
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman pada era sekarang baik secara umum maupun secara 

khusus dalam dunia pendidikan, maka dari itu sistem pendidikan juga harus 

mengikuti perkembangan pada era sekarang baik berupa perkembangan teknologi 

maupun perkembangan kurikulum pendidikan Khususnya pada pendidikan dan 

pembelajaran sekolah, perlu juga dilakukan pemutakhiran komunikasi materi 

pembelajaran baik dalam penanganan media maupun materi pembelajaran. Oleh 

karena itu, semua guru di sekolah harus mampu mengikuti setiap perkembangan 

dunia pendidikan agar dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. 

Oleh karena itu, sebagai kemajuan dari metode pembelajaran konvensional yang 

dilakukan selama ini, diperlukan suatu gagasan baru dalam memanfaatkan 

teknologi untuk media pembelajaran interaktif. (Subhan dan Kurniadi, 2019). 

Dengan kemajuan teknologi maka terdapat pula berbagai media yang dapat 

digunakan untuk mengajar, tidak sekedar menggunakan buku dan alat manual 

lainnya, tetapi pada era sekarang dalam melakukan proses belajar mengajar dapat 

menggunakan teknologi berupa multimedia digital.  

Pengembangan aplikasi adalah salah satu yang paling canggih. 

Pengembangan aplikasi bertujuan untuk memudahkan orang-orang dalam bekerja. 

Seiring berkembangnya berbagai jenis aplikasi, kinerja manusia terkurangi karna 

didukung oleh aplikasi yang terorganisir dengan baik. Salah satu jenis aplikasi 

yang dikembangkan yaitu aplikasi pembelajaran (Bakti dkk, 2016:32). 

Pengembangan ini memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan konsep 

keamanan komputer, memotivasi siswa, dan meningkatkan minat belajar mereka 

dengan menggunakan media yang tepat dalam proses pembelajaran. (Saputra dan 

Permata, 2018:117). 

Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang selalu membutuhkan 

informasi yang diwujudkan melalui berbagai hal seperti berlangganan koran, 

majalah, dan lain lain, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi 

karena informasi berkembang sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi. 
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Keamanan komputer mengacu pada pencegahan diri terhadap tindakan 

terhadap penyusup yang tidak dikenal dalam sistem komputer. Dengan 

perkembangan e-commerce dan Internet, masalah keamanan lebih penting 

daripada data, tetapi kerahasiaan, keandalan, dan integritas data. Meningkatnya 

pengguna internet di Indonesia telah memberikan peluang terjadinya kejahatan 

cyber dimana Indonesia menyumbang 2,4% kejahatan cyber didunia dan naik 

1,7% dibandingkan tahun 2010 (Hardi dan Zaini, 2018:1). 

Menurut Sutarno dan Desi (dalam Husein, Herayanti dan gunawan, 

2016:222) dengan penelitian tentang multimedia interaktif menemukan bahwa 

peningkatan penguasaan konsep siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan kelompok belajar berciri kooperatif berbantuan multimedia 

interaktif secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional. 

Multimedia pembelajaran memberi manfaat dalam beberapa situasi belajar 

mengajar. Philips (dalam Ahmadi dkk., 2017:129) meyatakan bahwa “Instructioal 

Multimedia (IMM) hass the potetial to accomodate people with different learning 

style”. Artinya yaitu bahwa multimedia interaktif dapat mengakomodasi cara 

belajar yang berbeda-beda. Philips (dalam Ahmadi dkk., 2017:129) menyatakan 

bahwa multimedia interaktif memiliki potensi utuk menciptakan suatu lingkugan 

multisensori yang mendukung cara belajar tertentu.  

Macromedia Flash adalah Platform multimedia dan perangkat lunak untuk 

animasi, game, dan aplikasi pengayaan internet yang dapat dilihat, dimainkan, dan 

dijalankan di Adobe Flash Player. (Masykur dkk, 2017). Macromedia Flash 

adalah Platform multimedia dan perangkat lunak untuk animasi, game, dan 

aplikasi pengayaan internet yang dapat dilihat, dimainkan, dan dijalankan di 

Adobe Flash Player  (Masykur dkk, 2017). 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Luwu Utara merupakan 

sekolah yang baru dibuka pada tahun 2014, yang berada di Desa Cenning 

Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Pada observasi awal dimana 

pada proses belajar mengajar guru masih menggunakan metode konvensional atau 

biasa disebut metode ceramah, hal ini dapat membuat siswa menjadi jenuh dan 

tidak termotivasi dalam melakukan pelajaran, hal ini dapat mengakibatkan hasil 
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belajar mereka jadi rendah. Dengan munculnya Covid-19 Siswa harus menjalani 

metode pembelajaran jarak jauh, pada metode ini guru dituntut untuk 

menggunakan media pembelajaran sekreatif mungkin agar dapat menarik minat 

siswa untuk melakukan proses pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti berinovasi untuk 

menyediakan media pembelajaran Keamanan Komputer Menggunakan 

Macromedia Flash 8 di SMK Negeri 6 Luwu Utara. Aplikasi yang dibuat akan 

dikemas dalam bentuk media pembelajaran animasi dan audio. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diambil peneliti berdasarkan uraian latar 

belakang di atas yaitu “Bagaimana Rancang Bangun Aplikasi Media Pembelajaran 

Keamanan Komputer Menggunakan Macromedia Flash 8 di SMK Negeri 6 Luwu 

Utara?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu, Rancang Bangun Aplikasi 

Media Pembelajaran Keamanan Komputer Menggunakan Macromedia Flash 8 di 

SMK Negeri 6 Luwu Utara 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun yang diharapkan oleh peneliti antara lain sebagai berikut: 

1. Dunia Pendidikan/Akademik 

a. Adanya fasilitas media pembelajaran akan memberikan dampak pada 

peningkatan mutu pendidikan.  

b. Diharapkan konsep pembelajaran dengan menggunakan multimedia dapat 

direkomendasikan sebagai inovasi dalam dunia pendidikan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran 

menjadi lebih berkualitas dibandingkan pembelajaran secara konvensional. 

2. SMK Negeri 6 Luwu Utara 

a. Bagi guru 

Membangkitkan kreativitas guru dalam mendesain media pembelajaran 

yang bervariasi dan tidak membosankan dan dapat membangkitkan kinerja 

guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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b. Bagi siswa  

Dapat membantu siswa dan siswi di SMK Negeri 6 Luwu Utara dalam 

belajar dan dapat dengan mudah memahami materi pelajaran 

3. Penulis/Peneliti 

Dapat menambah wawasan tentang penggunaan media pembelajaran pada 

pelajaran Keamanan komputer menggunakan macromedia flash 8 Untuk 

anak SMK Negeri 6 terkhusus kelas X. 

 



 

 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori merupakan dasar bagi penulis dalam mengkaji ilmu yang 

menjadi dasar bidang penelitian berdasarkan teori-teori yang diambil dari internet 

dan media cetak. 

1. Perancangan 

Menurut Hutahaean dkk, (2016:8) perencanaan adalah proses pemecahan 

masalah yang melibatkan pemikiran kreatif untuk mencapai hasil yang optimal. 

Menurut Witanto dan Hanafiah, (2016:55) perancangan adalah kegiatan yang 

bertujuan untuk merancang sistem baru yang dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi perusahaan ketika memilih sistem alternatif terbaik. Menurut Samania 

dkk, (2020:50) perancangan adalah kata benda yang berarti proses, tindakan 

penciptaan proses merancang. 

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan 

perancangan yaitu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah 

berdasarkan rekomendasi dari hasil analisis sistem. Tahap desain adalah tahap 

yang paling penting untuk membuat suatu program. 

2. Media 

Menurut Sadiman, dkk (dalam Mustaqim, 2016:176) media berasal dari 

bahasa latin yang berarti mediasi atau rujukan, dapat diartikan sebagai 

kemampuan seorang pengirim untuk menyampaikan pesan kepada penerima agar 

dapat menarik perhatian penerima. Selanjutnya media adalah sarana 

pendistribusian pesan atau informasi pembelajaran yang ditransmisikan dari 

sumber pesan ke penerima pesan. (Tafonao, 2018:104). Selanjutnya media adalah 

alat, sarana, mediator, dan koneksi untuk menyebarkan, meneruskan, dan 

mengkomunikasikan pesan dan ide kepada penerima (Aprinawati, 2017:75).  

Berdasarkan dari uraian diatas Dapat disimpulkan bahwa media adalah 

sarana dimana berita dan informasi yang disampaikan oleh suatu sumber yang 

akan disampaikan kepada sumber atau orang yang dituju. 
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3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian media pembelajaran 

Menurut Miarso (dalam Nurrita, 2018:173) media pembelajaran membantu 

menyampaikan pesan dan merangsang pikiran, emosi, perhatian, dan persiapan 

peserta didik untuk memfasilitasi proses belajar yang sadar, terarah, dan 

terkendali. Menurut Sukiman (dalam Mustaqim, 2016:177)  media pembelajaran 

dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima 

untuk merangsang pikiran, emosi, minat, dan motivasi siswa seiring dengan 

kemajuan proses pembelajaran menuju pencapaian yang efektif. Selanjutnya 

media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan fakta, 

konsep, prinsip, atau prosedur tertentu dan membuatnya tampak lebih 

nyata/konkret. Alat bantu ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih 

spesifik, memotivasi, dan meningkatkan daya serap dan daya ingat siswa saat 

belajar. (Firmadani, 2020:94). 

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat yang dapat 

menyalurkan pesan untuk membantu siswa mengatasi gaya belajar dan minat 

intelektualnya dalam belajar. 

b. Fungsi media pembelajaran 

Media pembelajaran sangat fungsional dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar. Seperti halnya dengan adanya media pembelajaran guru dapat 

menyajikan materi secara kreatif, memotivasi siswa untuk mencapai hasil belajar 

yang prima, guru tidak hanya dapat menyampaikan materi dengan kata-kata dan 

ceramah, tetapi juga membuat siswa benar-benar memahami materi yang 

disampaikan. (Irwandani dan Juariah, 2016:34). 

4. Keamanan komputer 

a. Pengertian keamanan komputer 

Menurut Gollmann dalam bukunya "Computer Security" (dalam yusnita 

dkk, 2020) mengungkapkan bahwa: "Keamanan komputer terkait dengan 

pencegahan diri dan deteksi penyusup yang tidak terdeteksi dalam sistem 

komputer". Menurut Howard dalam bukunya “An Analysis of security incidents on 

the internet” (dalam Hasibuan, 2016:10) menyatakan bahwa: “Keamanan 
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komputer adalah tindakan pencegahan terhadap serangan oleh pengguna komputer 

yang tidak bertanggung jawab dan perangkat akses jaringan”. 

Pengertian dari keamanan komputer dapat disimpulkan yaitu salah satu 

kunci mempengaruhi tingkat reliability yang harus dilakukan untuk mencegah 

serangan komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. 

b. Model serangan Keamanan  

Ada beberapa model serangan keamanan. Menurut Staling, (dalam 

yusnita dkk dalam bukunya “Keamanan data dan informasi”, 2020) 

penyerangan keamanan meliputi: 

1. Interruption, yaiu ini mencegah perangkat sistem rusak atau ada. 

Serangan ini tergantung pada ketersediaan sistem 

2. Interception merupakan seseorang yang tidak berhak 

untukmengakses suatu aset atau informasi 

3. Modification, adalah seseorang yang tidak hanya berhasil mengakses 

tetapi juga membuat perubahan pada aset 

4. Fabrication yaitu seseorang yang tidak berwenang memasukkan 

produk palsu ke dalam sistem. 

5. Macromedia Flash  

Macromedia Flash adalah program untuk membuat animasi dan aplikasi 

web berkualitas profesional. (Dewi dan Khumaidi, 2017:564). Menurut Hadi 

(dalam Rahmi dkk, 2019:180) macromedia flash adalah perangkat lunak aplikasi 

untuk animasi yang digunakan di Internet untuk digunakan dalam produksi CD, 

jaringan, dan pengembangan multimedia interaktif untuk digunakan di web. 

Menurut Wibawanto (dalam Antero B.P dan Haryudo, 2016:3) macromedia flash 

merupakan program multimedia dan animasi yang kehadirannya ditujukan bagi 

para pecinta desain kreatif dan animasi dalam membuat aplikasi sendiri, animasi 

interaktif pada halaman web, animasi, presentasi bisnis, dan aktivitas lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan Macromedia Flash 

merupakan perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi, 

game, multimedia interaktif, dan aplikasi pengayaan Internet yang dapat dilihat, 

dimainkan, dan dijalankan dalam Adobe Flash Player. 

Adapun kelebihan dari macromedia flash Menurut Syafdi Mazora (dalam 

Noviana, 2019) yang ditulis di websitenya, Macromedia Flash memiliki banyak 

keunggulan, antara lain:  

1. Animasi dan gambar terlihat bagus di monitor, terlepas dari ukuran 

jendela atau resolusi layar.  
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2. Flash menggunakan teknologi grafik vektor untuk meningkatkan 

kualitas gambar. Mengubah ukuran tidak mengurangi atau 

mengurangi kualitas gambar. Ini berbeda dengan gambar bitmap, yang 

terdiri dari kumpulan titik dan kualitas gambarnya menurun saat 

diubah ukurannya atau diperbesar 

3. Proses loading (kecepatan frame, tampilan animasi, atau waktu buka) 

lebih cepat dibandingkan program pengolah animasi lainnya 

4. Anda dapat membuat situs web interaktif dimana pengguna dapat 

menggunakan keyboard atau mouse untuk menavigasi ke bagian lain 

dari halaman atau objek dan mengisi formulir 

5. Membuat animasi grafis yang kompleks lebih cepat dan membuat 

animasi layar penuh yang dapat ditautkan langsung ke situs web 

6. Dengan kemampuan untuk secara otomatis memproses beberapa 

frame antara awal dan akhir, mudah untuk diintegrasikan ke dalam 

program macromedia lainnya, sehingga Anda dapat dengan cepat 

membuat segala jenis animasi 

7. Skriosis server seperti CGI, ASP, PHP untuk membuat aplikasi 

database web 

8. Dengan berbagai kegunaan, macromedia flash juga dapat digunakan 

untuk membuat film pendek, presentasi kartun, spanduk iklan, dan 

banyak lagi 

6. CorelDraw 

CorelDraw adalah program komputer untuk memanipulasi garis vektor dan 

dikembangkan oleh Corel, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berkantor 

pusat di Ottawa, Kanada. (Pamungkas dan Setiawan, 2018:401). Menurut Madcoms 

(dalam Safitri dan Sudjanarti, 2018:234) CorelDraw adalah aplikasi desain grafis 

untuk membuat vektor, logo, dan tata letak halaman.  Menurut Perdana (dalam 

Farahdina dan Sudjanarti, 2018:118) CorelDraw adalah aplikasi desain grafis 

yang digunakan untuk membuat berbagai desain yang dikenal di dunia digital 

seperti logo, kartu nama, kalender, poster, dan stiker. 

Dari pernyataan diatas CorelDraw merupakan aplikasi desain grafis yang 

dapat Anda gunakan untuk membuat berbagai desain berupa vektor, logo, 

kalender, poster, dan masih banyak lagi desain lainnya. 

7. Microsoft Visio  

Microsoft Visio adalah salah satu program aplikasi komputer yang paling 

banyak digunakan untuk membuat diagram, dan tidak terbatas, tetapi juga dapat 

digunakan untuk brainstorming dan skema jaringan. Selain itu, Microroft Visio 

adalah program aplikasi dari Microsoft Corporation (Kusumawati dkk, 2021:26). 
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Selanjutnya Microsoft Visio adalah program aplikasi komputer yang membantu 

Anda membuat diagram, diagram alur, brainstorm, dan diagram jaringan, aplikasi 

ini diterbitkan oleh Microsoft Corporation (Felinsya dan Anubhakti, 2018:141). 

Selanjutnya Microsoft Visio adalah aplikasi pemrograman komputer yang 

digunakan untuk membuat diagram alir seperti diagram yang menggunakan 

diagram (Hidayat dan Fahmi, 2020:9). 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahawa Microsoft visio 

merupakan program aplikasi skema, diagram, dan brainstorming yang diterbitkan 

oleh Microsoft Corporation. 

8. Research and Development (R&D) 

Penelitian pengembangan Research and Development (R&D) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Fransisca dan Putri, 2019:73). Selanjutnya Research 

and Development (R&D) adalah kegiatan yang berperan dalam inovasi dan memiliki 

kepentingan komersial dalam penelitian ilmiah dasar dan pengembangan 

teknologi aplikatif. (Kurniawan dan Mertha, 2016:726). Selanjutnya Metode 

Research  and  Development (R&D) adalah  metode penelitian diantaranya 

inovasi produk baru, atau subjek mengembangkan produk yang sudah ada sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang lebih menarik dari topik tertentu (Muqdamien 

dkk, 2021:27). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan Research and development 

(R&D) adalah metode penelitian pengembangan yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu produk. 

9. Waterfall 

Menurut Yurindra (dalam Tabrani dan Aghniya, 2020:45) menjelaskan 

bahwa, waterfall merupakan salah satu metode SDLC dan memiliki kemampuan 

untuk terlebih dahulu menyelesaikan setiap fase air terjun sebelum melanjutkan ke 

fase berikutnya. Model air terjun adalah model klasik yang sistematis dan 

berurutan dari perangkat lunak konstruksi. (Hasanudin, 2018:29). Selanjutnya 

model Waterfall merupakan model klasik sederhana dengan aliran sistem linier. 

Output dari setiap tahap adalah input (Arfianto dan Nugrahanti, 2018:176). 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa waterfall 

merupakan metode pengembangan yang dilakukan secara berurutan saat membuat 

perangkat lunak. 

2.2 Hasil penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan merupakan hasil penelitian yang terdahulu yang 

mempunyai kesamaan dengan judul atau topik yang akan diteliti. 

1. Hasi penelitian Rahmi dkk (2019) dengan judul penelitian “Pengembangan 

Media Pembelajaran Interaktif Macromedia Flash 8 pada Pembelajaran 

Tematik Tema Pengalamanku”. Penelitian ini menggunakan metodologi 

penelitian Research and Development (R&D). Langkah-langkah untuk 

mengembangkan media interaktif berbasis macromedia flash 8 

menggunakan prosedur pengembangan model Borg and Gall. Kevalidan 

media diperoleh dari hasil validasi ahli yang terdiri dari dua ahli media dan 

dua ahli materi. 

2. Hasil penelitian Rofiq dkk (2019) dengan judul penelitian “Pengembangan 

Multimedia Pembelajaran Interaktif Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan rancangan pengembangan 

media pembelajaran multimedia interaktif mata pelajaran IPS dan menilai 

keefektifan pengembangan media pembelajaran multimedia interaktif pada 

mata pelajaran IPS dalam mata pelajaran ilmu sosial. 

3.  Hasil penelitian Handayani dkk (2018) dengan judul penelitian 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash”  

Penelitian ini merupakan bahan pembangun Macromedia Flash untuk 

menguji kelayakan media yang dikembangkan oleh ahli media, ahli materi, 

ahli bahasa, dan siswa terhadap media pembelajaran. Tujuannya untuk 

mengembangkan media pembelajaran melalui software program. 
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2.3 Karangka Pikir 

Karangka pikir merupakan susunan pokok dari sebuah permasalahan 

sehingga dapat menghasilkan suatu solusi. Karangka pikir penelitian ini dibuat 

dalam bentuk skema seperti dibawah ini. 

Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 6 Luwu Utara yang terletak di Desa 

Cenning Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara.  

 

Permasalahan yang dihadapi yaitu pada proses belajar mengajar dimana guru 

yang masih mengajar dengan metode konvensional atau  metode ceramah yang 

masih lebih cenderung dikuasi oleh guru.  

 

Solusi yang dapat diberikan yaitu Rancang Bangun Media Pembeajaran 

Keamanan Komputer Menggunakan Macromedia Flash 8. Dimana pada 

aplikasi ini terdapat animasi dan audio yang dapat menarik minat siswa unuk 

mengikuti pembelajaran. 

 

Sebuah media pembeajaran berbasis Macromedia Flash 8, unuk pembelajaran 

keamanan komputer. 

Gambar 1. Karangka Pikir  

Sumber: Hasil Perancangan Penulis, (2021) 

 

 

 

 


