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2.1. Konsep Multimedia Interaktif 

2.1.1 Multimedia Interaktif 

Menurut Arsyad (dalam Rita dan Situmorang 2014), multimedia interaktif 

ialah media berbasis komputer (pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif 

video, hypertexts). Salah satu ciri dari media ini ialah bahwa ia membawa pesan 

atau informasi kepada penerima. Dan menurut Rusel (dalam Rita dan Situmorang 

2014) juga mencoba menjelaskan, menciptakan multimedia, yang memadukan 

media seperti gambar, suara dan gerakan untuk presentasi yang lebih lengkap. 

Peranti lunak presentasi, yang memadukan komputer dengan proyeksi video, bisa 

digunakan untuk presentasi. Sedangkan menurut Miarso (dalam Rita dan 

Situmorang 2014) berpendapat bahwa, multimedia adalah berbagai media yang 

dapat dikombinasikan dengan teknologi lain dalam berbagai bentuk, multimedia 

ini merujuk kepada berbagai bahan ajar yang membentuk satu kesatuan unit yang 

terpadu (satu paket).  

Jadi, berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa  multimedia 

interaktif merupakan suatu media yang merupakan gabungan seluruh media 

seperti gambar, audio, video, animasi dan teks yang berinteraksi satu sama lain 

dengan pengguna. 

2.1.2  Manfaat Multimedia  

Menurut Yahya, dan Jumain (2010), Multimedia memiliki manfaat yang 

beragam seperti penggunaan dibawah ini: 

 Industri Kreatif 

Industri kreatif menggunakan multimedia untuk berbagai keperluan, mulai 

dari seni, untuk hiburan dan seni komersial. 

 Komersial 

Presentasi yang menarik digunakan untuk menjaga perhatian dalam 

periklanan. Bisnis dan komunikasi seringkali dikembangkan oleh tim 
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kreatif perusahaan untuk menawarkan menjual ide maupun dalam 

pelatihan dalam bentuk presentasi multimedia. 

 Pendidikan 

Dalam hal pendidikan, multimedia digunakan untuk memproduksi 

pelatihan berbasis komputer dan buku referensi seperti ensiklopedia yang 

memungkinkan pengguna melalui serangkaian modul presentasi, teks 

tentang topik tertentu dan gambar yang terkait dalam berbagai format 

informasi. Informal edutainment adalah istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan menggabungkan pendidikan dengan hiburan, terutama 

hiburan multimedia. 

2.1.3 Tujuan Multimedia 

Menurut Sutopo (dalam yahya, dan Jumain 2010), multimedia dapat 

digunakan bermacam-macam bidang pekerjaan, tergantung dari kreatifitas untuk 

mengembangkan nya. Setelah mengetahui definisi dari multimedia serta elemen-

elemen multimedia yang ada, serta aplikasi-aplikasi yang saat ini digunakan pada 

bidang kehidupan manusia, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penggunaan 

multimedia adalah sebagai berikut: 

1. Multimedia dalam penggunaannya dapat meningkatkan efektivitas dari 

penyempaian suatu informasi. 

2. Penggunaan multimedia dalam lingkungan dapat mendorong partisipasi, 

keterlibatan serta eksplorasi pengguna tersebut. 

3. Aplikasi multimedia dapat merangsang panca indera, karena dengan 

penggunaannya multimedia akan merangsang beberapa indera penting 

manusia seperti penglihatan, pendengaran, aksi maupun suara. 

2.2 Media Pembelajaran 

Menurut Novaliendry (2013) Media adalah perantara atau pengantaran 

pesan dari pengirim ke penerima pesan. Apabila media tersebut digunakan untuk 

membawa pesan-pesan yang bertujuan intrusional atau mengandung maksud 

pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran. Pembelajaran merupakan 

proses interaksi guru dengan siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran.  
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Menurut Rusman (dalam Novaliendry 2013), Media pembelajaran dapat 

diklasifikasikan berdasarkan sifat jangkauan dan teknik pemakaiannya. 

1. Dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam: 

a) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau 

media yang mempunyai unsur suara. 

b) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. 

c) Media audio visual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat. 

2. Dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam: 

a) Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak. 

b) Media yang mempunyai daya liput yang tidak terbatas ruang dan 

waktu. 

3. Dari teknik pemakaiannya, media dapat dibagi kedalam: 

a) Media yang diproyeksikan. 

b) Media yang tidak diproyeksikan. 

Salah satu ciri media pengajaran yaitu harus mengandung dan membawa 

pesan informasi kepada penerima yaitu siswa. Sebagian media dapat mengolah 

pesan dan respon siswa sehingga media tersebut dinamakan media interaktif. 

Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon 

yang segera terhadap hasil belajar siswa. Segingga proses belajar mengajar lebih 

efektif. 

2.3 Pengenalan Adobe Flash Pro 

Adobe Flash Pro adalah suatu program animasi grafis yang banyak 

digunakan para designer untuk menghasilkan karya-karya professional, khususnya 

bidang animasi. Program ini cukup fleksibel dan lebih unggul dibandingkan 

program animasi lain sehingga banyak animator yang memakai program tersebut 

untuk pembuatan animasi. 

Menurut Avid dkk (2014), Adobe flash atau sebelumnya Macromedia 

Flash merupakan software multifungsi. Macromedia Flash dengan action script-

nya dapat dimanfaatkan menjadi program pembuat game yang mudah dan efektif. 
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Sekarang ini fungsi multimedia dilibatkan untuk banyak bidang kegiatan. Seperti 

bidang iklan, presentasi, bisnis online, permainan komputer, komunikasi hingga 

proses belajar mengajar dan peran penting dari multimedia dalam bidang 

pembelajaran animasi. 

Adobe Flash Pro juga merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

melakukan desain dan membangun perangkat presentasi, publikasi, atau aplikasi 

lainnya yang membutuhkan ketersediaan sarana interaksi dengan penggunanya.  

2.3.1 Aplikasi Multimedia dari Adobe Flash 

Beberapa peneliti sebelum nya telah membuat program aplikasi dari Adobe 

Flash dengan berbagai studi kasus.  

1) Aplikasi multimedia CALISTUNG 

Aplikasi yang dibuat oleh Adam Faroqi dan Barikly Maula (2014) dibuat 

dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash dengan studi kasus membuat 

program calistung untuk anak TK. Aplikasi multimedia interaktif yang 

berisikan materi caistung dengan tampilan audio dan visual dapat 

digunakan sebagai pemecahan masalah dari kurangnya alat peraga untuk 

pembelajran calistung di Tk Kencana. 

 

 

Gambar 2.1.   Aplikasi Multimedia CALISTUNG  

(sumber: Adam Faroqi dan Barikly Maula, 2014) 
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2) Aplikasi multimedia tentang memori 

Ardi Setiawan dan Imam Riadi (2013) membuat sebuah aplikasi untuk 

pembelajaran Memori dikampusnya menggunakan Adobe Flash. Dengan 

menggunakan aplikasi ini mahasiswa lebih mudah dalam memahami 

materi memori dan mahasiswa dapat menyelesaikan studi kasus dalam 

model antrian. 

 

Gambar 2.2.   Aplikasi multimedia tentang memori 

(sumber: Ardi Setiawan dan Imam Riadi, 2013) 

3) Aplikasi pengembangan multimedia bersih itu sehat 

Aplikasi yang di buat oleh Wanda Ramansyah (2014) yang memudah kan 

siswa/i SD tentang pembelajaran bersih itu sehat menggunakan Adobe 

Flash CS 3 dalam proses pembuatan nya. Aplikasi ini dapat digunakan 

sebagai media, alat, atau sarana dalam strategi penyampaian pesan pada 

proses pembelajaran dari seorang guru kepada siswanya yang membuat 

pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. 

 

Gambar 2.3.    Aplikasi pengembangan multimedia bersih itu sehat 

(sumber: Wanda Ramansyah, 2014) 
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2.4 Unified Modelling Languange (UML) 

Menurut Rachmat Gerhantara dan Febriliyan Samopa (2013), Unified 

Modeling Language atau biasa disingkat UML merupakan suatu standar yang 

digunakan untuk memodelkan suatu sistem yang akan digunakan untuk 

melakukan rancang bangun suatu aplikasi. Penggunaan UML diperlukan untuk 

memberikan gambaran dalam bentuk diagram tentang bagaimana bentuk dan 

dokumentasi dari sistem yang akan dibangun. Diagram – diagram yang sering 

digunakan dalam penggunaan UML antara lain adalah Use Case Diagram, 

Sequence Diagram dan Robustness Diagram. 

2.4.1 Diagram Use Case 

Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user 

(pengguna) sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita 

bagaimana sebuah sistem dipakai. Urutan langkah-langkah yang menerangkan 

antara pengguna dan sistem disebut skenario.  

Use case merupakan awal yang sangat baik untuk setiap fase pengem-

bangan berbasis objek, design, testing, dan dokumentasi yang menggambarkan 

kebutuhan sistem dari sudut pandang di luar sistem. 

2.4.2 Diagram Aktifitas 

Diagram Aktifitas atau Activity Diagram Menggambarkan aktifitas-

aktifitas, objek, state, transisi state dan event. Dengan kata lain kegiatan diagram 

alur kerja menggambarkan perilaku sistem untuk aktivitas. 

2.4.3 Diagram Sekuensial 

Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan 

urutan waktu. Secara mudahnya sequence diagram adalah gambaran tahap demi 

tahap, termasuk kronologi (urutan) perubahan secara logis yang seharusnya 

dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. 

2.5      Metode Perancagan Aplikasi Media Pembelajaran 

   Menurut Aries Hadi Sutopo (dalam Novaliendry 2013) Metode 

perancangan Multimedia merupakan tahapan-tahapan dalam membuat aplikasi 

media pembelajaran. Metode ini disebut dengan Multimedia Development Life 

Cylcle (MDLC) dalam metode ini terdapat 6 tahapan, yaitu: 
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1. Concept 

Menentukan siapa pengguna aplikasi interaktif (Identifikasi Audience).  

 Selain  itu menentukan macam aplikasi (Presentasi, Interaktif) dan 

 menentukan  tujuan aplikasi. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk mahasiswa 

yang mengambil mata kuliah Knowledge Management pada Program Studi  

Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. 

2. Design 

Pada tahap ini menggambarkan tampilan secara rinci mengenai struktur  

 aplikasi multimedia yang akan dan kebutuhan bahan (material) untuk 

animasi media pembelajaran. Pada tahapan ini mulai dipikiran semua 

aktifitas, informasi dan penjelasan apa saja yang akan ditampilkan dalam 

animasi. Dalam tahap ini digunakan alat bantu seperti penggunaan 

 flowchart untuk menggambarkan alur kegiatan, struktur menu untuk 

menggambarkan opsi apa saja yang ada dalam apalikasi dan tidak lupa 

melakukan desain interface sebagai antar muka yang berhubungan 

langsung dengan pengguna. 

3. Material Collecting 

 Merupakan tahap pengumpulan material yang dibutuhkan saat pembuatan 

 aplikasi, dapat dikerjakan bersamaan dengan tahap Assembly.  

 

Gambar 2.4.   Metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC). 

(sumber: dalam Novaliendry, 2013) 
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4. Assambly 

 Merupakan tahapan dimana object aplikasi dibuat. Pada tahap pembuatan 

 aplikasi mengguanak software Adobe Flash Cs 6 dan Photoshop Cs 6, 

Sedangkan untuk audio di buat menggunakan Adobe Audition. 

5. Testing 

 Setelah selesai tahap pembuatan maka dilakukan tahap pengujian (Testing)  

 dengan cara menjalankan sistem untuk melihat apakah ada kesalahan atau 

 tidak jika ada maka akan diakan perbaikan, Testing ini menggunakan 

metode pengujian Blackbox. 

6. Distribution 

 Tahap akhir yang mana pada tahap ini aplikasi sudah dapat digunakan 

oleh para mahasiswa untuk media pembelajaran. 

2.6 Metode Skala Likert Sebagai Skala Penilaian 

Skala likert yang kerap digunakan sebagai skala penilaian yang dapat 

memberi nilai terhadap suatu kondisi tertentu berdasarkan jumlah nilai dari tiap 

pertanyaan yang telah ditentukan untuk menentukan sikap atau pendapat 

seseorang. Seperti yang disebutkan oleh Sugiyono (2016:93), Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini 

telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif berdasarkan skor dari setiap 

jawaban seperti: 

1. Sangat Setuju, diberi skor 5 

2. Setuju, diberi skor 4 

3. Ragu-ragu, diberi skor 3 

4. Tidak setuju, diberi skor 2 
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5. Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

Insturmen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam 

bentuk checklist ataupun pilihan ganda. 

2.7 User Acceptance Test dan Black Box Testing 

2.7.1 User Acceptance Test 

Menurut Mutiara dkk (2014), UAT berguna untuk mengevaluasi 

kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis dan menilai apakah itu dapat diterima. 

UAT sendiri terbagi kedalam 3 bagian yaitu: 

- User Acceptance Testing 

Proses pengujian oleh user dan menghasilkan dokumen untuk dijadikan 

bukti bahwa aplikasi yang dibuat dapat diterima oleh user dan hasil 

pengujiannya dianggap memenuhi kebutuhan pengguna. 

- Operational Acceptance Testing 

Pengujian yang berfokus pada kesiapan operasional sistem. 

- Alpha & Beta Testing 

Alpha testing dilakukan setelah aplikasi selesai dibuat dan terdapat 

formulir resmi untuk evaluasi. Dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat 

dalam pengembangan dan memang ahli dibidangnya. Beta testing adalah 

pengujian oleh pemakai di lingkungan operasi pemakai. Evaluasi beta 

testing dilakukan oleh pengguna. Mereka diberitahukan prosedur evaluasi, 

diamati proses penggunaannya, diwawancarai lalu dinilai dan dilakukan 

revisi. 

2.7.2 Black Box Testing 

Menurut Shalahuddin dan Rosa, 2011 (dalam Pratama dan Erfian Junianto 

2015) Black Box Testing adalah cara menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi 

fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat 

lunak sesuai dengan spesifikasi yang  dibutuhkan. Pengujian kotak hitam 

dilakukan dengan membuat kasus uji yang bersifat mencoba semua fungsi dengan 

memakai perangkat lunak apakah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 
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2.8 Html dan Php 

Html dan Php merupakan bahasa pemograman website yang banyak 

digunakan oleh developer website dalam membuat dan mengembangkan suatu 

website. Html dan php saling berhubungan satu sama lain karena php berfungsi 

sebagai isi dalam suatu sistem dan akan ditampilkan oleh html, seperti yang 

dikatakan oleh Anshar (2010:23) dalam Prayitno dan Yulia Safitri (2015) PHP 

(Hypertext Processor) adalah bahasa pemograman yang berupa script yang dapat 

di integrasikan dengan HTML. Sedangkan HTML itu sendiri menurut Winarno 

dan Utomo (2010:66) juga dalam Prayitno dan Yulia Safitri (2015) HTML 

(Hypertext Markup Language) berguna untuk menampilkan halaman web. 


