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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi saat ini menjadikan teknologi sebagai kebutuhan primer, hampir 

di seluruh kehidupan sehari-hari tidak lepas dari pengaruh teknologi. Kebutuhan 

masyarakat dan kemudahan pada segala bidang kerja semakin meningkat, 

teknologi informasi saat ini dimanfaatkan untuk pengolahan karena memiliki 

banyak kelebihan diantaranya kecepatan, keakuratan serta efisien dibandingkan 

dengan sistem manual (Fatmawati, 2015). 

   Perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran di sekolah menengah pertama dan berpengaruh juga pada 

materi pembelajaran serta cara penyampaian materi dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Metode belajar mengajar di sekolah menengah pertama masih 

konvensional yang membuat motivasi dan prestasi belajar siswa yang cukup 

rendah. Pada tahap pendidikan siswa sekolah menengah pertama, akan lebih 

tertarik jika proses belajar mengajar media yang di gunakan lebih menarik dari 

sebelumnnya 

Pada zaman sekarang, sangat diperlukan media pembelajaran dimana 

tampilan bentuk visual yang sangat menarik dan memberikan banyak manfaat 

untuk kepentingan dalam dunia pendidikan. Pemakaian media pembelajaran 

dalam proses mengajar juga membangkitkan motivasi belajar dan membawa 

pengaruh psikologi terhadap anak didik, dengan adanya media pembelajaran dapat 

dimanfaatkan sebagai alat dalam proses pembelajaran yang interaktif karena lebih 

menyenangkan dimana pembelajarannya adalah gabungan dari beberapa unsur 

yaitu teks, gambar, audio, video dan animasi (Fatmawati, 2015). 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi masa depan seseorang, baik 

itu pendidikan formal, non formal maupun pendidikan informal. Seiring dengan 

perkembangan teknologi di dunia pendidikan, komputer juga mengambil bagian 

dalam memajukan dunia pendidikan. Dari proses pembelajaran yang meliputi 

guru, siswa dan lingkungan pembelajaran mempengaruhi satu sama lain. 

(Alexander, Syahputra, Panggabean, & Sihotang, 2018). 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada Kelas VII Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Lamasi memiliki banyak kendala yang menyebabkan tujuan pengajaran tidak 

tercapai secara optimal karena ketika proses belajar mengajar berlangsung siswa 

lebih sering bincang-bincang dengan temannya, tidak memperhatikan saat guru 

menyampaikan materi pelajaran yang sedang berlangsung. Kendala lainya adalah 

pada proses belajar mengajar pasti akan terjadi siswa yang kurang menguasai 

pelajaran karena  masih menggunakan metode ceramah dimana guru hanya terus 

menjelaskan dan siswa hanya mendengarkan apa yang di sampaikan oleh guru 

tersebut sehingga siswa kurang fokus pada suasana belajar dengan metode 

tersebut. 

Menurut salah satu guru pendidikan kewarganegaraan  kelas VII yang 

penulis wawancarai, metode ceramah yang sering digunakan untuk 

menyampaikan materi pelajaran masih banyak siswa yang tidak memperhatikan 

karena sudah mendapatkannya di sekolah dasar yang membuat siswa tersebut 

merasa bosan. Penggunakan media pembelajaran sangat minim dan konvensional 

yaitu dengan menggunakan buku dan papan tulis, untuk meningkatkan motivasi 

para siswa perlu diterapkan media pembelajaran yang menarik minat dan 

menumbuhkan semangat siswa dalam belajar khususnya mempelajari Pendidikan 

Kewarganegaraan. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mencoba mencari 

solusi untuk membuat media pembelajaran dengan judul “Rancang Bangun Media 

Pembelajaran Interaktif Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII  Pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Lamasi.” 

Adapun manfaat dari media pembelajaran tersebut yaitu, dengan adanya 

media ini mempermudah guru untuk menjelaskan materi pelajaran Pendidikan 

kewarganegaraan  dan membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah:  

1. Bagaimana cara merancang media pembelajaran interaktif Pendidikan 

Kewarganegaraan Kelas VII Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Lamasi? 

2. Bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif Pendidikan 
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Kewarganegaraan Kelas VII Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Lamasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai adalah dapat merancang dan membangun media 

pembelajaran interaktif Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Lamasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Melatih dan mengembangkan kemampuan penulis membuat dan 

menganalisa suatu masalah kedalam sebuah sistem sehingga mampu menemukan 

dan mengimplementasikan ide dan kreatifitas yang di miliki untuk membuat suatu 

media pemebelajaran berbasis media pembelajaran interaktif. 

2. Manfaat Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan belajar siswa dengan 

media pembelajaran yang menarik. 

3. Manfaat Bagi Guru 

Memberikan inovasi dalam proses belajar mengajar sehingga penyajian 

materi tidak monoton dan membosankan sehingga menambah wawasan guru 

untuk mengembangkan media pembelajaran. 

4. Manfaat Terhadap Dunia Akademik 

Manfaat penelitian ini terhadap dunia akademik adalah menambah literatur 

bagi pembuatan laporan sejenis dalam lingkungan Universitas Cokroaminoto 

Palopo. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.2 Kajian Teori 

Kajian teori adalah segala macam bentuk dari informasi yang telah tertulis 

dan juga berbagai macam bentuk dari hasil penelitian yang akan dianggap relevan 

dengan variabel maupun masalah yang telah dilakukan penelitian, kajian teori 

digunakan untuk menjadi sebuah rujukan pada penentuan dari sebuah masalah 

maupun kerangka berfikir sekaligus menjadi sebuah acuan maupun landasan 

dalam sebuah penelitian. 

1. Rancang Bangun 

a. Pengertian Rancang 

Menurut Kadir (dalam Lestari, 2019), perancangan pada sebuah sistem 

adalah proses cara, ataupun desain gambar sebuah sistem dapat berjalan 

sebagaimana yang diinginkan mengatur atau menata sesuatu dengan keinginan 

dari suatu proses pembuatan. Perancangan merupakan proses penerapan berbagai 

teknik dan prinsip dengan tujuan untuk mentransformasikan hasil analisa ke 

dalam bentuk yang memudahkan mengimplementasikan.  

Perancangan merupakan salah satu tahap proses pembuatan suatu program 

dengan metode prototyping. Langkah yang harus dilakukan adalah membuat 

perancangan sistem terhadap permasalahan yang dibahas dengan harapan agar 

pembuatan program tidak meluas dari pokok permasalahan (Pratama dan Tarmuji, 

2015).  

b. Pengertian Bangun 

Menurut Pressman (dalam Sari, 2017), bangun adalah kegiatan 

menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah 

ada baik secara keseluruhan maupun sebagian.  

c. Pengertian Rancang Bangun 

Menurut Imam (dalam Fajriyah, Josi dan Fisika, 2017), rancang bangun 

adalah suatu istilah umum untuk membuat atau mendesain suatu objek dari awal 

pembuatan sampai akhir pembuatan.  

Menurut Bambang (dalam Sari, 2017), rancang bangun adalah proses 

pembangunan sistem untuk menciptakan sistem baru maupun mengganti atau 
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memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun hanya 

sebagian.  

Menurut Christian dkk. (dalam Nasser dan Saputra, 2019), rancang bangun 

adalah program yang menentukan aktivitas pemrosesan informasi yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus dari pemakai atau pengguna 

komputer 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, rancang bangun 

adalah proses merancang dan membangun suatu sistem, baik itu sistem baru, 

maupun pengembangan sistem yang sudah ada. 

2. Media  

Menurut Jauhari (2018), Media (bentuk jamak dari kata medium), 

merupakan kata yang berasal dari bahasa latin medius, yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟, kata media, berasal dari bahasa Latin, 

bentuk jamak dari medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media 

adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran (channel) untuk menyampaikan 

pesan (message) atau informasi dari suatu sumber (resource) kepada penerimanya 

(reciver). 

Menurut Aprinawati (2017), Kata media berasal dari bahasa latin medius 

yang secara harfiah berarti tengah pelantara atau pengantar. Mengenai istilah, 

media yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, ada beberapa 

ahli yang menyebutnya dengan istilah media pembelajaran, ada juga yang 

menyebut dengan media pendidikan. Pada dasarnya semua istilah itu mengadung 

konsep/pengertian yang sama, namun berbeda dalam pengunaan istilah saja. 

Media merupakan parantara suatu hal dengan hal yang lainnya. Media biasanya 

digunakan sebagai sarana untuk mempermudah dan mempercepat aktivitas 

pembelajaran baik di sekolah, maupun di tempat-tempat lainnya. 

Menurut Arsyad, 2002 (dalam Iis Aprinawati, 2017), pengertian media 

adalah alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Alat 

bantu tersebut bisa berbentuk manusia, cetak, visual, audio visual, dan komputer. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa media adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, 

membawa atau menyampaikan sesuatu pesan (message) dan gagasan kepada 
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penerima. Sedangkan media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perbuatan, minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar mengajar terjadi pada diri siswa. 

3. Media Interaktif 

Menurut Limbong dan Simarmata (2020), mengemukakan bahwa media 

interaktif merupakan sistem pengiriman pembelajaran yang direkam secara visual, 

suara, dan bahan video yang disajikan di bawah kontrol komputer untuk tinjauan 

yang tidak hanya melihat dan mendengar gambar dan suara tetapi juga membuat 

tanggapan aktif. Selanjutnya Armansyah (2019), menjelaskan bahwa multimedia  

merupakan  salah satu media pembelajaran yang menggabungkan beberapa 

elemen media yang dipresentasikan dalam media komputer. Multimedia  interaktif 

adalah solusi dalam memudahkan siswa mempelajari materi dibandingkan  

dengan buku  teks/e-book yang monoton. Sedangkan menurut Oka (2017), 

mengemukakan  bahwa multimedia interaktif terbangun dari konvergensi berbagai 

elemen yang berbeda, namun hasil konvergensi itu adalah sebuah penyatuan 

dengan bentuk yang baru. Elemen ini berbeda untuk  satu  bentuk baru dan bentuk 

baru ini untuk berbagai  karakteristik anak didik. 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpukan media interaktif 

adalah sebuah sistem pembelajaran yang direkam secara visual, suara dan video 

yang di sajikan di bawah kontrol komputer yang membuat sistem pembelajaran 

lebih efektif. 

4. Media Pembelajaran Interaktif 

Menurut Arrosyida (dalam Dewi, Murtinugraha, Arthur, 2018), yang 

menyatakan bahwa media pembelajaran interaktif  adalah ssesuatu   yang   

menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan   sebagai perantara  

untuk  menyampaikan  isi  materi ajar   dari   sumber   belajar   ke pembelajar 

dengan  metode  pembelajaran  yang  dapat memberikan respon balik terhadap 

pengguna  dari  apa  yang  telah  di-inputkan kepada media tersebut. 

Menurut Dewi, Murtinugraha dan Arthur (2018), media pembelajaran 

interaktif merupakan suatu perantara yang digunakan dalam   proses pembelajaran 

dimana pengirim dan penerima pesan saling  melaku kan  interaksi satu sama lain. 
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Hal tersebut diperkuat oleh Arrosyida (2015), yang menyatakan bahwa media 

pembelajaran interaktif adalah sesuatu yang   menyangkut software dan hardware 

yang dapat digunakan sebagai perantara  untuk  menyampaikan  isi  materi ajar 

dari sumber belajar ke pembelajaran dengan  metode  pembelajaran  yang  dapat 

memberikan respon balik terhadap pengguna  dari  apa  yang  telah  di-inputkan 

kepada media tersebut. 

Menurut Mahmudah dan Pustikaningsih (2019), Media pembelajaran yang 

interaktif akan membantu siswa untuk aktif dan termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran yang interaktif dapat 

dilakukan dengan berbagai cara. Pemanfaatan fasilitas sekolah yang sudah ada 

menjadi alternatif penunjang dalam pengembangan media pembelajaran yang 

dapat digunakan oleh guru. Fasilitas atau sarana prasarana sekolah diwujudkan 

dengan adanya ruang teori, ruang praktik, perpustakaan, laboratorium komputer, 

peralatan praktik, media pembelajaran dan sebagainya. 

Pendapat dari dua ahli di atas dapat dideskripsikan bahwa media 

pembelajaran interaktif adalah perantara pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran didalamnya terjadi interaksi baik antara siswa dengan guru, siswa 

dengan siswa, dan siswa dengan media pembelajaran yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

5. Pendidikan 

Menurut Suardi, dkk (2019), Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk 

membentuk karakter peserta didik. Pendidikan berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Menurut Lathif, 2006 (dalam Priyatna 2016), menyatakan pendidikan 

menurut Istilah (terminologi), bila ditujukan bagi unggas dan hewan, maka 

pengertian pendidikan (tarbiyah) adalah kelimpahan makanan, minuman dan 

tempat berlindung. Jika ditujukan bagi manusia, maka pengertian pendidikan 

(tarbiyah) lebih bersifat ruhiyah, yaitu menghormati manusia itu sendiri, 



8 

 

 

perkataannya, perbuatannya, lalu mengarahkan dengan arahan yang shohih 

sebagaimana yang dicintai dan diridhai Allah Subhaanahu wa Ta‟ala disertai 

pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. 

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pendidikan 

adalah suatu kegiatan peningkatan pengetahuan pada seseorang untuk mencari 

solusi dari persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. 

6. Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Wahab, 2000 (dalam Rachmadtullah dan Wardani 2016), 

menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ialah media pengajaran yang 

meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. 

Karena itu, program Pendidikan Kewarganegaraan memuat konsep-konsep umum 

ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok 

dengan target tersebut, dapat  diartikan   bahwa   melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan, siswa dan warga Negara Republik Indonesia seluruhnya 

diharapkan mampu “memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan 

berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan 

dalam Pembukaan Undang-Undang  Tahun 1945. 

Menurut Winataputra dan Budimansyah, 2007 (dalam Pangalila 2017), 

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan subjek pembelajaran 

yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai 

upaya sadar dalam “nation and character building.” Dalam konteks ini peran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan 

bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus 

bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya 

dan orangorang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. 

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah sala satu mata pelajaran yang wajib dipahami oleh 

siswa, karena di mata pelajaran tersebut siswa dapat mengetahui cara berbangsa 

dan bernegara.  
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7. Macromedia Flash 8  

Menurut Wahyuno  (2006),  Macromedia Flash  merupakan aplikasi 

interaktif dengan berbagai kelebihan. Beberapa faktor yang mendukung 

kepopuleran flash sebagai sebuah aplikasi untuk keperluan desain dan animasi 

antara lain adalah memiliki format grafis berbasis vector, kapasitas file hasil yang 

kecil, memiliki kemampuan tinggi dalam mengatur interaktivitas program, 

memiliki kelengkapan fasilitas dalam melakukan desain dan sebagainya. 

Sedangkan Wahyono (2006), mengemukakan bahwa flash dikembangkan sejak 

tahun 1996, dan pada awalnya hanyalah merupakan program animasi sederhana 

GIF Animation, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi aplikasi raksasa yang 

digunakan oleh hampir semua orang yang menekuni bidang desain dan animasi 

berbasis komputer. 

Gambar 1. Tangkapan layar User Interface Macromedia (sumber: 

Wahyuno, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan kerja Macromedia Flash 8 (sumber: Wahyuno, 2006) 
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a. Keterangan Tampilan Kerja  Macromedia Flash 8.  

1) Timeline berfungsi untuk mengontrol keseluruhan objek yang terdapat pada 

stage. 

2) Layer dapat diilustrasikan seperti tumpukan-tumpukan yang berisikan objek 

di dalamnya. Dengan layer, kita bisa mengatur movie pada stage dan 

menentukan kedalaman atau lapisan suatu objek. 

3) Stage merupakan area putih berbentuk kotak yang terletak di tengah area 

kerja flash, berfungsi untuk menampilkan semua objek maupun movie yang 

berjalan diatasnya. Objek yang diletakkan pada stage bisa berupa teks, 

gambar, dan video. 

4) Panel Properties menampung semua properti yang terdapat pada tool – tool 

dalam flash. Untuk mengaktifkannya, pilih menu Window > Properties. 

5) Panel Library seperti layaknya perpustakaan, library pada flash berfungsi 

menampung semua simbol. 

6) Panel Action berfungsi sebagai tempat menulis Action Script. Untuk 

mengaktifkannya, pilih menu Window > Action. 

b.   Mengenal Tools pada Toolbox. 

Panel Flash Tools mencakup semua yang di butuhkan untuk membuat, 

memilih, atau mengedit grafik di panggung. Anda dapat menggunakan panah 

ganda di bagian atas panel Alat untuk menutup panel ke tampilan ikon saja, atau 

untukmemperluas panel dan melihat semua alat. Fungsi dari semua alat tools pada 

panels tools dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Panels Tools (sumber: Wahyuno, 2006) 
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8. Corel Draw X7 

Menurut Alimudin dan Faizal (2016), CorelDraw digunakan dalam 

pembuatan desain gambar, salah satu. CorelDraw adalah sebuah program 

komputer yang melakukan editing pada garis vektor. Program ini dibuat oleh 

Corel, sebuah perusahaan software yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada.  

CorelDraw merupakan suatu program aplikasi grafis berbasis vektor yang 

memungkinkan seseorang membuat sebuah karya seni profesional, mulai dari 

yang simpel seperti logo sederhana hingga ilustrasi teknis yang rumit atau 

kompleks dengan pemrosesan visual. CorelDraw sejak awal dikembangkan untuk 

Windows dan saat ini dapat berjalan pada Windows 2000 dan versi selanjutnya. 

(Atika, 2019). 

CorelDraw merupakan suatu program aplikasi grafis berbasis vektor yang 

memungkinkan seseorang membuat sebuah karya seni profesional, mulai dari 

yang simpel seperti logo sederhana hingga ilustrasi teknis yang rumit atau 

kompleks dengan pemrosesan visual. CorelDraw sejak awal dikembangkan untuk 

Windows dan saat ini dapat berjalan pada Windows 2000 dan versi selanjutnya. 

(Atika, 2019). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

CorelDraw adalah aplikasi editor grafik vektor yang di kembangkan oleh corel 

berfungsi untuk mengolah gambar. 

9. Storyboard 

Dalam membuat tampilan suatu aplikasi maka perancangan awal yang 

dilakukan adalah dengan membuat storyboard. Storyboard merupakan gambaran 

visualisasi dari aplikasi yang akan dibangun.  Iwan Binanto 2010 (dalam 

Wahyudin dkk, 2015), mengatakan bahwa gambaran dari scene, bentuk visual 

perancangan, audio, durasi, keterangan-keterangan dan narasi untuk suara akan 

dibuat pada perancangan storyboard. Hasil dari perancangan storyboard akan 

menjadi acuan dalam pembuatan tampilan pada tahap implementasi. 

Sebelum membuat storyboard disarankan untuk membuat cakupan 

storyboard terlebih dahulu dalam bentuk rincian naskah yang kemudian akan 

dituangkan detail grafik dan visual untuk mempertegas dan memperjelas tema. 

Batasan produksi terakhir akan dijelaskan supaya sesuai dengan jenis produksi 
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yang ditemukan, misalnya storyboard akan digunakan untuk film, iklan, kartun 

ataupun video lainnya. 

Format apapun yang dipilih untuk Storyboard, informasi berikut harus 

dicantumkan:   

a) Sketsa atau gambaran layar, halaman atau frame. 

b) Warna, penempatan dan ukuran grafik, jika perlu.   

c) Teks asli, jika ditampilkan pada halaman atau layar.   

d) Warna, ukuran dan tipe font jika ada teks. 

e) Narasi jika ada. 

f) Animasi jika ada.   

g) Video, jika ada. 

h) Audio, jika ada.   

i) Interaksi dengan penonton, jika ada.   

Berdasarkan pengertian, manfaat dan fungsinya maka dapat disimpulkan 

bahwa storyboard  adalah kumpulan sketsa gambar yang disusun secara berurutan 

dan disesuaikan dengan naskahnya sehingga ide cerita bisa disampaikan dengan 

mudah. Dimana didalam storyboard terdapat informasi penunjang seperti pesan 

teks, penejelasan gambar, audio, dll. 

10. UML (Unified Modeling Language) 

Unified Modeling Language atau yang sering disebut dengan UML 

merupakan desain sistem untuk membuat suatu program. Menurut Whitten 2004 

(dalam Prabowo dkk, 2015) UML adalah sekumpulan pemodelan konvensi yang 

digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem perangkat 

lunak dalam kaitannya dengan objek. UML mendefinisikan diagram-diagram 

sebagai berikut : 

a) Use Case Diagram 

Use case adalah rangkaian/uraian sekelompok yang saling terkait dan 

membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. 

Use case digunakan untuk membentuk tingkah-laku benda atau berbagai hal 

dalam sebuah model serta direalisasikan oleh sebuah collaboration. Umumnya 

use case digambarkan dengan sebuah elips dengan garis yang solid, biasanya 



13 

 

 

mengandung nama. Use case menggambarkan proses sistem (kebutuhan sistem 

dari sudut pandang pengguna) (Munir dkk, 2016). 

 

 

11. Blackbox Testing 

Metode pengujian blackbox adalah metode pengujian yang menguji 

fungsionalitas sistem. Metode tersebut dilakukan untuk memastikan apakah fungsi 

berjalan dengan benar jika diberikan masukan yang bervariasi. Sistem 

penelusuran ini berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya (Mawaddah dan 

Fauzi, 2018).   

Pengujian blackbox berfokus pada fungsional dari aplikasi yang telah 

dibangun. Beberapa hal yang akan diuji pada pengujian ini, diantaranya tombol 

yang terdapat pada aplikasi telah berfungsi dengan semestinya atau tidak, apakah 

terdapat kesalahan pada antarmuka aplikasi ketika proses pengujian celah 

Simbol Keterangan 

 ACTOR 

Orang proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi 

yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari actor 

adalah gambar orang, biasanya dinyatakan menggunakan 

kata benda di awal frase nama actor. 

 

 USE CASE 

Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang 

saling bertukar pesan antar unit atau actor biasanya 

dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase 

nama use case. 

 
 

ASOSIASI/ASSOCIATION 

Komunikasi antara actor dan use case yang berpartisipasi 

pada use case atau use case memiliki interraksi denganactor. 

 

 

 

EKSTENSI/EXTEND 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use 

case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use 

case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use 

case yang di tambahkan. 

 

 

GENERALISASI/GENERALIZATION 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) 

antara dua buah use case dimana fungsi yang satu adalah 

fungsi yang lebih umum dari lainnya. 

 

 

MENGGUNAKAN/INCLUDE 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use 

case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk 

menjalankan fungsional atau sebagai syarat dijalankan use 

case ini. 

Tabel 1. Simbol use case 

diagram 
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keamanan berhasil dijalankan dan pengujian performa dari aplikasi. Dengan 

demikian pengujian blackbox memungkinkan perekayasa perangkat lunak 

mendapatkan serangkaian kondisi masukan yang sepenuhnya menggunakan 

semua persyaratan fungsional untuk suatu program. 

Pengujian blackbox berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat 

lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi masukandan melakukan 

pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Pengujian blackbox bukanlah 

solusi alternatif dari pengujian whitebox tapi lebih merupakan pelengkap untuk 

menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh pengujian whitebox (Mustaqbal, Firdaus, 

dan Rahmadi, 2015).  

Riswanto (2016), uji coba Blackbox berusaha untuk menemukan kesalahan 

dalam beberapa kategori, diantaranya : 

a) Fungsi-fungsi yang salah atau hilang; 

b) Kesalahan interface; 

c) Kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal; 

d) Kesalahan performa; 

e) Kesalahan inisialisasi dan terminasi  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan blackbox testing 

merupakan metode yang digunakan untuk menemukan kesalahan serta memberi 

solusi dari masalah tersebut. Serta melakukan pengecekan pada pendemonstrasian 

fungsional aplikasi saat dioperasikan, apakah memenuhi kebutuhan pemakai atau 

tidak. Metode ini hanya fokus pada pengujian fungsional dan hasil luarannya 

adalah aplikasi. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan dan referensi. Penelitian 

terdahulu ini akan dijadikan sebagai rujukan untuk mmemudahkan proses 

penelitian. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan 

dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya 

disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan 

penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan mnggunakan beberapa referensi dari jurnal dan skripsi yang akan 

dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian.  
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Adapun penelitian relevan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Rusyani (2016), Penggunaan Multimedia  Pembelajaran Interaktif Dengan I-

Spring Presenter Untuk Meningkatkan Motivasi  Dan Hasil Belajar  

Pendidikan Kewarganegaraan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

merupakan salah satu Langkah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2. Herhana (2017), Keefektifan Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif 

Pohon Pintar PPKN Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMKN 2 

Magelang. Dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan salah satu 

langkah mempermudah proses pembelajaran tentang PPKN di SMKN 2 

Magelang. 

3. Ilham, Mahmud dan Vivi Wela Septiana (2019), Penerapan Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multimedia. Dapat disimpulkan 

bahwa dengan penerapan pembelajaran berbasis multimedia semakin efektif 

dan efesien jika dibandingkan dengan media pembelajaran sebelumnya yang 

digunakan oleh Program Studi PGMI. 

4. Muhammad Syabrina dan Sulistyowati (2020), Pengembangan Media 

Pembelajaran Tematik Berbasis Macromedia Flash Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah. Dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan media pembelajaran berbasis Macromedia Flash dapat 

meningkat hasil belajar siswa Kelas IV MIN 2 Kota Palangka Raya. 

5. Marchamah Ulfa dan Very Hendra Saputra (2019), Pengaruh Media 

Pembelajaran Macromedia Flash dengan Pendekatan Matematika Realistik 

pada Hasil Belajar Siswa. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

media pembelajaran Macromedia Flash dengan pendekatan matematika 

realistik dalam meningkatkan hasil belajar siswa diperoleh kesimpulan bahwa 

media pembelajaran Macromedia Flash dengan pendekatan matematika 

realistik berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Media pembelajaran 

Macromedia Flash dengan pendekatan matematika realistik yang mampu 

membantu dan memotivasi siswa dalam meningkatkan keterampilan berfikir 

kritis dan mengkomunikasikan pengetahuannya tersebut, efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa.   
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2.3 Kerangka Pikir 

Untuk memperjelas permasalahan yang disajikan, maka kerangka pikir 

akan diuraikan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Pikir 

 

 

Penguasaan tentang Pendidikan Kewarganegaraan masih kurang di pahami 

oleh siswa Sekolah Menengah Pertama  karena proses pembelajaran yang 

diterapkan kurang menarik serta kurangnya minat belajar siswa mengenai 

Pendidikan Kewarganergaaan. 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha untuk membekali peserta didik 

dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan antar 

warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara 

menjadi warga negara agar dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. 

Solusi yang dapat penulis tawarkan dari permasalahan di atas yaitu dengan 

membuat sebuah Media Pembelajaran Interaktif Pendidikan Kewarganegaraan 

untuk siswa Kelas VII pada Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Lamasi. 

Tujuan dari media pembelajaran ini yaitu sebagai media yang digunakan untuk 

membantu dan mempermudah siswa kelas VII dalam belajar dan menambah 

penguasaan  tentang Pendidikan Kewarganegaraan. 

Diharapakan dengan menggunakan Media Interaktif ini dapat membantu dan 

memudahkan siswa  dalam menambah wawasan mereka tentang Pendidikan 

Kewarganegaraan. 


