal 

yaitu tentang perkalian dan 

pembagian. 
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Tampilan ini merupakan isi dari 

menu latihan campuran. User akan 

diminta untuk menjawab pertanyaan 

mengenai soal perhitungan 

perkalian. Dalam satu kali evaluasi 

user akan mengerjakan soal 

sebanyak 10 soal pilihan ganda 

 
 

Setelah user selesai mengerjakan 

soal-soal yang telah mereka kerjakan 

sesuai dengan materi soal yang 

mereka pilih, maka akan tampil 

halaman score. 

Pada tabel 3.3 merupakan storyboard untuk halaman latihan. Didalam 

storyboard ini tentu telah dijelaskan tentang urutan sebagai visualisasi awal dari 

media interaksi. Pada menu latihan ini terdapat button yang dapat dipilih oleh 

pengguna (user), yaitu latihan perkalian, latihan pembagian, dan latihan berisi 

perkalian dan pembagian. Setiap satu kali evaluasi akan tampil 10 soal, untuk 

jawaban benar akan mendapat skor 1 dan pada akhir evaluasi akan tampil jumlah 

skor yang didapatkan dari jawaban yang benar. 

Tabel 3.4 Storyboard Menu Bantuan 

 

Ketika user memilih menu bantuan, 

maka aplikasi akan menampilkan 

halaman pada menu bantuan. Pada 

menu bantuan ini terdapat 3 pilihan 

menu, yaitu tabel perkalian, 

pembagian untuk membantu user 

ketika mereka mengalami kesulitan 

untuk menghafal perkalian, dan 

terdapat penjelasan tentang aplikasi 

ini. Selain itu juga terdapat button 

untuk kembali ke menu utama. 
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User memilih menu tabel perkalian, 

dan kemudian aplikasi akan 

menampilkan halaman pada menu  

tabel perkalian. 

 
 

Tampilan ini merupakan isi dari 

menu tabel perkalian. User akan 

melihat tabel perkalian dari 1 hingga 

100. 

 
 

User memilih menu tabel 

pembagian, dan kemudian aplikasi 

akan menampilkan halaman pada 

menu tabel pembagian. 

 
 

Tampilan ini merupakan isi dari 

menu tabel pembagian. User akan 

melihat tabel pembagian dari 1 

hingga 100. 
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User memilih menu tentang 

aplikasi, dan kemudian aplikasi 

akan menampilkan halaman pada 

menu tentang aplikasi. 

 
 

Pada halaman menu tentang aplikasi 

ini berisi penjelasan tentang 

deskripsi aplikasi media 

pembelajaran ini dan cara 

penggunaan aplikasi media  

pembelajaran. 

Pada tabel 3.4 merupakan storyboard untuk halaman bantuan. Didalam 

storyboard ini tentu telah dijelaskan tentang urutan sebagai visualisasi awal dari 

media interaksi. Pada menu bantuan ini terdapat button yang dapat dipilih oleh 

pengguna (user), yaitu tabel perkalian yang berisi perkalian 1 hingga 10, tabel 

pembagian yang berisi pembagian 1 hingga 10, dan tentang aplikasi yang berisi 

penjelasan tentang deksripsi aplikasi media pembelajaran. 

3.2.3 User Interface 

 Rancangan tampilan ini merupakan desain interface dari awal eksekusi 

program hingga menampilkan hasil output yang dicari. Adapun rancangan tampilan 

pada aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.5 Rancangan Tampilan Awal 
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 Pada gambar 3.5 merupakan user interface tampilan awal saat user masuk 

kedalam aplikasi, ini merupakan halaman utama terdapat pilihan button materi, 

belajar, latihan, bantuan untuk memberikan penjelasan menggunakan media 

pembelajaran ini, dan close untuk keluar dari aplikasi. 

 

Gambar 3.6 Rancangan Tampilan Menu Belajar 

 Pada gambar 3.6 merupakan user interface halaman menu belajar terdapat 

pilihan konsep perkalian yang berisi tutorial pembelajaran perkalian dan konsep 

pembagian yang berisi tutorial pembelajaran yang dapat dipilih oleh pengguna 

(user) sesuai apa yang ingin mereka pelajari. Tombol menu untuk kembali pada 

menu utama. 

 
Gambar 3.7 Rancangan Halaman Menu Latihan 

 

 Pada gambar 3.7 merupakan user interface halaman menu latihan ini juga 

terdapat pilihan latihan soal perkalian, latihan soal pembagian, dan latihan soal 

berisi perkalian dan pembagian yang dapat dipilih oleh pengguna (user) sesuai apa 

yang ingin mereka kerjakan dan setiap satu kali evaluasi akan tampil 10 soal. 

Tombol menu untuk kembali pada menu utama. 
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Gambar 3.8 Rancangan Halaman Bantuan 

Pada gambar 3.8 merupakan user interface halaman bantuan berisi tentang 

tabel perkalian dan pembagian yang berguna untuk memudahkan pengguna ketika 

mereka memerlukan bantuan untuk menghafal perkalian dan pembagian. Selain itu 

juga ada penjelasan tentang deskripsi jalannya aplikasi yang dibuat dan beberapa 

penjelasan untuk menggunakan tombol-tombol yang terdapat didalam aplikasi. 

 

3.2.4 Perancangan Emotion Card 

 Emotion Card merupakan suatu ekpresi yang digunakan untuk 

menggambarkan tingkat respon user ketika menggunakan aplikasi media 

pembelajaran ini. Emotion Card dibuat lebih berwarna karena untuk menarik 

perhatian dari responden yang masih duduk disekolah dasar kelas 3. Sebelum 

dilakukan pengujian, seluruh siswa akan dijelaskan terlebih dahulu tentang fungsi 

emotion card sebagai nilai dari skala yang digunakan untuk pengujian. Terdapat 5 

kategori emotion yang digunakan untuk menggambarkan setiap ekspresi, adapun 

kelima ekspresi tersebut yaitu 

Tabel 3.5 Perancangan Emoticon Card 

No Gambar Emotion Jenis Emotion Keterangan 

1. 

 

Emotion Ketawa Sangat Setuju 
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2.  

 

Emotion Senyum Setuju 

3. 

 

Emotion Datar Cukup 

4. 

 

Emotion Sedih Tidak Setuju 

5. 

 

Emotion Kecewa Sangat Tidak Setuju 

 

3.2.5 Perancangan Kuisioner 

 Pengujian tes kegunaan dengan menggunakan metode System Usabilty Scale 

(SUS) dilakukan dengan menggunakan kuisioner, hal ini digunakan sebagai cara 

untuk mendapatkan hasil tingkat kesesuaian dari aplikasi yang telah dibuat. 

Kuisioner ini berisi 10 pernyataan yang meliputi penilaian tentang tes kegunaan 

yang ada pada aplikasi. Bahasa yang jelas dan sederhana digunakan untuk membuat 

pernyataan agar bisa mudah dipahami dikarenakan responden merupakan siswa 

sekolah dasar kelas 3. Pada tabel 3.6 merupakan pernyataan yang digunakan 

sebagai kuisioner dengan metode System Usabilty Scale (SUS) : 
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Tabel 3.6 System Usability Scale (SUS) 

 

Emotion Card digunakan untuk mengukur tingkatan respon pengguna. 

Skala yang digunakan sebanyak 5 ekspresi, emotion senang mewakili skala sangat 

suka, emotion senyum mewakili skala suka, emotion datar mewakili skala cukup, 

emotion sedih mewakili skala tidak suka, emotion kecewa mewakili skala sangat 

tidak suka. Untuk rancangan skala yang digunakan akan dijelaskan pada tabel 3.7: 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

Sangat 

Setuju 

(Ketawa) 

Setuju 

(Senyum) 

Cukup 

(Datar) 

Tidak 

Setuju 

(Sedih) 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

(Kecewa) 

1 Adik-adik berpikir untuk 

lebih sering menggunakan 

aplikasi belajar perkalian 

dan pembagian ini. 

     

2 Adik-adik menemukan 

bahwa tampilan aplikasi 

nya sederhana. 

     

3 Adik-adik bisa 

menggunakan aplikasi 

media pembelajaran ini. 

     

4 Adik-adik berpikir 

membutuhkan pendamping 

untuk bisa menggunakan 

aplikasi ini. 

     

5 Adik-adik menemukan 

setiap fungsi terintegrasi 

dengan baik. 

     

6 Adik-adik berpikir ada 

banyak yang tidak sesuai 

pada aplikasi ini 

     

7 Adik-adik berpikir bisa 

mempelajari  cara 

menggunakan aplikasi ini 

dengan cepat. 

     

8 Adik-adik berpikir aplikasi 

ini sulit untuk digunakan. 

     

9 Adik-adik merasa yakin 

untuk bisa menggunakan 

aplikasi ini. 

     

10 Adik-adik perlu belajar 

banyak hal sebelum bisa 

menggunakan aplikasi ini. 
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Tabel 3.7 Skala Likert 

Skala Keterangan Bobot Nilai 

 SS Sangat Suka 5 

S Suka 4 

C Cukup 3 

TD Tidak Suka 2 

STD Sangat Tidak Suka 1 

 

3.2.6 Penentuan Jumlah Responden 

 Pada penelitian tugas akhir ini responden yang digunakan untuk pengujian 

aplikasi media pembelajaran ini adalah siswa sekolah dasar kelas 3. Pengambilan 

sampel sebagai responden pada penelitian ini yaitu pada sekolah SDN Dinoyo 3 

Malang. Menurut Uma Sekaran pada jurnal Sri Sundari dan Adi Sembodo 

memberikan acuan untuk menentukan ukuran sampel yaitu lebih dari 30 dan kurang 

dari 500 adalah jumlah yang banyak dipakai untuk penelitian. Jika sampel dipecah 

menjadi beberapa kategori orang maka ukuran sampel minimum adalah 30 

responden untuk setiap kategorinya [21]. Jumlah responden yang digunakan 

sebagai sampel berjumlah 39 siswa kelas 3 sekolah dasar. Pemilihan subjek 

responden sudah memenuhi kriteria sampel. 

3.3 Pengumpulan Materi (Collecting material) 

 Langkah ketiga dari bagian Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yaitu 

collecting material yang merupakan pengumpulan bahan yang digunakan pada 

konten aplikasi media pembelajaran ini. Selama tahap ini semua data, gambar, 

audio, dan video untuk aplikasi yang diunduh dari beberapa sumber yang telah 

dicantumkan dikumpulkan kedalam format digital yang sesuai. Selain itu adapun 

konten materi dan belajar diambil dari buku sekolah Cerdas Berhitung Matematika 

Untuk SD/MI kelas 3 terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

(Depdiknas). 

Pada penelitian ini file movie yang merupakan animasi akan dihasilkan 

menggunakan flash. Movie yang dihasilkan dapat berupa grafik atau gambar. Grafik 

yang dihasilkan ini adalah grafik yang berbasis vektor sehingga animasi yang 

ditampilkan lebih cepat dan terlihat halus jika diakses melalui internet. Flash juga 
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memiliki kemampuan untuk mengimpor file suara, video maupun file gambar dari 

aplikasi lain hasil dapat dipublikasikan ke dalam bentuk file.apk sehingga dapat 

dijalankan pada aplikasi Android. Adapun gambar yang digunakan pada aplikasi 

media pembelajaran perkalian dan pembagian ini adalah  

Tabel 3.8 Gambar Pada Aplikasi 

Gambar Keterangan 

 

Gambar disamping merupakan 

background pada halaman utama. 

Gambar ini dibuat menggunakan 

adobe photoshop CS3. 

 

Gambar disamping merupakan 

background yang digunakan pada 

halaman menu belajar, menu 

latihan, dan  menu bantuan. 

 

Gambar disamping merupakan 

background yang digunakan pada 

halaman menu latihan. 

  

Gambar disamping digunakan untuk 

button belajar, latihan, dan bantuan. 

 

Gambar disamping digunakan untuk 

button keluar. 
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Gambar disamping digunakan untuk 

button pada isi dari menu belajar, 

latihan, dan bantuan. 

 

Gambar disamping digunakan untuk 

button menu, lanjut, dan kembali. 

 

3.4 Pembuatan (Assembly) 

 Pada saat membuat Aplikasi Media Pembelajaran Operasi Hitung Perkalian 

dan Pembagian ini perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan memiliki 

spesifikasi sebagai berikut : 

a. Perangkat Keras 

- Personal Computer (PC) atau Laptop 

- Smartphone (Android) 

- 1 buah mouse 

- Speaker 

b. Perangkat Lunak 

- Sistem Operasi Windows 7 

- Android Studio 

- Adobe Photoshop CS3 

- Adobe Flash Player  

3.5 Pengujian (Testing) 

 Pada tahap ini dilakukan pengujian dari aplikasi media pembelajaran yang 

telah dibuat, apakah aplikasi 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 aplikasi media pembelajaran ini menggunakan pengujian black box 

testing  dan pengujian tes kegunaan dilakukan dengan menggunakan metode 

System Usability Scale (SUS) yang berbentuk kuisioner, hal ini digunakan sebagai 

cara untuk mendapatkan hasil tingkat kesesuaian dari aplikasi yang telah dibuat.  

Kuisioner yang berisi beberapa pernyataan dimana mencakup beberapa aspek dari 

sistem usability seperti : training (pelatihan), support (dukungan), dan 

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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kompleksitas dimana memiliki tingkat validitas tinggi untuk mengukur sistem 

usability. Untuk penjelasan lebih jelasnya yang nanti akan dibahas pada bab 

selanjutnya yaitu bab IV Pembahasan. 

3.6 Distribusi (Distribution) 

 Tujuan pendistribusian adalah untuk menyebarluaskan aplikasi media 

pembelajaran ini, sehingga banyak yang bisa menggunakan aplikasi ini terutama 

pada kalangan anak-anak. Hasil dari program aplikasi media pembelajaran akan 

diekspor menjadi file berekstensi .apk yang bisa dibagikan dan digunakan pada 

smartphone (android). 

 

http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/7ccf55b949bd4527846ee0aa6f7c5a8a/papers/21120110130069.pdf

