
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komputer yang memiliki fungsi sebagai alat bantu  

menyelesaikan masalah dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang 

pendidikan yang difungsikan sebagai media penunjang untuk pembelajaran bagi 

pelajar maupun pengajar. Pengajar dapat memanfaatkan media komputer untuk 

menampilkan tutorial, alat peraga, dan alat uji sehingga akan sangat membantu 

dalam proses penyampaian dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. 

Proses pembelajaran pada anak Sekolah Dasar (SD) tentunya sangat 

berpengaruh pada kemampuan tenaga pengajar dalam menguasai materi dan 

metode yang digunakan dalam mengajarkan materi kepada siswa sehingga tidak 

menimbulkan kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah 

bintang yang disebut sebagai matahari dan semua objek yang terikat dengan gaya 

gravitasinya. Materi tata surya merupakan ilmu dasar yang dipelajari di Sekolah. 

SD 382 To’bakkung merupakan salah satu Sekolah Dasar yang menerapkan 

materi tata surya kepada siswa kelas VI di Sekolah tersebut. Seperti yang 

diketahui bahwa tata surya merupakan kumpulan benda-benda langit yang berada 

jauh dari Bumi. Hal ini menjadi kendala bagi tenaga pengajar dalam mengajarkan 

materi tata surya kepada siswa mengingat sistem tata surya sangat sulit ditemui 

dalam kehidupan sehari-hari. Tidak adanya laboratorium sebagai ruang praktis 

pendukung sistem tata surya pada sekolah tersebut sehingga mengaharuskan siswa 

untuk mengandalkan buku sebagai satu-satunya media untuk mempelajari tata 

surya, sehingga hal tersebut menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Melihat permasalahan tersebut siswa kelas VI pada SD 382 To’Bakkung 

membutuhkan sebuah media pembelajaran yang menarik untuk mempermudah 

proses belajar mengajar dan meningkatkan ketertarikan siswa dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar tenaga pengajar lebih mudah dalam 
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mengajarkan materi tata surya kepada siswa serta siswa lebih tertarik dan 

semangat dalam mempelajari sistem tata surya. 

Dari uraian tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian  dalam hal pengembangan media pembelajaran pada siswa kelas VI 

Sekolah Dasar. Sehubungan dengan hal tersebutlah penulis untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Desktop 

Pada Materi Tata Surya Kelas VI Sekolah Dasar 382 To’Bakkung”. Peneliti 

menggunakan perangkat lunak Adobe Flash Profesional Cs6 untuk membuat 

media pembelajaran tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan maka dapat dirumuskan 

permasalahnnya yaitu bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran pada 

siswa Sekolah Dasar. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut yang telah dikemukakan maka 

tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbasis desktop pada materi tata surya kelas VI Sekolah Dasar.   

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi 

masing-masing pihak yang terkait: 

1. Manfaat bagi dunia akademik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu referensi yang 

berguna dalam perkembangan dunia akademik khususnya dalam penelitian-

penelitian yang akan datang. Dapat pula memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan teknologi informasi dalam dunia ilmu pengetahuan. 

2.  Manfaat bagi peneliti 

Merupakan studi kasus yang baru dalam mengembangkan media 

pembelajaran yang diperoleh selama duduk dibangku kuliah dan sebagai 

pembekalan dalam menghadapi dunia kerja yang syarat dengan dunia teknologi 

informasi. 
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3.  Manfaat bagi Guru 

Media pembelajaran bebasis desktop ini diharapkan dapat membantu 

mempermudah tenaga pengajar dalam mengajarkan materi tata surya kepada 

siswa kelas VI Sekolah Dasar. 

4.   Manfaat bagi Siswa  

Meningkatkan ketertarikan dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. 

5.    Manfaat Bagi Sekolah 

Meningkatkan rujukan tentang pengembangan media pembelajaran berbasis 

desktop, sehingga hal ini dapat menambah pengetahuan pihak Sekolah dalam 

mengembangkan media pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Kajian Teori 

Kajian teori membahas topik-topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Landasan teori ini mempunyai peranan yang  penting dalam hal melakukan 

penelitian. Adapun penerapan kajian teori dalam penelitian ini diharapkan dapat 

menjustifikasi adanya masalah penelitian dan mengindentifikasi arah penelitian. 

1. Pengembangan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2002, 

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan 

memanfaatkan kaidah dan teori ilmu penengetahuan yang telah terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan 

secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evulution) 

dan perubahan secara bertahap  (Bangmesh, 2016). 

Bangmesh (2016) menjelaskan bahwa pengembangan bertujuan untuk 

menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. Menurut AECT 

pengembangan adalah proses penterjemahan spesifikasi desain kedalam bentuk 

fisik, didalamnya meliputi: (1) teknologi cetak; (2) teknologi audio visual; (3) 

teknologi berbasis komputer; (4) teknologi terpadu. 

Menurut Rohman (2015) pengembangan berasal dari kata “kembang”, 

mendapat imbuhan “pe-an”, yang berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan. 

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

pengembangan adalah suatu upayah untuk mengembangkan sebuah media ajar 

dalam bentuk teknologi dengan tujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu 

pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya.    

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

 Kata media pembelajaran berasal dari bahasa latin “medius” yang 

secara harfiah berarti “tengah”, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab 
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media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan yang 

dikemukakan oleh ( Arsyad, 2011). 

Menurut Jennah (2009) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

Nurseto (2011) berpendapat bahwa, media pembelajaran adalah wahana 

penyalur pesan dan informasi belajar media pembelajaran yang dirancang secara 

baik akan sangat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

Mushon (2010) dalam pendapatnya mengatakan media pembelajaran 

merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara 

perangkat lunak (bahan belajar) dan perangkat keras (alat belajar). 

Berdasarkan beberapa pengertian media pembelajaran tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sebuah metode yang 

memanfaatkan teknologi sebagai perantara antara tenaga pengajar dan pelajar 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang lebih 

menarik. 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Terdapat enam fungsi media pembelajaran dalam dunia pendidikan  dan 

masing-masing memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Fungsi atensi; dapat menarik serta mengarahkan perhatian siswa untuk 

konsentrasi pada pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan 

pada media pembelajaran. 

2. Fungsi afektif;  berperan dalam meningkatkan kenikmatan siswa pada saat 

proses belajar mengajar sedang berlangsung. 

3. Fungsi kognitif; mengungkapkan bahwa lambang visual ataupun gambar 

dapat bertujuan untuk memperlancar pencapaian tujuan dalam memahami dan 

mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar yang 

ditampilkan dalam media. 

4. Fungsi kompensatoris; suatu media pembelajaran terdiri dari hasil penelitian 

konteks dengan tujuan untuk memahami teks dan membantu siswa yang pasif 
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dalam membaca, untuk memperoleh informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali. 

5. Fungsi psikomotoris; fungsi ini bertujuan untuk mengarahkan siswa dalam 

melakukan suatu kegiatan yang positif, salah satunya berkaitan dengan 

hafalan-hafalan materi pelajaran. 

6. Fungsi evaluasi; tujuan dari fungsi ini agar seluruh kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan dapat meningkatkan penilaian kemampuan siswa dalam 

merespon pembelajaran. 

c. Pengembangan Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan 

yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori 

pengembangan yang telah ada. Media yang dimaksud adalah media pembelajaran 

sehingga teori pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan 

pembelajaran. 

Khusna (2014) berpendapat bahwa pengertian media pembelajaran yang 

dimaksud adalah suatu usaha penyusunan program media pembelajaran yang lebih 

tertuju pada perencanaan media. Media yang akan ditampilakan atau digunakan 

dalam proses belajar mengajar terlebih dahulu direncanakan dan dirancang sesuai 

dengan kebutuhan lapangan atau siswanya. 

Menurut Nasihin (2019)  media pembelajaran adalah perpaduan antara 

bahan dan alat atau perpaduan antara software dan hardware. Media pembelajaran 

bisa dipahami sebagai media yang digunakan dalam proses dan tujuan 

pembelajaran.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka peneliti menyimpulkan 

bahwa pengembangan media pembelajaran merupakan suatu bentuk usaha 

meningkatkan kemampuan serta minat siswa dalam proses belajar. 

3.  Multimedia Interaktif 

 Munir (2012:110) dalam pendapatnya menyatakan bahwa multimedia 

interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang agar tampilannya 

memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktifitas dengan 

penggunanya. 

Suyanto (2005) mengartikan bahwa multimedia sebagai pemanfaatan 

komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar 
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bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link tool yang 

memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan 

berkomunikasi. 

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh Arsyad (2011:170) yang 

mengatakan bahwa multimedia interaktif adalah perpaduan dan kombinasi dua 

atau lebih jenis media ditekankan kepada kendali komputer sebagai penggerak 

keseluruhan gabungan media. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka peneliti menyimpulkan 

bahwa multimedia interaktif merupakan media pembelajaran yang memanfaatkan 

perangkat komputer untuk menggabungkan teks, grafik, animasi, audio, video, 

sehingga menghasilkan sebuah media pembelajaran yang menarik.  

4. Tata Surya 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuan luar angkasa, 

sekitar  4,5 milyar tahun yang lalu terjadi pembentukan dan evolusi tata surya 

yang mengakibatkan terbentuknya peluruhan gravitasi yang berasal dari awan 

molekul dan membentuk matahari dan menyisahkan kepingan-kepingan yang 

membentuk tata surya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tata surya merupakan 

benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Tata surya terdiri dari delapan 

planet yang memiliki ciri-ciri tersendiri.  

Suhartini (2008) menjelaskan tata surya adalah sistem yang tersusun oleh 

Matahari sebagai pusat dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Benda-

benda langit tersebut antara lain adalah delapan buah planet, satelit, asteroid, dan 

lain-lain. 

Sistem tata surya merupakan benda langit yang terdiri dari Matahari dan 

objek yang terikat oleh gaya gravitasi Matahari. Objek-objek tersebut terdiri dari  

delapan planet dengan orbit berbentuk elips. Planet didalam sistem tata surya 

yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. 

Tata surya yang terdiri dari Matahari, planet-planet, satelit-satelit, komet, meteor, 

dan asteroid merupakan sejumlah bintang yang bergabung didalam kelompok 

yang dikenal sebagai galaksi, menurut (Sagita dan Amalia, 2014). 

Admiranto (2009) berpendapat bahwa, tata surya adalah suatu kelompok 

benda langit, yaitu matahari dan planet-planetnya yang terdiri dari Merkurius, 
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Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus beserta 165 buah 

satelit planet yang sudah diketahui sampai sekarang, serta objek-objek tata surya 

lainya, seperti asteroid, planet katai, meteroid, planetoid komet, dan debu 

antarplanet, yang bergerak mengikuti hukum-hukum dinamika newton.  

Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Retnoningsih (2016) yang 

menyatakan bahwa tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas 

matahari sebagai pusatnya dan planet-planet meteroid, komet serta asteroid yang 

mengelilingi Matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya. 

Objek-objek tersebut adalah delapan buah planet yang sudah diketahui dengan 

orbit berbentuk elips, lima planet kerdil/katai, 173 satelit alami yang telah 

diidentifikasi, jutaan benda langit (meteor, asteroid, komet) lainnya. 

Berikut adalah 8 susunan planet tata surya dari yang terkecil hingga 

terbesar, (Ashari, 2021). 

a. Merkurius  

Planet ini adalah satu-satunya planet yang tidak memiliki lapisan atmosfer 

seperti planet-planet lain.  Planet ini diberi nama Merkurius karena pergerakannya 

di langit sangat cepat planet ini juga merupakan planet yang paling kecil di tata 

surya dan keberadaannya paling dekat dari matahari.  

b. Mars 

Planet ini memiliki atmosfer yang sangat tipis. Planet Mars sering disebut 

dengan nama planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna merah. 

Planet mars terdiri dari dua satelit yaitu satelit Phobos dan satelit Demos. Planet 

ini berjarak sekitar 227 juta km dari matahari, dan berdiameter sekitar 6.779 km. 

c. Venus 

Planet Venus merupakan planet yang paling panas diantara planet-planet 

lain karena memiliki suhu 464c, hal ini disebabkan oleh atmosfer yang berada di 

planet mars sangat tebal. 

d. Bumi 

Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Permukaan planet 

Bumi berbeda dengan planet lain yang ada di tata surya. Suhu dipermukaan Bumi 

memungkinkan air berada dalam wujud padat, cair, maupun gas sehingga manusia 

dapat hidup di planet tersebut. Bumi memiliki jarak 149,6, juta kilometer dari 
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Matahari, diameternya 12.756 kilometer. Periode revolusi 1 tahun (365,25 hari) 

dan periode rotasinya 1 hari (24 jam).  

e. Neptunus 

Neptunus merupakan planet terkecil kelima dalam urutan tata surya dan 

memiliki diameter sebesar 49.530 kilometer. Neptunus ditemukan pertama kali 

pada tanggal 23 September 1846 melalui prediksi matematika. Planet ini memiliki 

tiga belas satelite dan tiga cincin masing-masing diantaranya adalah cincin 

Addams, cincin Le Verrier dan Galle.  

f. Uranus 

Uranus adalah planet yang memiliki 27 satelit alami yaitu bulan. Planet ini 

dikenal sebagai planet yang paling dingin karena memiliki suhu yang bisa 

mencapai 224c. 

Berdasarkan pengamatan satelit, uranus hanya tampak seperti bulatan biru 

sehingga sulit dipelajari. Uranus berjarak 2,87 milyar kilometer dan berdiamater 4 

kali diameter Bumi, yaitu 50.100 kilometer. Periode rovolusinya adalah 84 tahun 

dan periode  rotasinya 17 jam. 

g. Saturnus 

Planet Saturnus adalah planet yang dikenal sebagai planet cincin, cincin 

tersebut terbuat dari partikel-partikel es serta puing-puing batuan dan debu. Hal 

tersebut menjadi ciri khas ter sendiri dari planet ini. 

h. Jupiter  

Jupiter merupakan planet terbesar dari seluruh planet yang ada di tata surya. 

Planet ini terbentuk dari gas dan debu-debu sisa pembentukan Matahari. 

5. Adobe Flash Profesional Cs6 

a. Pengertian Adobe Flash Profesional Cs6 

Pranowo (2011) dalam pendapatnya mengatakan Adobe Flash merupakan 

salah satu software yang banyak dinikmati oleh kebanyakan orang karena 

kendalanya mampu mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan multimedia. 

Kinerja flash dapat juga dikombinasikan dengan program-program lain, flash 

dapat diaplikasikan untuk pembuatan animasi kartun, animasi interaktif, efek-efek 

animasi, banner iklan, website, game, dan persentasi. 
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Adobe Flash adalah suatu program animasi grafis yang banyak digunakan 

para designer untuk menghasilkan karya-karya profesional, terlebih pada bidang 

animasi, menurut pendapat (Jibril,  2011). 

Macdmos (2012) menjelaskan bahwa Adobe Flash Profesional Cs6 terdapat 

fasilitas tombol  untuk menggambar objek yang nantinya dapat digerakkan atau 

dianimasikan. Kemudahannya membuat program ini menjadi program animasi 2D 

yang semakin digemari oleh para animator. Bahkan bagi pemula akan merasakan 

kemudahan dalam menggambar objek  seni yang diinginkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

Adobe Flash merupakan Software grafis animasi yang dapat digunakan untuk 

membuat desain. 

b. Kelebihan dan Kekurangan Adobe Flash Profesional Cs6 

Berikut beberapa uraian kelebihan Adobe Flash, menurut (Sutopo, 2003): 

1. Pengguna dapat dengan mudah dan bebas dalam berkreasi membuat animasi 

dengan gerakan bebas sesuai dengan adegan animasi yang dikehendaki. 

2. Flash mampu mengimpor hampir semua file gambar dari file-file audio 

sehingga presentasi dengan Flash dapat lebih hidup.  

3. Flash mampu membuat file (*.exce) sehingga dapat dijalankan pada PC 

manapun tanpa harus menginstal terlebih dahulu program Flash.  

4. Font  presentasi tidak akan berubah meskipun PC yang digunakan tidak 

memiliki Font tersebut. Sehingga presentasi akan berjalan walaupun 

menggunakan komputer manapun. 

5. Pengoperasian Adobe Flash yang sangat mudah sehingga tidak menyulitkan 

ketika proses belajar mengajar.  

6. Adobe Flash menghasilkan file yang berukuran kecil, mampu menghasilkan 

file bertipe (ekstensi) FLA yang bersifat fleksibel, karena dapat dikonversi 

menjadi file bertipe swf, html, jpg, png, exe, mov. 

Sedangkan kekurangan Adobe Flash adalah terdapat pemrograman yaitu 

Action Script, dimana semua orang tidak dapat membuat media tersebut. 

Pembuatan media ini juga memerlukan waktu yang cukup lama dari segi desain 

dan biaya yang cukup mahal. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa  perangkat lunak Adobe Flash merupakan salah satu software yang dapat 

digunakan untuk membuat media pembelajaran karena adobe flash dapat 

digunakan untuk membuat atau mendesain sendiri tombol navigasi, serta dapat 

memunculkan efek animasi, dan dapat dikonversikan serta dipublikasikan 

kedalam beberapa software yang umum digunakan seperti swf, html, gif, jpg, png, 

exe, serta mov. 

c. Tampilan dan Fitur Adobe Flash Profesional Cs6 

Adapun tampilan dan fitur Adobe Flash Profesional Cs6 yaitu: 

 

 
Gambar 1. Cover Adobe Flash Profesional Cs6 

 

  
Gambar 2. Tampilan menu Adobe Flash Profesional Cs6 

 

Pada tampilan menu Adobe Flash Profesional Cs6 terdiri dari beberapa 

komponen seperti: (1) Open a recent item yang digunakan untuk menampilkan file 

yang sebelumnya telah disimpan, (2) Creat form template untuk membuka lembar 

kerja dengan template yang ada dalam program Adobe Flash Profesional Cs6, (3) 



12 

 

Icon learn berfungsi untuk mepelajari suatu  perintah, (4) Creat new merupakan 

menu yang digunakan untuk membuat lembar kerja baru. 

 
 

Gambar 3. Toolbox pada Adobe Flash Profesional Cs6 

Toolbox merupakan panel yang menampung tombol-tombol yang masing-

masing memiliki fungsi, yaitu: (a) Selection berfungsi untuk menyeleksi subyek, 

(b) Free transform berfungsi untuk mengubah bentuk objek secara bebas, (c) 

Lasso berfungsi untuk menyeleksi objek dengan pola seleksi bebas, (d) Pen 

berfungsi untuk menggambar objek, (e) Line berfungsi untuk menggambar garis 

lurus, (f) Pencil berfungsi untuk menggambar dengan bentuk goresan pensil, (g) 

Deco berfungsi untuk menggambar corak dekorasi dengan menggunakan simbol 

graphic, (h) Bone berfungsi membuat animasi pertulangan dengan menambahkan 

titik sendi pada objek, (i) Eyedropper berfungsi untuk mengambil sampel warna 

dari sebuah objek, (j) Hand berfungsi untuk menggeser area lembar kerja satu 

stage, (k) Stroke color berfungsi untuk menetukan warna garis, (l) Black and 

white berfungsi untuk mengubah warna garis dan bidang menjadi hitam dan putih, 

(m) Snap to object berfungsi untuk mengaktifkan atau mematikan fungsi snap 

keobjek, (n) Sub selection berfungsi untuk menyeleksi bagian objek untuk proses 

editing, (o) 3D rotation berfungsi untuk melakukan rotasi 3D pada objek 

berdasarkan sumbu X,Y, dan Z, (p) Text berfungsi untuk mengetik teks dan 

paragraf, (q) Rectangle berfungsi untuk menggambar objek kotak, (r) Brush 

(V) selection 

(Q)Free  Transform  

(L) Lasso  

(P) Pen  

(N) Line  

(Y) Pencil  

(U) Deco 

(X) Bone  

(I) Eyedropper 

(H) Hand  

Stroke Clolor 

Black and White 

Snap To Object 

Sub Selevtion (A) 

3D Rotation (W) 

Text (T) 

Rectangle (R) 

Brush (B) 

Paint Bucket (K) 

 Eraser (E) 

Zoom (M,Z) 

Fill Color 

Swap Colors 

Tombol Pendukung dari 

Tombol Yang Terpilih 
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berfungsi untuk menggambar dengan bentuk polesan kuas, (s) Paint bucket 

berfungsi untuk memberi bidang warna objek, (t) Eraser berfungsi untuk 

menghapus bidang objek, (u) Zoom berfungsi untuk memperbesar atau 

memperkecil tampilan lembar kerja atau stage, (v) Fill color berfungsi untuk 

menentukan warna bidang objek, (w) Swap colors berfungsi untuk membalikan 

warna antara warna garis dan warna bidang objek, (y) Tombol pendukung dari 

tombol yang terpilih. 

 
Gambar 4. Stage pada Adobe Flash profesional Cs6. 

Stage merupakan lembar kerja yang berfungsi untuk membuat atau 

mendesain suatu objek. 

 
Gambar 5. Time line pada Adobe Flash Profesional Cs6 

Time Line berfungsi untuk mengatur durasi animasi, frame, layer, serta 

menambahkan script dan mengatur beberapa animasi lainnya. 

 
Gambar 6. Panel Properties pada Adobe Flash Profesional Cs6 
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Berfungsi untuk mengatur atau memberi perintah sesuai pilihan yang akan 

diatur. 

6. UML dan Macam-macam Diagram UML 

a. Pengertian UML 

Menurut Prihandoyo (2018) berbagai pengembangan sistem dilakukan 

dengan menggunakan berbagai model, salah satunya adalah dengan menggunakan 

model pengembang UML (Unifed Modelling Language). UML merupakan sebuah 

model perancangan sistem yang mempunyai kelebihan dapat memudahkan 

developer sistem dalam merancang sistem yang akan dibuat karena sifatnya yang 

berorientasikan pada objek. 

UML merupakan suatu bentuk diagram yang digunakan untuk membangun  

rancangan software dan menyederhanakan berbagai kendala yang kompleks 

sehingga lebih mudah untuk dipahami serta dipelajari nantinya. 

b. Jenis-jenis UML 

1.       Use Case Diagram 

Use Case Diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara beberapa 

faktor dengan sistem yang akan dibuat dengan kata lain  Use Case Diagram 

digunakan untuk mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang terdapat didalam sistem 

dan siapa saja yang berhak mengakses fungsi tersebut. Use Case Diagram 

menjelaskan manfaat sistem jika dilihat menurut pandangan orang yang berbeda 

diluar sistem faktor. 

Henderi (2008) mengungkapkan bahwa Use Case Diagram adalah model 

fungsional sebuah sistem yang menggunakan actor dan use case. Use Case adalah 

layanan (services) atau fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem untuk 

penggunanya. 
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Tabel 1. Simbol Use Case Diagram. 
No Nama Gambar Keterangan 

1 Actor  Mewakili peran orang, sistem yang 

lain atau alat ketika berkomunikasi 

dengan use case. 

2 Dependency  Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu eoratlemen mandiri 

(independent) akan mempengaruhi 

elemen yang tidak mandiri case. 

3 Inclde <<include>>

 

Menspesifikasikan bahwa use sumber 

secara eksplisit. 

4 Generalization  

   

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagai perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek (ancestor). 

5 Extend <<extend>>

 

Menspesifikasikan bahwa use sumber 

secara eksplisit. 

6 Association  Apa yang menghubungkan antara 

objek satu dengan objek lainya. 

7 Sistem  Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan  system  secara terbatas. 

8 Use Case  Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan system yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatau actor. 

9 Collaboration  

   

Interaksi aturan-aturan dan elemen 

lain yang bekerja sama untuk 

menyediakan perilaku yang lebih 

besar dari jumlah dan elemen-

elemennya (sinergi). 

10 Note  Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi. 

Sumber: Hendini (2016) 

2.    Symbol Activity Diagram 

 Symbol Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) 

atau aktivitas dalam sebuah sistem atau proses bisnis. Simbol-simbol yang 

terdapat dalam activity Diagram yaitu: 
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Tabel 2. Simbol Activity Diagram 
No Nama Simbol Penjelasan 

1 Initial Note  Bagaimana objek dibentuk diwakili. 

2 Activity  Merepresentasikan performa dari  

beberapa tingkah laku di dalam alur kerja. 

3 Action  State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

4 Activity Final 

Node 
 Bagaimana objek dibentuk atau 

dihancurkan. 

5 Activity Final 

Node 
 Satu aliran yang pada tahap tertentu  

berubah menjadi beberapa aliran. 

Sumber: Hendini (2016) 

3.         Symbol Class Diagram 

 Class Diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail 

tiap- tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan 

aturan- aturan   dan   tanggung   jawab   entitas   yang   menentukan   perilaku   

sistem (Hendini, 2016). 

Class diagram merupakan sebuah sistem yang dapat menggambarkan 

struktur pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun system, 

serta dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak berorientasi objek 

yang menggambarkan perilaku dan terdiri dari kumpulan class dan relasinya. 

Berikut adalah beberapa simbol pada Class Diagram: 

Tabel 3. Simbol Class Diagram 
No Gambar Nama Keterangan 

1  Life Line Objek entity, antarmuka yang 

saling berinteraksi. 

2 
 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi 

tentang aktifitas yang terjadi   

3 
 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi 

tentang aktifitas yang terjadi   

Sumber: Hendini (2016) 
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4. Squence Diagram 

Squence Diagram merupakan diagram yang melakukan kolaborasi antara 

beberapa objek untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim pada objek 

yang melakukan interaksi yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. 

Tabel 4. Simbol Squence diagram 
No Activity Simbol Penjelasan 

1 Kelas  Kelas pada struktur sistem. 

2 Antar Muka  Sama dengan konsep interface 

dalam pemograman berorientasi 

objek. 

3 Asosiasi Berarah   Relasi antar kelas dengan 

makna umum, asosiasi biasanya 

juga disertai dengan multiplicity 

4 Generelisasi   Relasi antar kelas dengan 

makna generaliasasi spesialisasi 

5 Kebergantungan  Relasi antar kelas dengan 

makna kebergantungan antar 

kelas. 

6 Association  Apa yang menghubungkan 

antara objek yang satu dengan 

objek lainnya. 

Sumber: Hendini (2016) 

c. Manfaat UML 

Beberapa manfaat dalam penggunaan pemodelan UML yaitu: 

1. Mempermudah programmer untuk membuat sistem yang ingin dirancang. 

2. Memudahkan programmer untuk dapat mengetahui flow atau alur suatu 

sistem.  

3. Memudahkan untuk mengetahui perangkat apa saja yang diperlukan dalam 

sistem yang ingin dibuat.  

4.  Memudahkan app developer untuk mengimplementasikan program atau 

aplikasi yang sudah dibuat 
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7. Corel Draw X7 

 

Gambar 7. Corel Draw X7 

Corel Draw adalah salah satu program komputer desain grafis yang sudah 

banyak dikenal dan digunakan oleh para desainer grafis profesional. Program ini 

dibuat oleh prusahaan Corel, sebuah perusahaan software yang berkantor di 

Ottawa, Kanada  (Eventkampus, 2018). 

Lubis, Dkk (2020) mendefinisikan Corel Draw adalah editor grafik vektor 

yang dibuat oleh corel, sebuah prusahaan perangkat lunak yang bermarkas di 

Ottawa, Kanada. 

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai Corel Draw maka peneliti 

menyimpulkan bahwa Corel Draw merupakan sebuah perangkat lunak yang 

dibuat oleh sebuah perusahaan yang berada di Ottawa, Kanada.  

8. Black Box Testing 

Kurniawati (2018) dalam pendapatnya mengatakan black box testing atau 

yang sering disebut dengan pengujian fungsional merupakan metode pengujian 

perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui 

struktur internal kode atau program. 

Presman (2005) berpendapat bahwa black box testing adalah metode 

pengujian yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa black 

box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk 

menguji suatu sistem program yang telah dibuat. 

1.2 Penelitian Yang Relevan 

Tujuan dari penelitian yang diangkat dalam penelitian ini yaitu digunakan 

untuk membantu dalam mempersiapkan penelitian sebagai acuan dan 

pengembangan, penelitian yang relevan. Adapun penelitian relevan terkait dengan 

penelitian ini adalah: 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Ismi Dwi Hastuti (2020) dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Website Pada Materi Tata 

Surya”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menguji 

efektivitas pembelajaran berbasis website terhadap hasil belajar materi tata 

surya untuk kelas VI. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftianul Khosiyah (2019) dengan judul 

“Pengembangan Media Belajar Berbasis Android Pada Materi Tata Surya 

Untuk Siswa Sekolah Dasar”. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengembangkan media belajar berbasis android pada materi tata surya untuk 

Sekolah Dasar khususnya siswa kelas VI SD. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indyra Fransisca (2018) dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Video Berbasis Sparkol Videoscribe 

Pada Pelajaran IPA Dalam Materi Tata Surya Kelas VI SD”.  Penelitian 

menghasilkan media videoscribe berbasis sparkol sebagai alternatif untuk 

media pembelajaran IPA materi tata surya. 

Adapun perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti membuat media pembelajaran 

berbasis desktop dan mengangkat judul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Desktop Pada Materi Tata Surya kelas VI Sekolah Dasar” dengan tujuan 

agar mempermudah proses belajar mengajar antara siswa dan guru serta 

menimbulkan ketertarikan Siswa dalam menguasai materi. 

2.3  Kerangka Pikir  

Kerangka pikir adalah penjelasan terhadap suatu permasalahan dalam yang 

menjadi objek yang disusun berdasarkan dari  kajian teori dan penelitian yang 

relevan sehinnga menghasilkan  solusi.  

Susunan kerangka pikir dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk diagram 

sebagai berikut: 
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Gambar 8. Kerangka Pikir 

Dengan adanya media pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan 

siswa dalam proses belajar dan lebih mudah memahami materi pembelajaran. 

Solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi yaitu siswa membutuhkan media 

pembelajaran yang menarik dalam bentuk animasi yang diminati siswa Sekolah Dasar 

pada umumnya.  

Tidak adanya media pembelajaran menarik yang terdapat di Sekolah Dasar pada 

proses belajar mengajar yang mengakibatkan siswa menjadi lebih mudah bosan dan 

mengurangi semangat siswa dalam belajar. 


