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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif menggunakan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan kemampuan yang ada pada dirinya, 

kebutuhan bangsa dan negara. Menurut (Ym, 2017) pendidikan memiliki peranan 

penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang utuh, karena terdapat 

pendidikan nilai sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan secara 

umum dan hal ini tentu dapat menjadi sarana ampuh dalam menangka. 

Perkembangan ilmu pendidikan serta teknologi mendorong upaya 

pembaharuan pada pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Bidang 

pengajaran pada umumnya sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan 

tersebut dan penemuan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam upaya perbaikan sistem pendidikan 

serta pembelajaran. Pembaruan tidak hanya terdampak pada fisik/lembaga 

pendidikan, tetapi juga saran non fisik seperti pengembangan kualitas kinerja 

kependidikan yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kemampuan untuk 

menggunakan fasilitas yang ada, cara kerja dan sikap positif terhadap tugas-tugas 

pendidikan. 

Berbagai teknologi telah dikembangkan oleh para ilmuwan untuk 

memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Bahkan dengan kemajuan teknologi 

saat ini, orang dapat berkomunikasi dengan orang lain kapan saja. Teknologi 

dapat membuat komunikasi yang sangat sulit menjadi mudah dilakukan. Seiring 

dengan perkembangan teknologi yang berdampak pada berbagai bidang 

kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini terlihat dengan 

berkembangnya media pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran di kelas. Media yang dikembangkan saat ini 

sangat beragam yang dapat digunakan sebagai media proses pembelajaran. 

Perkembangan media telah melahirkan dua dari empat revolusi pendidikan. 
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Media pembelajaran merupakan segala bentuk peralatan fisik yang 

didesain secara terencana untuk menyampai informasi dan menghasilkaan 

interaksi. Peralatan yang mencakup dokumen asli, hard copy, audio visual, 

multimedia, dan web. Peralatan tersebut didesain dan dikembangkan untuk 

kebutuhan dan tujuan pembelajaran siswa. Peralatan tersebut digunakan untuk 

mengirim informasi dengan pesan pembelajaran sehingga siswa dapat 

membangun pengetahuan secara efektif dan efisien (Yaumi, 2018: 7).  

Taman Kanak-kanak juga disebut masa peka atau masa akrtif, dimana 

sudah diketahui bahwa perlunya memberikan pendidikan formal dan informal 

kepada anak sejak dini. Orang tua memberikan pendidikan informal tentang 

bagaimana anak bisa mengenal kata, sedangkan pendidikan formal bisa di sekolah 

bagaimana anak mengenal angka, huruf, dan warna dengan pendidikan yang tepat 

dan bagaimana anak mudah berinteraksi dengan lingkungan. Masa ini merupakan 

masa perkembangan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, kemampuan sosial 

emosional, konsep diri, ahlak, seni, moral dan nilai-nilai agama. Maka dari itu 

diperlukan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar 

pertumbuhan dan kembangnya dapat tercapai secara optimal.  

Pengenalan materi angka, huruf, dan warna merupakan suatu pembelajaran 

dasar bagi siswa dalam membaca, menulis, dan mengenal warna-warna serta 

dalam mencari pengetahuan lain dan mengembangkan pemikiran anak-anak. 

Masalah yang terdapat pada saat ini adalah masih banyak anak-anak yang malas 

untuk belajar dan cenderung hanya fokus di dunia bermainnya.  

Taman kanak-kanak Al-Falah merupakan salah satu sekolah yang terletak 

di Desa Pengkajoang dimana siswa atau siswinya tidak terlalu mempedulikan 

pembelajaran yang diberikan oleh gurunya karena melihat kondisi umur anak-

anak masih rata-rata 4 sampai 6 tahun, dimana anak-anak masih malas untuk 

belajar dan masih berfokus di dunia bermain. Selain itu proses pembelajaran 

masih menggunakan metode ceramah, buku dan papan tulis yang kurang menarik 

sehingga membuat siswa kurang tertarik dalam proses pembelajaran, serta anak-

anak belum bisa membedakan mana angka, huruf, dan jenis-jenis warna dan 

dalam proses pengucapannya pun masih tidak terurai dan bahkan masih banyak 

anak-anak yang tidak mengenal dan membedakan angka, huruf, dan warna. 
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Apabila proses pembelajaran ini terus menerus terjadi dan dibiarkan maka akan 

berdampak tidak baik terhadap pendidikan selanjutnya. Hal ini dikarenakan anak-

anak tidak dapat membaca, mengenal angka, huruf, dan warna serta tidak tahu 

menulis. 

       Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merancang dan 

membuat sebuah media pembelajaran dengan judul “Perancanagan dan 

Pembuatan Media Pembelajaran Angka, Huruf, dan Warna  Berbasis  Desktop 

pada TK Al-Falah Desa Pengkajoang”  menggunakan metode berbasis desktop 

ini, aplikasi yang dibuat dapat membantu murid dan guru untuk lebih 

memudahkan pemahaman yang terdapat pada materi angka, huruf, dan warna 

yang menarik.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana perancangan dan pembuatan media pembelajaran 

angka, huruf, dan warna berbasis desktop pada TK Al-Falah Desa Pengkajoang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah merancang dan 

membuat suatu aplikasi media pembelajaran angka, huruf, dan warna berbasis 

desktop pada  TK Al-Falah Desa Pengkajoang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini bermanfaat dapat memberikan informasi tentang 

manfaat media sebagai pembelajaran pengenalan angka, huruf, dan warna, serta 

pembelajaran dapat menjadi lebih menyenangkan dan lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, mempermudah anak-anak dalam memahami materi pembelajaran 

angka, huruf, dan warna. 

2. Bagi Guru 

Mendorong guru untuk kreatif dalam merancang suatu media 

pembelajaran yang variatif dan tidak membosankan serta dapat meningkatkan 

kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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3. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung dalam merancang dan 

membuat suatu aplikasi berbasis desktop serta dorongan peneliti lain untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas. 

4. Manfaat Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori adalah kajian teori yang dirangkum berdasarkan sesuai dengan 

materi yang dikemukakan peneliti. 

1. Perancangan  

Menurut Nadeak, Abbas, priswanto dan Saidi (2016: 54) mendefinisikan 

desain merupakan langkah awal dalam tahap pengembangan produk atau rekayasa 

sistem. Desain adalah proses penerapan berbagai teknik dan prinsip yang 

bertujuan untuk mendefinisikan sebuah peralatan secara rinci perangkat, proses 

atau satu secara rinci  yang memungkinkan realisasi fisik. 

Rizky (2011) mendefinisikan bahwa perancangan adalah sebuah proses 

untuk mendefinisikan sesuatu yang melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta 

komponen. Dalam sebuah perancangan juga terdapat beberapa tujuan untuk 

mencapai target tertentu. Sedangkan Menurut Rusdi Nur, dan Suyuti, M.A (2018: 

5) perancangan adalah suatu proses untuk membuat dan mendesain sistem yang 

baru. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perancangan adalah tahap awal 

dari sesuatu yang ingin dibuat atau didesain dari sebuah sistem agar menghasilkan 

produk yang sesuai dengan keinginan. 

2. Media Pembelajaran   

Media pembelajaran adalah media kreatif yang digunakan dalam 

memberikan materi pelajaran kepada siswa agar proses belajar mengajar lebih 

efektif, efisien dan menyenangkan (Wibawanto Wandah, 2017). Pendapat lain 

dikemukakan Nizwadi, Jalinus dan Ambiyar (2016: 4) menjelaskan media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang berhubungan perangkat lunak dan 

perangkat keras yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar agar 

dapat disampaikan kepada siswa (individu atau kelompok), yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa 

sehingga proses pembelajaran (didalam/diluar kelas) menjadi lebih efektif. 
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Adam dan Taufik Syastra (2015) bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat 

membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan  

alat  bantu  mengajar  untuk  menyampaikan  materi agar  pesan lebih  mudah  

diterima dan  membuat siswa menjadi lebih  termotivasi  dan aktif. 

3. Angka 

Menurut Mudfiroh (2012) angka adalah simbol yang mewakili suatu objek 

yang terdiri dari angka-angka. Misalnya angka 10, dapat ditulis dengan dua angka 

yaitu angka 1 dan angka 10. angka dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun angka yang ditemui anak-anak tersebut sebenarnya memiliki arti yang 

berbeda. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Fatimah (2009:9) anak-anak akan belajar 

membedakan arti angka berdasarkan penggunaan yaitu: 

a. Angka kardinal menunjukkan jumlah atau ukuran objek dalam suatu 

kelompok. 

b. Angka ordinal, digunakan untuk menandai urutan dari sebuah barang, 

misalnya menang pertama, telepon bergetar, kelima kalinya, hari kartini hari 

ke 21 di bulan April, dll. 

c. Angka nominal, digunakan untuk menamai nama benda, misalnya nomor 

rumah, kode pos, nomor lantai/ruangan dalam gedung, jam, uang, dll. Angka 

memiliki berbagai bentuk/visualisasi (representasi) yang saling berhubungan 

antara lain benda nyata, model mainan, kata, simbol (angka atau kata). 

Marhijanto (2008: 30) menjelaskan bahwa bilangan adalah banyaknya 

benda, bilangan, satuan dari suatu sistem matematika yang dapat disatukan dan 

abstraksikan. Konsep abstrak ini sulit untuk dipahami secara langsung pada anak 

TK. konsep bilangan bersifat abstrak, sehingga sulit bagi anak di TK untuk 

memahami pemikiran anak pada taman kanak-kanak berdasarkan pengalaman 

konkret. Untuk dapat mengembangkan konsep bilangan pada anak-anak hal ini 

tidak terjadi  dalam jangka waktu pendek, tetapi harus dilakukan secara bertahap 
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dalam jangka waktu yang lama, dan diperlukan sarana yang konkret untuk 

mendukung proses pembelajaran pengenalan bilangan. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa angka merupakan bilangan yang terdiri dari angka yang sering 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari.  

4. Huruf 

Pengenalan huruf sejak usia taman kanak-kanak merupakan hal yang 

terpenting dalam pengajaran yang dilakukan melalui proses sosialisasi serta 

metode pengajaran membaca dan tidak membebani mereka dengan kegiatan 

belajar yang menyenangkan (Hasan, 2009). 

Darjowidjojo (2003) mengatakan bahwa kemampuan mengenal huruf 

merupakan salah satu tahapan perkembangan anak dari tidak tahu menjadi tahu 

tentang hubungan antara bentuk dan bunyi huruf, sehingga anak dapat mengetahui 

bentuk huruf dan mengartikannya. Seefelt dan A.Wasik (2008) mengatakan 

bahwa membaca merupakan keterampilan berbahasa yang merupakan proses fisik 

dan psikis, keterampilan yang dikembangkan adalah huruf cetak. Maka itu mereka 

memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan belajar mengenal huruf untuk 

mencapai kemampuan membaca awal bagi anak-anak. 

Seefelt (2008) mengemukakan bahwa kemampuan mengenal huruf 

merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan mengenali tanda-tanda 

atau ciri-ciri karakter dalam tulisan yang merupakan anggota alfabet dan 

melambangkan bunyi bahasa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa huruf 

merupakan satuan terkecil berupa bentuk atau lambang dari suatu sistem tulisan.  

5. Warna 

Warna merupakan unsur yang memiliki keindahan tetapi tergantung pada  

struktur cahaya yang menyinarinya sehingga penting untuk memperhatikan 

ketepatann jenis sinar cahaya yang mengenainya. Hubungan antara cahaya dan 

warna akan selalu membawa pikiran tentang efek warna di sekitar kita. Ketika 

posisi cahaya dan daya serap serta menerima cahaya terhadap permukaan benda 

efek pencahayaan meningkatkan kesan dimensi dalam arti kedalamannya (depth), 

sehingga warna dapat menjadi tanda yang memiliki makna kesan yang berbeda 

pada setiap objek (Darmaprawira, 2002).  
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Dalam bahasa Indonesia, warna adalah fenomena yang terjadi karena tiga 

unsur, yaitu cahaya, objek, dan pengamat (dapat berupa mata ataupun meter). 

Warna adalah gelombang yang diterima mata dari cahaya yang dipantulkan oleh 

benda yang terkena. (Anne, 2007:10). 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa warna merupakan sebuah bentuk 

elemen-elemen yang terdapat dalam suatu cahaya yang sempurna sehingga terlihat 

indah jika dilihat. 

6. Multimedia 

Cormik (dalam Deni, 2011: 32) yang menyatakan bahwa multimedia adalah 

gabungan tiga unsur yaitu suara, gambar, dan teks. Hal ini juga meliputi 

pengertian yang dikemukakan oleh Robin dan Linda (dalam Darmawan, 2011: 32) 

menyebutkan bahwa multimedia adalah alat yang anda buat. Hofstetter dalam 

buku M.Suyanto (2005:21) multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk 

membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan 

animasi) dengan menggabungkan dan tool yang memungkinkan pemakaian 

melakukan navigasi, berekreasi dan berkomunikasi.  

Menurut Hofstetter dalam Munir (2015:113) multimedia adalah untuk 

menggabungkan teks, grafik, audio, video dan animasi menjadi satu kesatuan 

dengan tool yang sehingga memungkinkan pemakai dapat melakukan navigasi, 

berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Menurut Hadibin, Miswar dkk (2011) 

multimedia merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai 

jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Contohnya suatu 

modul belajar yang terdiri atas bahan cetak, bahan audio dan bahan audiovisual. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa multimedia merupakan kombinasi dari 

komputer yang memiliki elemen berupa suara, gambar, animasi, video dan teks. 

Adapun bentuk-bentuk penyajian multimedia digabung menjadi 4 jenis, yaitu : 

a. Tutorial: Informasi yang disajikan di layar komputer dengan teks, gambar, 

atau grafik. Siswa diminta untuk jawab pertanyaan, jika jawabannya benar 

komputer dapat memberikan informasi lebih lanjut, tetapi jika salah komputer 

dapat kembali ke proses sebelumnya atau memberikan keringanan. 

b. Latihan: Pembelajaran dapat disajikan dalam objek atau bentu latihan yang 

dapat meningkatkan keterampilan siswa. 
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c.  Simulasi: Pembelajaran dapat disajikan berupa proses-proses dinamis yang 

terjadi di dunia nyata dan dapat menyampaikan pengalaman dengan masalah 

yang terkait dengan resiko di dunia nyata. 

d. Game edukasi: Program dapat menyediakan beberapa jenis game edukasi yang 

menggabungkan aksi game dan keterampilan keyboard yang dapat terkait 

pada pembelajaran. 

Beberapa definisi Multimedia dapat kesimpulan bahwa multimedia adalah 

kombinasi dari teks, audio, video, animasi, dan seni grafis yang dapat 

mengahasilkan media yang dapat digunakan pengguna untuk berinteraksi, 

berkreasi dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia dalam 

teknologi informasi. Selain dari dunia komputer, multimedia juga diadopsi oleh 

dunia game, serta dapat membuat website. 

7. Jenis-Jenis Media 

Media pembelajaran dapat  dibagi ke dalam beberapa jenis yakni diantaranya: 

a. Media Berbasi Manusia 

Media berbasis manusia merupakan sarana yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan dan mengirim pesan atau informasi. 

b. Media Berbasis Visual 

Media berbasis visual (gambar) dalam hal ini peranan yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran. Alat bantu visual dapat memfasilitasi 

pemahaman dan memperkuat memori. Gambar juga menumbuhkan minat 

belajar siswa dan dapat meningkatkan hubungan antara isi materi pelajaran 

dengan dunia lember lepas. 

c. Media Berbasis Cetak 

Media pembelajaran berbasis cetak yang paling populer dikenal adalah buku 

teks, panduan, buku kerja atau latihan, koran, majalah, dan lembar kerja 

mandiri. 

d. Media Berbasis Audiovisual 

Media visual yang menggabungkan suara untuk membutuhkan kerja  

tambahan untuk diproduksi. Salah satu pekerjaan penting yang dibutuhkan 

dalam media audio-visual adalah menulis naskah  storyboard yang 

membutuhkan banyak persiapan. 
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e. Media Berbasis komputer penyampai utama materi pelajaran. 

Komputer memiliki fungsi yang berbeda dalam pendidikan dan pelatihan 

komputer bertindak sebagai administrator dalam proses pembelajaran yang 

dikenal Computer Managed Intruction (CMI) mode dikenal sebagai 

Computer Assisted Instrution (CAI) mendukung pembelajaran dan pelatihan, 

akan tetapi bukan penyampaian materi pembelajaran yang utama. 

8. Pengujian Black Box Testing 

Black box testing adalah pengujian perangkat lunak atau software yang 

berperan dalam mendeteksi yang berfokus pada fungsional perangkat lunak atau 

software. Pengujian black box testing bertujuan untuk mendekteksi kesalahan-

kesalahan dari perangkat yang dibuat misalnya kesalahan struktur data, kesalahan 

pekerjaan, kesalahan terminasi dan kesalahan program yang dibuat dalam aplikasi. 

(M. Sidi Mustaqbal, 2015). 

Pressman (2001: 459) menyatakan bahwa pengujian black-box, juga 

disebut pengujian perilaku, yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat 

lunak. Black-box testing memungkinkan programmer perangkat lunak untuk 

memberikan kondisi input yang sepenuhnya akan menjalankan semua persyaratan 

fungsional untuk sebuah program. 

Menurut Jaya (2018), black box testing berkosentrasi dari sisi kesesuaian 

perangkat lunak yang dikembangkan dengan kebutuhan pengguna yang telah 

didefinisikan pada saat awal perancangan. Pengujian dimaksudkan untuk 

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

sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.  

9. Adobe Flash Professional CS6 

Menurut Akbar Amirullah (2008:5) Adobe Flash CS6 merupakan salah 

satu aplikasi pembuatan media pembelajaran interakif yang mudah dan dapat 

digunakan oleh semua orang. Kelebihan dari Adobe Flash CS6 yaitu memiliki 

fitur yang banyak sehingga mampu menghubungkan gambar, suara dan animasi 

secara bersamaan. Selain itu Adobe Flash CS6 juga memiliki fitur yang berektensi 

tinggi, sehingga media bisa tersimpan dalam handphone agar lebih praktis. 



11 

 

 
 

Ariesto Hadi Sutopo dalam Fatimah., & Ratnaningsih, nani (2018:2) 

software Adobe Flash CS6 merupakan bentuk terbaru dari Adobe Flash mampu 

menghasilkan presentasi, game, film, dan CD interaktif dengan menggunakan 

animasi yang diinginkan. Sedangkan menurut Tri Ulandari dalam Rezeki, Sri 

(2018:859) Adobe Flash CS6 merupakan salah satu perangkat lunak komputer 

yang unggul pada Adobe System, karena digunakan untuk membuat animasi dan 

gambar. Adobe flash professional CS6 sebagai perangkat lunak yang didesain 

dalam membuat suatu animasi vector. Awalnya perangkat lunak dituju untuk 

dalam membuat sebuah animasi atau aplikasi berbasis internet (online), tetapi 

dalam perkembangannya banyak diperoleh untuk membuat sebuah animasi atau 

aplikasi yang bukan berbasis non-internet (offline). Dengan dasar action script 

3.0, adobe flash professional CS6 dapat digunakan untuk mengembangkan game 

atau materi pendidikan  seperti kuis dan simulasi. 

 

Gambar 1. Tampilan awal adobe flash professional CS6 

10. Corel Draw X7 

Lubis dkk (2020) mendefenisikan Corel draw adalah editor grafik vektor 

yang dibuat oleh corel, sebagai perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di 

ottawa kanada. Eventkampus (2018) menjelaskan corel draw adalah program 

komputer dirancang secara grafis yang sudah banyak ditemui para disainer grafis 

profesional. aplikasi ini diciptakan perusahaan corel, salah satu perusahaan 

perangkat lunak yang bekerja pada ottawa kanada. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa corel draw merupakan sebuah 

alat untuk mendesain. Program ini dibuat perusahaan corel, sebuah perusahaan 

software yang berkantor ottawa kanada. 
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Gambar 2. Tampilan awal Corel Draw X7 

11. Unified Modeling Language (UML) 

  unified modelling languange (UML) menurut Suhendar dikutip oleh 

Hendini (2016) adalah suatu sistem arsitektur yang  dapat bekerja dalam OOAD 

dengan satu bahasa yang konsisten untuk mendefenisiskan visualisasi. 

Mengkonstruksi serta mendokumentasi artifact yang mendukung dalam suatu 

sistem software. Dapat disimpulkan bahwa unified modeling language (UML) 

adalah salah satu gambaran yang dibutuhkan untuk perancangan dalam membuat 

sebuah projek atau aplikasi. 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram mendeskripsikan sebuah perbincangan antara satu atau 

lebih pengguna sistem yang dapat dibuat. Dengan kata lain use case diagram 

berguna untuk menemukan fungsi yang terdapat dalam  suatu sistem atau 

mengakses fungsi tersebut. Use case diagram dapat memanfaatkan sistem jika 

dilihat dari sudut pandang orang yang berbeda diluar faktor sistem. 

Tabel 1. Use Case Diagram 
No Nama Gambar  Keterangan 

1 Actor  Menspesifikasikan himpunan 

peran yang pengguna mainkan 

ketika berinteraksi dengan use 

case. 
2 Dependency  Suatu hubungan dimana 

perbedaan yang terjadi dalam 

suatu organisasi independen 

yang akan mempengaruhi 

elemen-elemen yang tidak 

independen. 

3 Inclde <<include>> 

 

Menentukan spesifikasi 

menggunakan sumber secara 

eksplisit. 

4 Generalization  

   

Menentukan dimana objek anak 

(descendent) adalah perilaku 

struktur data dari objek yang 
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No Nama Gambar  Keterangan 

 berada di atas objek (ancestor). 

5 Extend <<extend>> 

 

Menentukan bahwa 

menggunakan sumber secara 

eksplisit. 

6 Association  Yang menghubungan satu 

objek dengan objek lainnya. 

 
7 Sistem  

 

Menentukan paket yang 

menampilkan sistem yang 

terbatas 
8 Use Case  Deskripsi urutan tindakan yang 

dilakukan oleh sistem agar 

menghasilkan hasil yang 

terukur untuk aktor. 
9 Collaboration  

   

Interaksi aturan-aturan dan 

elemen-elemen lain yang 

bekerja sama memberikan 

perilaku yang lebih besar dari 

penjumlahan dan elemen-

elemen (sinergi). 
10 Note  Elemen fisik yang ada saat 

aplikasi dijalankan dan 

mewakili sumber daya 

komputasi. 

Sumber: Ade Hendini (2016) 

b. Symbol Activity Diagram 

Activity diagram adalah gambaran alur kerja atau aktivitas dari suatu 

sistem atau proses bisnis. Simbol yang digunakan dalam diagram activity adalah: 

Tabel 2. Simbol Activity Diagram 
No Nama Simbol Penjelasan 

1 Initial Note  

 

Menggambarkan bagaimana objek 

terbentuk  

2 Avtivity  Memiliki kinerja dari beberapa perilaku 

dalam alur kerja. 

3 Action  State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

4 Activity Final 

Node 

 

 

Bagaimana objek dibentuk atau 

dihancurkan. 
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No Nama Simbol Penjelasan 

5 Activity Final 

Node 

 Satu aliran yang pada tahap tertentu ber

ubah menjadi beberapa aliran.  

Sumber: Ade Hendini (2016) 

c. Sequense Diagram 

Sequense diagram menggambarkan perilaku objek dalam use case dengan 

menggambarkan file time objek dan pesan yang dikirim dan diterima antar objek 

(Hendini, 2016: 111). 

Tabel 3. Simbol Sequence Diagram 
No Gambar Nama Keterangan 

1  Life Line Bentuk entity antarmuka yang 

interaktif 

 

2  

 

Message Informasi tentang dokumentasi 

antara objek yang berisi informasi 

tentang aktivitas yang sedang 

berlangsung. 

3  

 

Message Objek yang berisi informasi 

tentang aktivitas yang sedang 

berlangsung. 

Sumber: Ade Herdini (2016) 

d. Class Diagram 

Class diagram adalah penggabungan antara class dan penjelasan secara 

rinci dari setiap class dalam model desain suatu sistem, juga menunjukkan aturan 

dan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem (Hendini, 2016: 

111). 

Class diagram  memperlihatkan atribut serta operasi dari sebuah class 

yang constraint dan berhubungan dengan bentuk yang dikoneksikan. Class 

diagram  menggambarkan struktur dan deskripsi class, package atau bentuk serta  

hubungan satu sama lain misalnya containment, pewarisan, peningkatan dan 

banyak lagi. Diagram class memberikan pandangan yang luas dari suatu sistem 

dengan menunjukkan class dan hubungan mereka. Class diagram bersifat statis 

dan menunjukkan hubungan mana yang terjadi, bukan bagaimana jika mereka 

terikat.  
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Tabel 4. Simbol Class Diagram 
No Activity Simbol Penjelasan 

1 Kelas  

 

Kelas pada struktur sistem. 

2 Antar Muka  

 

Hal yang sama berlaku untuk 

konsep antarmuka dalam 

pemrograman berorientasi objek. 

3 Asosiasi Berarah  Hubungan antar class yang 

memiliki arti umum asosiasi 

sering juga didampingi 

multiplicity. 

4 generelisasi  

   

Hubungan antar class dalam arti 

generelalisasi 

5 ketergantungan  Hubungan antar class dengan arti 

ketergantungan antar class 

 

6 association  Yang menghubungkan satu 

objek dengan objek lainnya. 

Sumber: Ade Hendini (2016) 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relavan 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang ada sebagai acuan 

dalam penelitian yang akan diukur, penelitian-penelitian tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

1) Syamsul Bakhri (2019) yang berjudul  Animasi Intraktif Pembelajaran Huruf 

Dan Angka Menggunakan Model ADDIE. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menghasilkan aplikasi dan mengetahui persepsi siswa terhadap aplikasi 

animasi interaktif pembelajaran huruf dan angka pada anak taman kanak-

kanak. Aplikasi ini siswa dapat lebih mudah memahami dan mengerti dan 

tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran mulai dari gambar, huruf, dan 

angka serta cara pengucapannya. 

2) Yariska Haedianti, Muhammad Saleh Husain, dan nurabdiansyah (2018) 

dengan judul Perancangan Media Pengenalan Warna Untuk Anak Usia Dini. 

Bertujuan untuk membuat media pembelajaran untuk anak usia dini  dengan 

memperkenalkan beberapa warna pada anak dengan menggunakan permainan 

rubik sebagai media utamanya. Hasil perancangan secara keseluruhan 

menghasilkan sebuah game yang dapat digunakan untuk media pembelajaran.  

3) Dewi Tresnawati dan Edi Hidayat (2017) dengan judul Pengembangan 

Aplikasi Pengenalan Huruf, Angka Dan Warna Untuk Anak Berbasis 

Multimedia. Penggunaan aplikasi dalam mengenalkan huruf angka, dan warna 
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merupakan salah satu media pembelajaran dasar bagi anak untuk merangsang 

semangat belajar sejak dini. Metode penelitian dalam mengembangkan 

aplikasi pengenalan huruf, angka, dan warna menggunakan metode 

multimedia development versi Luther-Sutopo. Hasil dari penelitian ini adalah 

aplikasi pengenalan huruf, angka, dan warna untuk anak usia dini berbasis 

multimedia yang memiliki tiga fitur bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa 

Inggris dan bahasa Arab untuk melengkapi penelitian sebelumnya. 

2.3 Kerangka Pikir 

Sebuah kerangka berfikir merupakan susunan dari pokok permasalahan 

sehingga menghasilkan suatu solusi. kerangka pemikiran penelitian ini parameter 

yang akan di ukur dan analisis sebagaimana alur pada gambar dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan yang timbul pada anak-anak taman kanak-kanak yaitu  

pembelajaran yang di gunakan selama ini masih menggunakan buku, papan 

tulis  yang kurang menarik.  

 

Dengan permasalahan yang terjadi diatas, solusi yang dapat ditawarkan dengan 
merancang dan membuat sebuah media pembelajaran pengenalan angka, huruf 

dan warna berbasis desktop.  

Dengan adanya  media pembelajaran ini yang  nantinya dapat meningkatkan 

minat  belajar siswa dalam proses belajar dan lebih mudah memahami materi 

pembelajaran pengenalan angka, huruf, dan warna. 
 


