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ABSTRAK
Mengenalkan secara dini anak-anak generasi bangsa tentang berkembangan
teknologi secara tidak langsung bahwa cara atau metode belajar mengajar tidak selalu
memerlukan Guru atau Tenaga pengajar yang selalu berdiri di depan anak-anak
tersebut, ada yang namanya layanan Multimedia yang berbasis teknologi grafis dan
animasi. Pembuatan Aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Macromedia
Flash dikarenakan bahasa ini sangat atraktif dan inovatif yang dapat menampilkan
animasi suara dan gambar. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dapat memberikan
informasi pembelajaran lengkap beserta animasi yang mampu meningkatkan
kemampuan daya tangkap siswa terhadap sebuah pembelajaran. Pembelajaran salah
satunya adalah multimedia pembelajaran Edugame yang berupa animasi gambar dan
suara yang berisi pengenalan Huruf, Angka, Penjumlahan Dan Pengurangan yang
dicantumkan pada setiap animasi multimedia.
Kata Kunci : Multimedia, Grafis, Animasi, Macromedia Flash, Edugame.
ABSTRACT
Early introducing the nation's generation of children about technological development
indirectly that teaching and learning methods or methods do not always require teachers
or teaching staff who always stand in front of these children, there is such a thing as a
multimedia service based on graphic and animation technology. Making applications using
the Macromedia Flash programming language because this language is very attractive
and innovative which can display animated sound and images. The results of this study
are that it can provide complete learning information along with animations that can
improve students' ability to capture learning. One of the lessons is Edugame multimedia
learning which is in the form of animated images and sounds containing the recognition of
letters, numbers, addition and subtraction which are included in each multimedia
animation.
Keywords: Multimedia, Graphics, Animation, Macromedia Flash, Edugame.
1. Pendahuluan
mengikuti
dan
memanfaatkan
perkembangan
ilmu
pengetahuan,
Seiring
dengan
perkembangan
teknologi dan seni.
zaman yang ditandai dengan kemajuan
Aplikasi dari hal tersebut adalah
teknologi, dituntut untuk dapat mengikuti
penggunaan
multimedia
dalam
kemajuan teknologi yang telah ada.
pembelajaran, khususnya di sekolah
Begitu halnya dengan jenjang-jenjang
dasar. Mengapa harus sekolah dasar?
pendidikan
harus
dapat
fleksibel
Karena anak-anak di sekolah dasar
mengikuti perkembanagan kemajuan
merupakan generasi penerus bangsa.
yang ada. Sesuai dengan kurikulum yang
Apabila pembelajarannya tidak bermakna
berlaku sekarang, menyebutkan salah
maka anak- anak
tidak akan
satu prinsipnya yaitu tanggap terhadap
dapat
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Itu
menyerap makna dari pembelajaran.
artinya
bahwa
ilmu
pengetahuan,
Oleh karena itu, supaya pembelajaran
teknologi dan seni berkembang secara
dapatbermakna,
efektif,
maka
dinamis. Oleh karena itu, semangat dan
diadakannya
pembelajaran
dengan
isi
kurikulum
serta
menggunakan multimedia.
pembelajarannya harus memberikan
pengalaman belajar peserta didik untuk
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A. Pengertia Multimedia dan
Multimedia dalam Pembelajaran
Di dalam dunia pendidikan tentu
kita mengenal media pembelajaran,
media pembelajaran merupakan saluran
atau jembatan dari pesan-pesan
pembelajaran yang disampaikan oleh
sumber pesan kepada penerima pesan.
Kemudian istilah multimedia. Multimedia
merupakan
teknologi
yang
menggabungkan gambar, gerak, teks.
Multimedia adalah penggunaan
komputer untuk
menyajikan
dan
menggabungkan teks, suara, gambar,
animasi dan video dengan alat bantu
([tool]) dan koneksi ([link]) sehingga
pengguna dapat berinteraksi, berkarya
dan berkomunikasi.
Kemudian pembelajaran adalah
proses interaksi antara peserta didik
dengan sumber belajar dengan maksud
untuk
memperoleh
pengetahuan.
Sumber belajar disini adalah guru,
pendidik, buku, media elektronik dan
sebagainya.
Apabila dikaitkan antara multimedia
dan pembelajaran maka pembelajaran
itu dapat menarik, efektif dan efesien
apabila
menggunakan
multimedia
sebagai media pembelajarannya. Dipilih
multimedia karena kita harus ingat
bahwa masa kanak-kanak terutama
siswa sekolah dasar karena mereka
masih berfikir konkrit, semua yang guru
utarakan atau sampaikan harus mereka
buktikan sendiri dengan mata mereka,
kemudian
multimedia
merupakan
sumber belajar yang berisikan pesan
atau materi pelajaran yang dibuat
secara menarik dalam bentuk kombinasi
gambar, teks, gerak dan animasi yang
disesuaikan dengan usia peserta didik
yang dapat menarik minat peserta
didik
dalam
belajar,
sehingga
pembelajaran akan menyenangkan dan
tidak menjenuhkan. Multimedia terbagi
menjadi
dua
kategori,
yaitu:
multimedia linier dan
multimedia interaktif.
Multimedia
linier adalah suatu multimedia yang
tidak dilengkapi dengan alat pengontrol
apapun yang dapat dioperasikan oleh
pengguna. Multimedia ini berjalan
sekuensial (berurutan), contohnya: TV

dan film.
Multimedia interaktif
adalah
suatu multimedia yang dilengkapi
dengan alat pengontrol
yang
dapat dioperasikan oleh pengguna,
sehingga pengguna dapat memilih apa
yang
dikehendaki
untuk
proses
selanjutnya.
Contoh
multimedia
interaktif
adalah:
multimedia
pembelajaran interaktif, aplikasi game,
dll.
Mengutip dari
Ariasdi
Multimedia, Panduan Pengembangan
Multimedia mengatakan bahwa Apabila
multimedia
pembelajaran
dipilih,
dikembangkan dan digunakan secara
tepat dan baik,
akan
memberi
manfaat yang sangat besar bagi para
guru dan siswa. Secara umum manfaat
yang dapat diperoleh adalah proses
pembelajaran lebih menarik, lebih
interaktif, jumlah waktu mengajar dapat
dikurangi, kualitas belajar siswa dapat
ditingkatkan
dan
proses
belajar
mengajar dapat dilakukan di mana
dan kapan saja, serta sikap belajar
siswa dapat ditingkatkan.
B. Multimedia Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa
latin medius yang secara hafal berarti
tengah, perantara atau pengantar.
Dalam bahasa arab, media adalah
perantara atau pengantar dari pengirim
kepada penerima pesan. Media apabila
dipahami secara garis besar adalah
manusia, materi atau kejadian yang
membangun kondisi dan membuat
siswa
mampu
memperoleh
pengetahuan,
keterampilan, atau
sikap. Dalam pengetahuan ini, guru,
buku teks dan lingkungan sekolah
merupakan
media. Secara lebih
khusus, pengertian media dalam proses
belajar mengajar cenderung diartikan
sebagai alat-alat grafis, photografis, atau
elektronis
untuk
menangkap,
memproses, dan menyusun kembali
informasi visual dan verbal.
Batasan
lain
telah
pula
dikemukakan oleh para ahli yang
sebagian
diantaranya,
AECT(Association Of Education and
Communication Technology,
1977)
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memberikan batasan tentang media
sebagai segala bentuk dan saluran
yang digunakan untuk menyampaikan
pesan atau informasi. Disamping
sebagai
sistem
penyampai
atau
pengantar, media yang sering diganti
dengan kata. Mediator adalah penyebab
atau alat yang turut campur tangan
yaitu mengatur hubungan yang efektif
antara dua pihak utama dalam proses
belajar siswa dan isi pelajaran. “art”
adalah ketrampilan (skill) yang
diperoleh lewat pengalaman, study dan
observasi.
Bila
dihubungkan
dengan
pendidikan dan pengajaran, maka
teknologi
mempunyai
pengertian
sebagai: perluasan konsep tentang
media, dimana teknologi bukan sekedar
benda, alat, bahan, atau perkakas,
tetapi tersimpul pula sikap, perbuatan
organisasi dan manajemen
yang
berhubungan dengan penerapan ilmu.

menumbuhkembangkan
kreatifitas
siswa
sehingga
akan
terasa
kebermaknaannya suatu pembelajaran.
Serta guru harus menguasai betul
menggunakan multimedia yang sesuai.
Multimedia yang dikenal di masyarakat
sekarang ini adalah sama dengan
istilah penggunaan komputer. Padahal
computer bukan satu-satunya bentuk
multimedia,
telepon
genggam/handphone dan televisi juga
termasuk multimedia.
Multimedia
berkembang
sangat
variatif,
seiring
dengan
perkembangan media- media elektronik,
seperti media konvensional berupa
kaset rekaman pengajaran dan program
TV pendidikan, multimedia berbasis
komputer terdiri dari CD, CD MP3, VDC
dan DVD, serta multimedia berbasis
internet seperti e-news, FaceBook, eBook, google, Chatting, Newsgroup dan
lain-lain.
Format
sajian
multimedia
pembelajaran dapat dikategorikan ke
dalam empat kelompok sebagai berikut:

C. Aplikasi Penggunaan Multimedia
dalam Pembelajaran di Sekolah
Dasar

1. Sekilas Tentang Aplikasi yang
Digunakan
Dalam pembuatan
aplikasi
ini menggunakan macromedia
flash yang bekerja pada ruang lingkup
WINDOWS. Pada awal abad ke-21 ini,
komputer grafis telah menunjukkan
kemajuan
yang
pesat,
mampu
menghasilkan animasi menjadi lebih
komunikatif. Macromedia Flash adalah
perangkat lunak aplikasi untuk animasi
yang digunakan untuk Web. Dengan
Macromedia
Flash,
Anda
dapat
melengkapi web site Anda dengan
beberapa macam animasi, sound,
intaraktif animasi dan lain-lain. Gambar
hasil dari Macromedia Flash dapat
diubah ke dalam format lain untuk
digunakan pada pembuatan desain web
dan
game interaktif
yang
tidak
langsung mengadaptasi Flash.
Saat Flash pertama kali muncul,
semua orang terekjut dengan ukuran
sangat kecil dapat menampilkan animasi
yang sangat bagus. Pada saat itu
orang membandingkannya dengan file
video sehingga menjadikan Flash
sesuatu yang sangat luar biasa.
Kini situs-situs web
telah
banyak menampilkan animasi yang

Media sangat banyak manfaat serta
fungsinya apalagi media
yang
berbasis multimedia. Kita harus ingat
bahwa manusia khusunya siswa dapat
menyerap suatu materi apabila materi
yang disampaikan dikemas dalam
bentuk
yang
menarik
dan
mengesankan, sehingga materi yang
mereka simak akan terus teringatingat di benak mereka. Untuk itu,
dihadirkanlah multimedia di sekolah
dasar,
dengan
maksud
supaya
pembelajaran menjadi lebih bermakna
dan menarik dan tetap
menganut
Pembelajaran aktif kreatif efektif dan
menyenangkan
Supaya
pembelajaran
dapat
bermakna, bukan
hanya media
yang menjadi faktor pendukungnya.
Tetapi peranan guru atau pendidik
sebagai motivator dan fasilitatorpun
menjadi faktor yang sangat penting,
karena
pendidik
harus
dapat
merangsang
dan
memberikan
dorongan
untuk
dapat
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menarik dengan Flash. Dan lama
kelamaan webdan game yang dibuat
dengan Flash menjadi suatu hal yang
biasa, namun orang tetap
kagum bila
suatu situs web menampilkan animasi
yang betul-betul unik dan menarik.
Kreativitaslah yang paling utama untuk
membuat suatu situs menjadi tetap
menarik di mata pengunjung.

Gambar 2.4 Reverse Frame

2. Rancangan Sistem
Rancangan sistem adalah kegiatan
untuk merancang suatu sistem yang
dilakukan untuk menggambarkan suatu
sistem
dibentuk.
Tujuan untuk
merancang suatu sistem yaitu
untuk memenuhi kebutuhan pemakai
sistem
(user)
serta
memberikan
gambaran
yang jelas kepada
pemrogram
komputer
dan
ahli
tehnik lainnya.
Kegiatan yang dilakukan untuk
mendesain
suatu
sistem
yang
mempunyai tahapan-tahapan kerja yang
tersusun secara logis, dimulai dari
pengumpulan
bahan-bahan
yang
diperlukan
guna
pelaksanaan
perancangan
tersebut.
Langkah
selanjutnya
adalah
menganalisis
bahan/data yang telah dikumpulkan
guna menentukan batasan-batasan
sistem, dan kemudian merancang
sistem tersebut.
Analisis sistem dan perancangan
sistem merupakan profesional sistem
yang membangun sistem informasi.
Perubahan dalam sistem informasi akan
mendorong pemakai (user) merubah
perilaku. Sistem dapat juga melibatkan
para pemakai di dalam merancang
sistem, dengan demikian mereka dapat
mengembangkan sistem komputerisasi
yang dapat berfungsi sebagaimana
yang dikehendaki oleh para pemakai
tersebut.

Gambar 2.1 Jendela Macromedia Flash

Gambar 2.2 Toolbox

Gambar 2.3 Jenis-jenis Frame

A. Pengujian Program (Black Box)
Pengujian
66
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dilakukan untuk mengetahui letak dan
bentuk kekurangan dari sistem yang
dibuat dengan melakukan kegiatan studi
kelayakan. Jika
sistem yang
dibuat telah memenuhi fungsi yang
diminta maka sistem dinyatakan layak
penggunaanya dan jika
tidak maka
dilakukan pengecekan dan perbaikan
ulang terhadap bentuk
kekurangannya. Jenis pengujian
yang digunakan adalah black box yakni
pengujian yang menitik beratkan pada
pengujian kefektifitan fungsi system
yang dibuat.
Aplikasi
akan
dites
dengan
melihat kondisi semua fungsi navigasi
menu atau tampilan menu ketika
dijalankan, setiap navigasi menu dites
apakah
berjalan
baik
untuk
menampilkan
animasi
Jadi,
setelah melakukan pengeksekusian
program, elemen multimedia yang telah
diproduksi harus sesuai dengan proses
simulasi
secara
teknis
sehingga
visualisasi multimedia yang disajikan
mampu terintegrasi secara interaktif.

D. Diagram Arus Data

Gambar 4.3 Diagram ArusData level 1
dan 2 (DAD)
E. Rancangan Menu Utama
Menu utama berfungsi untuk
menampilkan button yang ada dalam
Aplikasi Edugame. Berikut ini bentuk
menu utama aplikasi yang dirancang:

B. Diagram Konteks

Gambar 4.1 Diagram Konteks Aplikasi
Edugame
C. Diagram Berjenjang

Gambar 4.4 Rancangan Menu Utama
F. Button Mengenal Huruf
Button Mengenal Huruf
berfungsi
untuk menampilkan Huruf-huruf yang
nantinya User (siswa) yang memilih
kemudian setelah itu system akan
menampilkan hasil dari button yang
dipilih yang disertai animasi dan suara.

Gambar 4.2 Diagram Berjenjang
Aplikasi Edugame
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Gambar 4.9 Flowchart Program
Di
awal
program
akan
menampilkan form main menu, yakni
form utama yang berisi tentang menu
tahapan dan simulasi Game Edukasi
Khusus
navigasi
simulasi,
menampilkan proses dari Game Edukasi.
Untuk tampilan visualisasi pada masingmasing scene (movieclip) dapat berupa
gambar, teks, audio, dan animasi. Di
beberapa visualisasi pada proses
simulasi memiliki navigasi tombol untuk
melanjutkan/ memundurkan tahapan
simulasi.

Gambar 4.5 Rancangan Buttom
Mengenal Huruf
G. Button Mengenal Angka
Button Mengenal Angka berfungsi
untuk menampilkan Angka-angka yang
nantinya User (siswa) yang memilih
kemudian setelah itu system akan
menampilkan hasil dari button yang
dipilih yang disertai animasi dan suara.

I.
No.

Pengujian Sistem
Tampilan

Keterangan

1

Menu
Mengenal
HURUF
Menampilkan
Huruf-huruf
abjad
Menampilkan
tombol
kembali ke
Menu

2

HURUF
Alfabeth A :
Menampilkan
animasi
Huruf (A),
Dengan suara
(A)
dan
gambargambar
binatang
yang di awali
huruf (A)

Gambar 4.6 Rancangan Button
Mengenal angka
H. Perancangan Aplikasi

3. Kesimpulan
Telah dibuat Sistem Multimedia
Pembelajaran Aritmatika dan Bahasa
berbasis macromedia flash. Sistem
Multimedia pembelajaran Aritmatika dan
Bahasa
dapat
memberikan
informasi pembelajaran lengkap beserta
animasi, simulasi objek dengan panduan
68
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lengkap yang dikutip sehingga
mempermudah
penyerapan
pembelajaran interaktif pada
pendidikan.

dapat
dan
dunia
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