
BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1 Analisa Data dan Permasalahan 

  Analisa merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, dalam hal ini 

tahap analisa data diolah dengan mengambil kesimpulan yang didapat dari data 

yang telah diperoleh melalui penyebaran kuisioner. Total jumlah responden 

kuisioner sebanyak 80 orang mahasiswa dan mahasiswi yang terdiri dari 2 kelas 

yang mengambil mata kuliah Knowledge Management pada tahun 2018.  

Pengolahan analisa data kuisioner yang akan digunakan pada penelitian ini 

menggunakan metode skala likert. Data skala likert berupa hasil kuesioner dengan 

menggunakan satu persatu dari hasil jawaban yang berupa pilihan - pilihan. 

Kuisioner terdiri dari 20 pernyataan yang terdiri dari 2 sub variabel pertanyaan, 

pertanyaan 1-10 untuk Variabel Minat Belajar Mahasiswa dan pertanyaan 11-20 

untuk Variabel Evaluasi Pembelajaran. Pilihan – pilihan yang terdapat pada 

kuisioner yaitu: 

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Kurang Setuju (KS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

Berdasarkan pilihan jawaban tersebut dilakukan perubahan data kedalam bentuk 

skor ketika diolah, yaitu : 

a. Sangat Setuju(SS) = 4 

b. Setuju(S) = 3 

c. Kurang Setuju(KS) = 2 

d. Tidak Setuju(TS) = 1 

Nilai skor diatas nantinya akan dikalikan dengan jumlah jawaban 

responden tiap jawaban nya untuk mengetahui frekuensi dari setiap pertanyaan. 

Rumus untuk mencari nilai frekuensi setiap pertanyaan adalah sebagai berikut: 

 T x Pn 
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Keterangan tabel tersebut, T  adalah total jumlah responden yang memilihdan Pn 

adalah nilai skor pertanyaan. 

Sebagai contoh untuk satu pertanyaan: 

 Responden yang menjawab sangat setuju (4) = 8 x 4 = 32 

 Responden yang menjawab setuju (3) = 14 x 3 = 42 

 Responden yang menjawab kurang setuju (2) = 31 x 2 = 62 

 Responden yang menjawab tidak setuju (1) = 26 x 1 = 26 

 Semua hasil dijumlahkan, Maka Frekuensi nya adalah  = 162 

 

Sebelum mengolah data menjadi persentase, dilakukan terlebih dahulu 

mencari Skor Ideal untuk dimasukan kedalam rumus skala likert nanti nya. Untuk 

mencari skor ideal digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Nilai Skala(Skor) yang tertinggi adalah (SS) yang bernilai 4, dan jumlah 

responden sebanyak 80 orang mahasiswa. Maka dapat dirumuskan bahwa: 

  

  

Setelah mendapatkan skor ideal, maka data sudah dapat diolah 

menggunakan rumus skala likert, Rumus skala likert: 

 

  

Setelah persentase telah didapat, data sudah dapat dikategorikan menurut 

interval penilaian skala likert, yaitu: 

0% - 25% Adalah Tidak Setuju (TS) 

26% - 50% Adalah Kurang Setuju (KS) 

51% - 75% Adalah Setuju (S) 

76% - 100% Adalah Sangat Setuju (SS) 

Skor Ideal = Nilai Skala(Skor) X Jumlah Responden 

Responden 

4 x 80 = 320, Maka Skor Ideal adalah 320 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =  
𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Dari perumusan pengolahan data menggunakan metode skala likert diatas, 

maka didapat data yang telah dikumpulkan dan diolah seperti berikut ini: 

Tabel 4.1.   Variabel Minat Belajar Mahasiswa 

Variabel  minat belajar mahasiswa  

No. Pernyataan Frekuensi Persentase 
Interval 

Penilaian 

1. 

Saya dapat menangkap pelajaran 

setiap harinya setidak nya 60% 

ketika dosen menerangkan. 

101 76% SS 

2. 

Saya kurang mengerti dengan slide 

yang diterangkan dosen karena 

kurang menarik. 

94 76% SS 

3. 

Saya merasa penyampaian materi 

oleh dosen yang hanya 

menggunakan slide(membaca) 

kurang efektif. 

109 82% SS 

4. 

Saya hanya mendengar dan kurang 

interaktif dikelas karena dosen 

mengajar secara konvensional. 

92 70% S 

5. 

Saya lebih suka belajar dengan 

metode praktek langsung agar 

lebih interaktif. 

127 96% SS 

6. 

Saya pernah merasa bosan dan 

mengantuk ketika dosen 

menerangkan dengan slide materi 

dikelas. 

112 85% SS 

7. 

Saya tidak bisa konsentrasi 

memperhatikan penjelasaan dosen 

menggunakan slide. 

83 63% S 

8. Saya merasa dosen terlalu cepat 88 67% S 
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dalam penyampaian materi 

menggunakan slide. 

9. 

Saya merasa malas mendengarkan 

dosen karena materi pada slide 

sudah sangat jelas. 

81 61% S 

10. 

Saya kurang suka belajar dengan 

dosen menerangkan menggunakan 

slide. 

83 63% S 

 Rata – rata 97 74% S 

 

Tabel 4.2.   Variabel Evaluasi Pembelajaran 

 

Variabel evaluasi pembelajaran  

No. Pernyataan Frekuensi Persentase 
Interval 

Penliaian 

11. 
Saya merasa perlunya aplikasi 

interaktif agar tidak merasa bosan. 
114 86% SS 

12. 
Aplikasi interaktif membantu saya 

menangkap pelajaran lebih banyak. 
105 79% SS 

13. 

Saya lebih memilih belajar 

menggunakan aplikasi ketimbang 

slide materi yang disampaikan 

dosen. 

97 73% S 

14. 

Dengan adanya aplikasi membuat 

dosen dan mahasiswa lebih 

interaktif. 

110 83% SS 

15. 
Aplikasi interaktif lebih menarik 

dibaca ketimbang slide materi. 
100 76% SS 

16. 

Dengan adanya aplikasi interaktif 

memotivasi saya untuk membaca 

materi yang terdapat pada aplikasi 

96 73% S 
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tersebut. 

17. 
Minat belajar saya meningkat jika 

ada nya aplikasi interaktif. 
101 76% SS 

18. 

Saya menjadi lebih fokus 

memperhatikan dosen 

menerangkan jika ada nya aplikasi 

interaktif. 

98 74% S 

19. 

Dengan aplikasi interaktif dosen 

dapat lebih mudah mengontrol 

mahasiswa 

99 75% S 

20. 

Aplikasi interaktif memberikan 

saya kesan baru dalam belajar 

sehingga membuat saya lebih 

tertarik untuk belajar. 

102 77% SS 

 Rata - rata 102 77% SS 

 

4.1.1    Analisa Permasalahan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan menggunakan kuisioner dan 

dengan melakukan olah data menggunakan metode skala likert, terdapat 

kesimpulan permasalahan pada sistem pembelajaran yang sedang berjalan. 

Berikut merupakan uraian kesimpulan data permasalahan yang diabil dari data 

kuisioner tentang “Varial Minat Belajar Mahasiswa” Yaitu: 

Tabel 4.3.    Tabel Analisa Permasalahan 

Identifikasi Masalah Pertanyaan Nomor 

Mahasiswa kurang dapat menyerap dan 

memahami isi materi yang di 

sampaikan oleh dosen. 

1, 2 

Kurang nya minat mahasiswa dalam 

proses pembelajaran yang bersifat 

konvensional karena kurang interaktif 

3, 4 
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antara dosen dan mahasiswa sehingga 

menyebabkan suasana pembelajaran 

menjadi tidak menyenangkan. 

Proses pembelajaran dengan dosen 

yang hanya menerangkan secara lisan 

di depan kelas menggunakan slide 

mulai kurang diminati oleh mahasiswa. 

5, 9, 10 

Banyak mahasiswa yang tidak fokus, 

merasa bosan dan mengantuk ketika 

mengikuti proses pembelajaran. 

6, 7,  

Kurang interaktif dalam penyampaian 

materi. 

4 

Mahasiswa malas mendengarkan ketika 

dosen terlalu cepat menyampaikan 

materi menggunakan slide. 

8 

 

Berdasar data kuisioner sub variabel kedua yang menanyakan tentang 

“Variabel Evaluasi Pembelajaran” dapat disimpulkan bahwa, Mahasiswa berharap 

adanya perkembangan atau evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi yang 

interaktif seperti multimedia agar membuat mahasiswa menjadi lebih fokus 

belajar dan interaktif dikelas, mahasiswa pun tidak merasa bosan karena tampilan 

aplikasi yang menarik dengan adanya fitur-fitur yang tidak membosankan, dengan 

adanya aplikasi multimedia interaktif diharapkan membuat mahasiswa menjadi 

lebih semangat dalam belajar dikelas dan mampu meningkatkan mahasiswa dalam 

menangkap pelajaran. 

Hal tersebut di dukung dengan adanya pendapat dari penelitian terdahulu, 

seperti menurut wiyono, dkk (2012) Alat bantu belajar seperti multimedia 

interaktif yang digunakan di dalam pembelajaran merupakan media yang sangat 

baik untuk meningkatkan proses belajar dengan memberikan kesempatan bagi 

para mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan, mengidentifikasi masalah, 
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me-ngorganisasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan 

informasi. 

4.2 Analisa Sistem Usulan 

4.2.1 Gambaran Umum 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis berinisiatif 

untuk merancang sebuah aplikasi multimedia interaktif yang pada dasarnya dapat 

membantu dosen dalam menerangkan pelajaran nya dengan lebih interaktif. 

Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu 

mahasiswa dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Aplikasi 

ini memiliki beberapa fitur menarik yang sangat interaktif seperti animasi, video, 

suara dan gambar yang membuat minat mahasiswa semakin baik untuk melihat 

dan membaca nya, sehingga mahasiswa pun dapat lebih bersemangat dalam 

belajar. 

4.2.2 Perancangan 

Perancangan sistem ini menggunakan Multimedia Development Life Cycle 

(MDLC) untuk merancangnya, dimana MDLC ini terdiri dari 6 Tahapan yaitu 

Concept, Design, Material Collecting, Assembly, Testing, Distribution.  

4.2.2.1 Concept 

 Tahapan pertama yaitu membuat Concept, dengan membuat sistem 

menggunakan metode OOAD dengan permodelan UML (Unified Modeling 

Language). Dimana model UML yang digunakan terdiri dari Use Case Diagram, 

Activity Diagram, Class Diagram. 

4.2.2.1.1 Use Case Diagram  

Use Case Diagram Digunakan untuk menjelaskan kegiatan apa saja 

yang dapat dilakukan oleh Admin dan user. Berikut merupakan deskripsi para 

aktor yang terdapat di Use Case Diagram. 

1. Aktor 

Aktor merupakan suatu gambaran yang bertugas berinteraksi dengan system 

untuk melakukan suatu pekerjaan. Ada pun aktor yang terlibat didalam 

sistem ini adalah: 
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Tabel 4.4.   Daftar Aktor. 

Aktor Level Description  Tugas 

1. Dosen Admin Bertugas sebagai 

pembimbing yang 

mengarahkan 

mahasiswa 

bagaimana 

menjalankan aplikasi 

tersebut dan 

memperbarui isi 

materi. 

Menambah 

materi, meng-

update aplikasi. 

2. Mahasiswa User Menjalankan sistem 

dan berinteraksi 

dengan materi 

pembelajaran yang 

ada di dalam sistem 

Menggunakan 

aplikasi, 

menjalankan fitur-

fitur yang ada. 

Berdasarkan data Aktor diatas maka didapat gambaran Use Case Diagram 

seperti berikut: 

1) Use Case Admin 

Use Case Admin dapat dilihat melalui Gambar 4.1: 

 

Gambar 4.1.   Use Case Admin 
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Use Case Admin menggambarkan bahwa Admin dapat melakukan login 

pada sistem dan update materi dan juga video, lalu logout jika telah selesai 

update sesuatu. 

2) Use Case User 

Use Case User dapat dilihat melalui Gambar 4.2: 

 

Gambar 4.2.   Use Case User 

Use Case User diatas menggambarkan bahwa User hanya dapat melihat apa 

yang ada di dalam sistem dan menjalankan sistem sesuai intruksi dosen, 

sehingga lebih interaktif antara dosen, sistem, dan mahasiswa. 

 

2. Deskripsi Use Case Diagram 

Berikut ini merupakan deskripsi atau penjabaran dari gambaran Use Case 

Admin dan User terhadap sistem: 

Tabel 4.5.   Deskripsi Use Case Diagram 

Use Case Deskripsi 

Login / Logout Use Case ini menggambarkan bahwa admin dapat 

login ke sistem untuk mengupdate Materi dan 

Video lalu Logout dari sistem ketika telah selesai. 

Kelola Halaman 

Admin 

Use Case ini menggambarkan bahwa admin dapat 

mengelola data pada halaman admin. 

Update Materi Use Case ini menggambarkan bahwa admin dapat 

menambah materi baru dari power point untuk di 

masukan ke sistem. 

Upload Video Use Case ini menggambarkan bahwa admin dapat 
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menambahkan video baru ke sistem yang sesuai 

dengan materi. 

Melihat Materi Use Case ini menggambarkan bahwa user dapat 

melihat materi yang ada pada sistem. 

Melihat Video Use Case ini menggambarkan bahwa user dapat 

melihat video yang ada pada sistem. 

Melihat Menu Help Use Case ini menggambarkan bahwa user dapat 

melihat menu help yang ada pada sistem untuk 

membantu user jika tidak mengerti penggunaan 

sistem. 

Melihat Menu About Use Case ini menggambarkan bahwa user dapat 

melihat menu about yang ada pada sistem guna 

mengetahui tentang sistem tersebut. 

 

3. Skenario Use Case Diagram 

Skenario Use Case menyatakan urutan pesan dan tindakan yang ada pada 

sistem. Berikut ditampilkan skenario Use Case dari setiap Use Case yang 

telah ada. 

1) Skenario Use Case Login 

Skenario Use Case Login akan terlihat seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6.   Skenario Use Case Login 

Use Case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menangani hak akses memasukkan 

data Admin sebagai pengguna untuk memasuki 

sistem. 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan Form Login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan Halaman Admin. 
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Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan Login di Form Login. 

 

 2. Sistem menampilkan Form Login. 

3. Admin menginput data sesuai kolom 

yang ada. 

 

 4. Sistem memeriksa Form Login. 

 5. Sistem menampilkan Halaman 

Utama Admin. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan Login di Form Login. 

 

 2. Sistem menampilkan Form Login. 

3. Admin menginput data sesuai kolom 

yang ada. 

 

 4. Sistem memeriksa Form Login. 

 5. Sistem gagal menginput data. 

 6. Sistem menampilkan pesan Data 

Salah. 

 

2) Skenario Use Case Update Materi Baru 

Skenario Use Case Update Materi baru akan terlihat seperti pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.7.   Skenario Use Case Update Materi Baru 

Use Case : Update Materi 

Deskripsi 

 

: Use case ini menangani hak akses untuk 

memasukkan data materi baru pada sistem. 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu update materi. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan menu update materi. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

membuka halaman update materi. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

update materi. 

3. Admin menginput data sesuai kolom 

yang ada, dan menekan tombol 

publish. 

 

 4. Menampilkan “Berhasil Update 

Materi”. 

 

3) Skenario Use Case Update Video 

Skenario Use Case Update Video akan terlihat seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8.   Skenario Use Case Update Video 

Use Case : Update Video 

Deskripsi 

 

: Use case ini menangani hak akses untuk 

memasukkan data video baru pada sistem. 
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Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu update video. 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan menu update video. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika Admin 

membuka halaman update video. 

 

 2. Sistem menampilkan halaman 

update video. 

3. Admin menginput data sesuai kolom 

yang ada, yaitu file video. 

 

4. Admin menekan tombol upload.  

 5. Sistem menampilkan pop up 

“Update Video Sukses”. 

 6. Sistem kembali menampilkan 

Halaman Update Video. 

 

4.2.2.1.2 Activity Diagram 

Diagram ini menggambarkan proses, actor dan komponen pada sistem 

multimedia interaktif ini. Activity Diagram dapat dilihat seperti pada point-point 

dibawah ini: 

1. Activity Diagram Login 

Acitvity ini menggambarkan ketika Admin melakukan Login untuk masuk 

kedalam sistem, dapat dilihat seperti pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.3.   Activity Diagram Login 

 

 

2. Activity Diagram Update Materi 

Activity ini menggambarkan ketika Admin melakukan update materi pada 

tampilan menu update materi pada sistem, dapat dilihat seperti pada gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 4.4.   Activity Diagram Update Materi 
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3. Activity Diagram Update Video 

Activity ini menggambarkan ketika Admin melakukan update video pada 

tampilan menu update video pada sistem, dapat dilihat seperti pada gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 4.5.   Activity Diagram Update Video 

4.2.2.1.3 Class Diagram 

 Class Diagram memberi gambaran tentang database dan relasi-relasi 

yang ada pada sistem multimedia interaktif yang akan dibangun ini. Adapun Class 

Diagram yang dirancang adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.6.   Class Diagram 
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4.2.2.2. Design dan Material Collecting 

 Tahapan berikut ini merupakan bagian desain dan mengumpulkan 

bahan-bahan yang digunakan ketika membuat sistem seperti icon-icon, sound, 

voice over, video dan animasi, dan juga slide materi, desain disini berarti 

membuat desain apapun yang ada didalam sistem sambil mengumpulkan beberapa 

bahan untuk desain dalam sistem tersebut. Aplikasi Multimedia Interaktif ini di 

desain dengan menggunakan Software Adobe Flash CS6 Profesional. Berikut ini 

merupakan Desain dan Material Collecting dari media pembelajaran interaktif 

tersebut: 

4.2.2.2.1 Desain Layout 

Desain Layout pada aplikasi multimedia pembelajaran interaktif antara 

lain diseting dengan ukuran 1366x639 dengan frame rate 30 fps, dan 

menggunakan Action Script 3.0 dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7.   Desain Layout 

Ukuran tersebut merupakan ukuran standar layar desktop komputer 

maupun laptop yang dapat menyesuaikan dengan ukuran layar tersebut, dan 30 fps 

merupakan frame per second yang berarti setiap 1 detik merupakan 30 fps di 

timeline editing adobe flash. 

4.2.2.2.2 Desain Struktur Menu Aplikasi Media Pembelajaran 

Struktur menu yang di desain dibuat sebagai gambaran skema aplikasi 

yang akan dirancang. Pada skripsi ini struktur menu multimedia pembelajaran 

interaktif terdiri dari halaman menu utama, menu materi, menu video, menu about 

dan menu help, Dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8.   Desain Struktur Menu 

Keterangan Desain Struktur Menu diatas dapat dilihat di Tabel 4.9 

berikut ini: 

Tabel 4.9.   Keterangan Desain Struktur Menu 

No Hak Akses Keterangan 

1. Dosen dan 

Mahasiswa/i 

1. Halaman Intro 

Halaman intro berisikan sebuah Landpage 

ketika pertama kali membuka aplikasi dan 

terdapat tombol Start untuk memasuki 

Halaman Utama. 

2. Halaman Utama 

Halaman utama merupakan bagian untuk 

memulai segala nya, di halaman utama terdapat 

Menu-menu seperti Menu Materi, Menu 

Video, About dan Help. Dan di halaman utama 

juga terdapat tulisan yang menyapa user nya. 

3. Menu Materi 

Menu materi ini berisikan sub-sub materi yang 

tiap sub nya memiliki materi yang berbeda-

beda sesuai dengan materi yang di sediakan 

oleh dosen. 

CARA PENGGUNAAN 
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4. Menu Video 

Menu video ini berisikan sub-sub video yang 

tiap sub nya memiliki video yang berbeda. 

Video ini merupakan video animasi maupun 

video biasa. 

5. About 

About merupakan sebuah halaman yang 

menjelaskan tentang versi aplikasi, profile 

pembuat. 

6. Cara Penggunaan 

Ini merupakan halaman bantuan yang 

menjelaskan fungsi masing-masing tombol 

atau fitur yang ada di aplikasi, sehingga 

memudahkan pengguna jika merasa 

kebingungan. 

 

Sebuah sistem aplikasi tentu nya memerlukan sebuah halaman admin 

agar dapat mengelola sistem tersebut sebaik mungkin, Desain struktur menu 

halaman admin dapat dilihat pada Gambar 4.9. dibawah ini. 

 

Gambar 4.9.   Desain Struktur Menu Admin 
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Keterangan Desain Struktur Menu Admin diatas dapat dilihat di Tabel 

4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10.   Keterangan Desain Struktur Menu Admin 

No Hak Akses Keterangan 

1. Dosen  1. Halaman Login 

Halaman login merupakan sebuah halaman 

ketika pertama kali membuka halaman admin. 

Admin diharuskan login terlebih dahulu jika 

belum login sebelum memasuki Halaman 

Utama. 

2. Halaman Utama Admin 

Halaman utama merupakan bagian untuk 

memulai segala nya, di halaman utama terdapat 

menu update materi, menu upload video dan 

Help. Dan di halaman utama juga terdapat 

tulisan yang menyapa user nya. 

3. Menu Update Materi 

Menu materi ini berisikan sub-sub materi yang 

tiap sub nya memiliki data materi yang 

berbeda-beda sesuai dengan materi yang ada di 

sistem utama, dihalaman ini admin dapat 

meng-update tiap materi yang ada. 

4. Menu Video 

Menu video ini berisikan sub-sub video yang 

tiap sub nya memiliki data video yang berbeda 

sesuai dengan video yang ada di sistem utama, 

dihalaman ini admin dapat mengupload video 

baru dengan mereplace video lama yang ada. 

5. Help 

Help disini merupakan halaman bantuan yang 

menjelaskan fungsi masing-masing tombol atau 
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fitur yang ada di halaman admin, sehingga 

memudahkan pengguna jika merasa 

kebingungan. 

 

4.2.2.2.3 Desain Interface Multimedia Pembelajaran 

Desain Interface dibuat dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga 

yaitu Adobe Photoshop CS 6. Desain tersebut merupakan sebuah kerangka yang 

nantinya akan dijelaskan secara detail apa saja keterangan yang ada pada gambar 

Desain Interface. 

1. Desain Halaman Intro 

Halaman intro merupakan halaman dimana aplikasi tersebut pertama kali 

dijalankan.  Desain Halaman Intro dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10.   Desain Halaman Intro 

Keterangan lebih lanjut mengenai Desain Halaman Intro dapat dilihat 

memalai Tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11.   Keterangan Desain Halaman Intro 

No. Nama Keterangan 

1. Header Pembuka 

a) Jenis Tulisan “Supercell-Magic” 

b) Ukuran 24px 

c) Tata Letak “Center” 

d) Warna #000000 

2. Logo Jurusan a) logo .png 
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b) Dimension 250x250px 

3. Button untuk memulai 
a) Button Image 

b) Ukuran Button 250x71 

4. Tulisan Button 

a) Jenis Tulisan “Times New 

Roman” 

b) Ukuran 14px 

c) Warna #000000 

 

2. Desain Halaman Utama 

Halaman utama merupakan halaman untuk memulai interaksi pembelajaran. 

Dimana terdapat beberapa menu yang bisa menjadi pilihan. Desain Halaman 

Utama dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11.   Desain Halaman Utama 

Keterangan lebih lanjut mengenai Desain Halaman Utama dapat dilihat pada 

Tabel 4.12 berikut ini. 

Tabel 4.12.   Keterangan Desain Halaman Utama 

No. Nama Keterangan 

1. 

Header Aplikasi a) Jenis Tulisan “Times New 

Roman” 

b) Ukuran 21px 

c) Warna #ffffff 

d) Tata letak “Center” 
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2. 
Logo Jurusan a) logo .png 

b) Dimenssion 240x240px 

3. 

Nama Matakuliah a) Jenis Tulisan “Times New 

Roman” 

b) Ukuran 14px 

c) Warna #ffffff 

4. 

Font Menu Utama a) Jenis Tulisan “Supercell-Magic” 

b) Ukuran 18Px 

c) Warna #000000 

5. Button Menu a) Model Button Image 

6. 

Font Menu a) Jenis Tulisan “Supercell-Magic” 

b) Ukuran 14px 

c) Warna #000000 

7. 
Logo UIN Suska a) Model .png 

b) Tata Letak “Center” 

8. 

Font  Sambutan a) Jenis Tulisan “Supercell-Magic” 

b) Ukuran 21px 

c) Warna #ffffff 

9. Button Suara a) Button Image 

 

3. Desain Menu Materi 

Menu materi merupakan sebuah halaman dimana terdapat sebuah materi 

yang ada pada Sub-sub menu yang ada di Menu Materi. Desain Menu 

Materi dapat dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12.   Desain Menu Materi 

Keterangan lebih lanjut mengenai Desain Menu Materi dapat dilihat pada 

Tabel 4.13 berikut ini. 

Tabel 4.13.   Keterangan Desain Menu Materi 

No. Nama Keterangan 

1. Sub Menu Materi a) Model Button Image 

2. Layar Pembelajaran a) Ukuran 700x900px 

3. Character Animasi a) Image 

 

4. Desain Menu Video 

Menu video merupakan sebuah halaman dimana terdapat sebuah video yang 

ada pada Sub-sub menu yang ada di Menu Materi, video tersebut 

merupakan bagian dari pembahasan dari menu materi yang berhubungan. 

Desain Menu Video dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13.   Desain Menu Video 



 

 

46 

 

Keterangan lebih lanjut mengenai Desain Menu Video dapat dilihat pada 

Tabel 4.14 berikut ini. 

Tabel 4.14.   Keterangan Desain Menu Video 

No. Nama Keterangan 

1. Sub Menu Video a) Model Button Image 

2. Tampilan Layar Video a) Model Video FLV Playback 

 

5. Desain About 

Tampilan about merupakan bagian dari menu utama, yang berubah ketika 

mengklik tombol about yang berubah hanya tampilan isi pada halaman 

berubah dan tidak ter-index ke halaman yang berbeda. 

6. Desain Menu Help 

Menu help merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana mengoprasikan 

sistem multimedia interaktif ini, didalam menu help terdapat beberapa 

tombol navigasi untuk membuka tampilan yang menjelaskan bagaimana 

cara menjalankan suatu tools yang ada di aplikasi ini. Desain Menu Help 

dapat dilihat pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14.   Desain Menu Help 

Keterangan lebih lanjut mengenai Desain Menu Help dapat dilihat pada 

Tabel 4.15 berikut ini. 
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Tabel 4.15 .  Keterangan Desain Menu Help 

No. Nama Keterangan 

1. 
Tombol Navigasi 

Sistem 

a) Jenis Tulisan “Supercell-

Magic” 

b) Ukuran 16px 

c) Warna #000000 

d) Tata Letak “Center” 

2. Header 

a) Jenis Tulisan “Supercell-

Magic” 

b) Ukuran 18px 

c) Warna #ffffff 

d) Tata Letak “Center” 

 

4.2.2.2.4 Sound Collecting dan Editing 

1. Sound Collecting 

Sound Over Collecting merupakan bagian mengumpulkan suara dan 

sound yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi multimedia interaktif 

ini. Sound diambil dari youtube.com melalui Free Copyright Sound. 

2. Sound Editing 

Setelah Sound telah terkumpul, maka selanjut nya adalah tahap editing, 

Untuk membuat nya menjadi format .wav ataupun mp3 harus 

melakukan tahap editing melalui aplikasi bernama Adobe Audition, 

selain mengubah format juga harus melakukan editing seperti 

memperhalus ataupun memperjelas sound dan menambahkan effect lain 

nya agar lebih enak di dengar pengguna. 

Berikut merupakan tampilan Sound yang di edit menggunakan Adobe 

Audition. 
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Gambar 4.15.   Sound Editing 

4.3 Assambly (Proses Pembuatan Aplikasi) 

Setelah melalui proses sebelum nya maka selanjut nya adalah masuk 

kedalam proses pembuatan aplikasi, sebelum nya telah dibahas mengenai desain 

interface aplikasi yang akan di bangun, beserta dengan informasi keterangan 

mengenai Interface tersebut, didalam tahap ini akan dilampirkan proses 

pembuatan aplikasi hasil dari tahap sebelum nya. Proses pembuatan aplikasi 

tersebut menggunakan Adobe Flash CS 6 Profesional, berikut merupakan tahapan 

pembuatan nya. 

4.3.1 Proses Pembuatan Halaman Intro 

Proses pembuatan halaman intro pada aplikasi dapat dilihat pada gambar 

4.16. 

 

Gambar 4.16.   Proses Pembuatan Halaman Intro 
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Pembuatan Halaman Intro dibuat menggunakan Adobe Flash CS 6 yang 

menggabungkan masing masing layer frame per second (fps). Beberapa 

komponen merupakan file .png yang di import ke dalam Adobe Flash. 

4.3.2 Proses Pembuatan Halaman Utama 

Proses pembuatan halaman utama pada aplikasi dapat dilihat pada gambar 

4.17. 

 

Gambar 4.17.   Proses Pembuatan Halaman Utama 

Pembuatan Halaman Utama dibuat menggunakan Adobe Flash CS 6 yang 

menggabungkan masing masing layer frame per second (fps). Beberapa 

komponen merupakan file .png yang di import ke dalam Adobe Flash. 

4.3.3 Proses Pembuatan Menu Materi 

Proses pembuatan halaman materi pada aplikasi dapat dilihat pada gambar 

4.18. 

 

Gambar 4.18.   Proses Pembuatan Halaman Materi 



 

 

50 

 

Pembuatan Halaman Materi dibuat menggunakan Adobe Flash CS 6 yang 

menggabungkan masing masing layer frame per second (fps). Beberapa 

komponen merupakan file .png yang di import ke dalam Adobe Flash. 

4.3.4 Proses Pembuatan Menu Video 

Proses pembuatan halaman video pada aplikasi dapat dilihat pada gambar 

4.19. 

 

Gambar 4.19.   Proses Pembuatan Halaman Video 

Pembuatan Halaman Video dibuat menggunakan Adobe Flash CS 6 yang 

menggabungkan masing masing layer frame per second (fps). Beberapa 

komponen merupakan file .png dan video yang di import ke dalam Adobe 

Flash. 

4.3.5 Proses Pembuatan About 

Proses pembuatan halaman about pada aplikasi dapat dilihat pada gambar 

4.20. 

 

Gambar 4.20.   Proses Pembuatan About 
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Pembuatan Halaman About dibuat menggunakan Adobe Flash CS 6 yang 

menggabungkan masing masing layer frame per second (fps). Beberapa 

komponen merupakan file .png yang di import ke dalam Adobe Flash. 

4.3.6 Proses Pembuatan Menu Help 

Proses pembuatan halaman help pada aplikasi dapat dilihat pada gambar 

4.21. 

 

Gambar 4.21.   Proses Pembuatan Menu Help 

Pembuatan Menu Help dibuat menggunakan Adobe Flash CS 6 yang 

menggabungkan masing masing layer frame per second (fps). Beberapa 

komponen merupakan file .png yang di import ke dalam Adobe Flash. 

4.3.7 Proses Pembuatan Halaman Login Admin 

Proses pembuatan halaman login admin pada aplikasi dapat dilihat pada 

gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22.   Proses Pembuatan Halaman Login Admin 
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Pembuatan Halaman Login Admin dibuat menggunakan Dream Weaver CS 

6 dan Notepad++, dengan bahasa pemograman Php, Html, dan Css. 

4.3.8 Proses Pembuatan Halaman Utama Admin 

Proses pembuatan halaman utama admin pada aplikasi dapat dilihat pada 

gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23.   Proses Pembuatan Halaman Utama Admin 

Pembuatan Halaman Utama Admin dibuat menggunakan Dream Weaver 

CS 6 dan Notepad++, dengan bahasa pemograman Php, Html, dan Css. 

4.3.9 Proses Pembuatan Halaman Update Materi 

Proses pembuatan halaman update materi pada aplikasi dapat dilihat pada 

gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24.   Proses Pembuatan Halaman Update Materi 
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Pembuatan Halaman Update Materi dibuat menggunakan Dream Weaver 

CS 6 dan Notepad++, dengan bahasa pemograman Php, Html, dan Css. 

4.3.10 Proses Pembuatan Halaman Upload Video 

Proses pembuatan halaman upload video pada aplikasi dapat dilihat pada 

gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25.   Proses Pembuatan Halaman Upload Video 

Pembuatan Halaman Upload Video dibuat menggunakan Dream Weaver 

CS 6 dan Notepad++, dengan bahasa pemograman Php, Html, dan Css. 

4.3.11 Proses Pembuatan Halaman Help Admin 

Proses pembuatan halaman help admin pada aplikasi dapat dilihat pada 

gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26.   Proses Pembuatan Halaman Help Admin 

Pembuatan Halaman Help Admin dibuat menggunakan Dream Weaver CS 

6 dan Notepad++, dengan bahasa pemograman Php, Html, dan Css. 


