
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

maju, maka peningkatan sumber daya manusia (SDM) sangat dibutuhkan. 

Pendidikan merupakan tolak ukur yang paling mendasar dalam menciptakan SDM 

yang berkualitas, perkembangan teknologi yang semakin canggih telah 

melahirkan media belajar yang interaktif, diantaranya adalah menggabungkan 

suatu media pembelajaran dengan menggunakan bantuan  komputer.  

       Media pembelajaran berbasis komputer tersebut ialah sebuah media yang 

dirancang khusus untuk dijadikan sebagai bahan ajar melalui materi yang 

berisikan suara, teks, gambar, video, dan animasi yang pokok materinya 

membahas suatu objek tertentu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman 

yang lebih serta mempermudah penyajian materi dalam proses belajar mengajar.   

Sistem pembelajaran membutuhkan media untuk menunjang jalannya 

kegiatan belajar mengajar. Penggunaan media dapat membantu proses 

pembelajaran dan memberikan pengaruh yang signifikan. Kendala utama dalam 

proses pembelajaran adalah kurangnya variasi media pembelajaran, dimana media 

yang digunakan masih bersifat konvensioanal seperti papan tulis  dan buku. Perlu 

inovasi dalam dunia pendidikan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik. Inovasi diciptakan dengan melihat kecenderungan peserta didik dalam 

menerima pembelajaran. Salah satu inovasi yang baik untuk menarik minat belajar 

siswa adalah media pembelajaran berbasis Macromedia flash. Media 

pembelajaran berbasis Macromedia flash dapat memberikan kita kemudahan 

dalam belajar termasuk dalam pembelajaran bahasa inggris yang sekarang 

dianggap sulit bagi siapa pun itu, baik bagi orang dewasa, remaja, terutama anak-

anak yang masih duduk di bangku sekolah.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini minat belajar anak-anak di bangku 

sekolah tepatnya di SDN 12 Langkanae Palopo kelas V dalam mata pelajaran 

bahasa inggris khususnya pada materi tenses sangat kurang dikarenakan faktor 

dari penyampaian materi yang masih menggunakan cara mengajar manual atau 
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memakai buku pedoman dalam menyampaikan materi sehingga anak-anak  

mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran bahasa inggris. Pelajaran bahasa 

inggris merupakan salah satu hal terpenting untuk anak-anak ketahui sejak dini. 

Dengan melihat persoalan tersebut, maka perlu perancangan dan 

pembuatan media pembelajaran dalam bentuk Macromedia Flash yang kreatif dan 

inovatif sehingga menarik minat belajar anak-anak. Dengan adanya persoalan 

tersebut, maka saya mengangkat judul “Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran 

Tenses Dasar Berbasis Macromedia Flash di SD 12 Langkanae Palopo ”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang berkaitan dengan latar belakang di atas adalah 

bagaimana merancang dan membangun aplikasi pembelajaran tenses dasar 

berbasis macromedia flash di SD 12 Langkanae Palopo ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah merancang dan membangun aplikasi pembelajaran tenses dasar berbasis 

macromedia flash di SD 12 Langkanae Palopo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Proses penelitian ini sangat diharapkan dapat membirikan manfaat yang 

kemudian dapat digunakan dalam pengembangan penelitian yang dimiliki saat ini, 

adapun manfaat penelitian tersebut antara lain: 

1. Manfaat terhadap penulis  

Manfaat yang diharapkan bagi penulis yaitu mengetahui bagaimana membuat 

sebuah media pembelajaran bahasa inggris yang dapat memberikan daya tarik 

bagi anak-anak dalam belajar bahasa inggris. 

2. Manfaat terhadap dunia akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi 

bagi yang berminat dalam pengembangan media pembelajaran. 

3. Manfaat terhadap pengguna  

Diharapkan dengan melihat hasil penelitian ini, memberikan kemudahan bagi 

pengguna dalam mempelajari bahasa inggris.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan pengertian yang berhubungan 

dengan judul penelitian yang diajukan. Adapun materi yang akan penulis jelaskan 

adalah mengenai perancangan, media pembelajaran, multimedia, bahasa inggris, 

tenses, dan Macromedia flash. 

1. Rancang Bangun 

Rancang dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengatur segala hal 

sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan kata bangun berarti 

sesuatu yang dibuat atau didirikan. Dalam hal ini, rancang bangun berarti 

merencanakan sesuatu yang akan dibuat.  

Rancang bangun merupakan suatu prosedur menerjemahkan hasil analisa ke 

dalam bentuk perangkat lunak atau software kemudian membangun sistem 

tersebut atau memperbaiki sistem yang sudah ada (Hasyim, Hidayah, dan 

Latisuro, 2014). 

Perancangan menurut Maimunah (dalam Wahidah 2019:4) adalah setiap 

rancangan harus memenuhi kebutuhan penggunanya dan dapat berfungsi dengan 

baik, fungsi timbul sebagai akibat dari adanya kebutuhan manusia dalam usaha 

untuk mempertahankan serta mengembangkan hidup dan kehidupannya di alam 

semesta ini. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rancang bangun adalah suatu perencanaan 

untuk membangun atau menciptakan suatu sistem dimana rancangan tersebut 

harus memenuhi kebutuhan penggunanya dengan baik. 

2. Media Pembelajaran  

Secara sederhana, media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat-alat bantu 

yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai 

dari buku, papan tulis, poster, hingga perangkat elektronik yang canggih. 

Media pembelajaran didefinisikan oleh Sumiharsono dan Hasanah (2017) 

yaitu media berasal dari bahasa latin, yang merupakan bentuk jamak dari 

“medium” yang memiliki arti secara harfiah yaitu perantara atau pengantar. 
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Banyak pakar dan juga organisasi yang memberikan batasan mengenai pengertian 

media. Beberapa di antaranya mengemukakan bahwa media adalah sebagai 

berikut: 

a. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. Jadi media adalah perluasan dari guru. 

b. Sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk 

teknologi perangkat kerasnya. 

c. Alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar. 

d. Segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan. 

e. Berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar. 

f. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. 

Adapun pembelajaran yang didefinisikan oleh Handayani dan Aji (2018) 

pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks dan sistematis. 

Dalam peristiwa tersebut terjadi interaksi guru dan siswa dalam rangka perubahan 

sikap dan pola pikir bersangkutan. Guru berperan sebagai pengajar dan siswa 

berperan sebagai pelajar. Belajar dan mengajar adalah dua kegiatan yang 

bersamaan, tetapi memiliki makna yang berbeda. 

Media pembelajaran merupakan saluran komunikasi yang dapat membantu 

menyusun perencanaan program pengajaran dan mempermudah dalam 

menyiapkan perangkat pembelajaran. Fungsi media pembelajaran dapat berfungsi 

sebagai berikut Kurniawan dan Dewi (dalam Wahida, 2019): 

a. Dapat memudahkan belajar peserta didik dan juga dapat memudahkan proses 

pembelajaran bagi tenaga pengajar. 

b. Dapat menghasilkan pengalaman yang lebih nyata. 

c. Berpotensi menarik perhatian peserta didik lebih besar. 

d. Semua alat tubuh dapat digunakan dengan baik. 

e. Dapat menciptakan dunia teori dengan kenyataan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu proses 

belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang 
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pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pelajar sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar.  

3. Multimedia  

Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Multimedia sendiri 

berarti suatu sarana komunikasi yang mengkombinasikan elemen-elemen seperti 

teks, gambar, audio, video, grafik, dan media lainnya. Kombinasi tersebut dapat 

ditampilkan, dikirim, diproses, dan disimpan dengan sebuah perangkat tertentu.  

Multimedia dapat diartikan sebagai transmisi data dan manipulasi semua 

bentuk informasi, baik berbentuk kata-kata, gambar, video, musik, angka, atau 

tulisan tangan dimana dalam bentuk komputer. Bentuk informasi tersebut diolah 

dari dan dalam bentuk data digital (Darma, Jarot, dan Ananda, 2009:1). 

Multimedia yang didefinisikan oleh Rahmat (dalam Wilda, 2019) yaitu 

multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berarti banyak, dan media 

berarti tempat, sarana, atau alat yang digunakan untuk menyimpan informasi. Jadi 

berdasarkan kata, multimedia dapat diasumsikan sebagai wadah atau penyatuan 

beberapa media yang kemudian didefinisikan sebagai elemen-elemen 

pembentukan multimedia. Elemen-elemen tersebut berupa teks, gambar, suara, 

animasi, dan video. 

Multimedia adalah media yang menggabungkan 2 unsur atau lebih yang 

terdiri dari text, grafik, foto, audio, dan animasi. Secara terintrograsi, multimedia 

terbagi menjadi dua kategori, yaitu (Srihariyanti, 2019): 

1) Multimedia Linear yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat 

pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini 

berjalan berurutan. Contoh: Televisi dan Film. 

2) Multimedia Interaktif yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol 

yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih 

apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh: Aplikasi games. 

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa multimedia 

adalah suatu konsep dan teknologi baru dalam bidang teknologi informasi dalam 

bentuk teks, gambar, suara, animasi, dan video disatukan dalam computer untuk 

disimpan, diproses, dan disajikan baik secara linear maupun interaktif. 
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4. Bahasa Inggris 

Bahasa inggris didefinisikan oleh Nasution (dalam Wahida, 2019) adalah 

media komunikasi utama bagi masyarakat di negara Inggris, Amerika Serikat, 

Kanada, Australia, Afrika Selatan, dan di negara lainnya. Bahasa inggris (english) 

merupakan bahasa resmi dari banyak negara-negara persemakmuran dan dipahami 

serta dipergunakan secara meluas. Bahasa inggris dipergunakan di lebih banyak 

negara di dunia di banding bahasa yang lain kecuali bahasa cina, bahasa ini juga 

dipergunakan oleh lebih banyak orang.  

Sebuah metode pembelajaran bahasa inggris yang dinyatakan oleh Wahida 

(2019) merupakan kunci dalam pembelajaran. Apabila seorang guru menerapkan 

metode yang kurang tepat serta membosankan, maka habislah sudah kelas 

tersebut. Rata-rata, siswa akan cenderung bosan dan tidak menyukai kelas bahasa 

inggris yang berlangsung selama hamper dua jam. Berikut ini adalah sembilan 

model utama pembelajaran bahasa inggris yang wajib untuk diketahui pengajar 

bahasa inggris: 

a. Metode langsung (direct method). 

b. Metode berlitz (berlitz method). 

c. Metode alami (natural method). 

d. Metode percakapan (conversation method). 

e. Metode phonetic (mendengar dan mengucapkan). 

f. Metode practice-theory. 

g. Metode membaca (reading method). 

h. Metode bicara lisan. 

i. Metode praktek pola-pola kalimat (pattern-practice method). 

Berikut adalah cara belajar bahasa inggris untuk setiap pembelajar (Rahayu 

dan Sibawaih, 2017): 

a. Cara belajar bahasa inggris untuk pembelajar visual  

Cara belajar bagi pembelajar visual yaitu mereka mampu menyerap materi 

lebih baik dengan penglihatan yaitu membaca dan menonton. Dengan melihat 

gambar, mereka mampu menyimpulkan dan mengungkapkan dengan cara mereka. 

Cara belajar bagi pembelajar visual yaitu:  

1) Selalu mengutamakan, sehingga mata mudah lelah. 
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2) Tutup mata untuk mevisualisasikan sesuatu yang dipelajari untuk mengingat. 

3) Buat mind-map untuk membantu mengingat materi.  

4) Buat flash card dan gunakan warnawarna pada tulisan atau kertas untuk 

menstimula imajinasi. 

Untuk pembelajar visual, informasi yang di butuhkan perlu di tuliskan di 

papan, buku atau kerta untuk menolong siswa agar sukses dalam pembelajaran di 

kelas. Atau dengan kata lain, guru dapat membuat diagram, grafik atau gambar 

untuk mengilustrasikan tata bahasa dan kosakata. Dengan cara ini, pembelajar 

visual akan lebih cepat dan mudah dalam mengingat dan menyerap materi. Sebisa 

mungkin pembelajar visual menulis dan membuat catatan kecil tentang informasi 

yang ia dapatkan.  

b. Cara belajar bahasa inggris untuk pembelajar auditory  

Cara belajar ini menggunakan indera pendengaran, bisa dilakukan dengan 

memperbanyak mendengar dan menyimak agar lebih mudah menyerap materi 

bahasa inggris. Cara belajar bagi pembelajar auditory yaitu:  

1) Carilah posisi yang baik saat belajar bahasa inggris. 

2) Gunakan flash card dan baca dengan benar. 

3) Tutup mata saat mendengarkan kata bahasa inggris dan lakukan berulang.  

4) Dengarkan percakapan bahasa inggris atau lagu. 

5) Baca tulisan bahasa inggris dengan keras.  

6) Rekam suara saat bercerita dan membaca bahasa inggris.  

7) Lakukan percakapan dengan native speaker.  

Bagi pembelajar auditory dengan mendengar, mereka bisa mengumpulkan 

dan memahami informasi yang didapat dengan mudah. Beberapa siswa dapat 

belajar dengan baik saat guru menjelaskan secara langsung. Mereka lebih cepat 

memproses informasi dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 

kata lain, siswa dapat memahami informasi dari apa yang telah di dengar. 

Pembelajar auditory mempunyai masalah dengan membaca diam dan tenang di 

kelas. Sebaliknya dengan berbicara dan mendengar orang lain berbicara adalah 

cara terbaik bagi pendengar auditory. Di bawah ini ada beberapa kekuatan tipe 

pembelajar auditory yaitu: baik dalam menjelaskan ide atau pendapat, memahami 

suara orang dengan baik, siap apabila di lakukan tes lisan, mampu bercerita / 
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berdongeng dengan baik, bekerja kelompok dengan baik, mendengar petunjuk 

dengan baik, serta mengingat kata dan prase dengan baik. 

c. Cara belajar bahasa inggris untuk pembelajar tactile / kinestetik  

Untuk lebih mudah menyerap materi, pembelajar tactile harus bergerak dan 

menyentuh sesuatu saat belajar bahasa Inggris. Ini bermaksud belajar sambil 

melakukan sesuatu atau “learning by doing” jenis pembelajaran eksperensial yang 

sangat diarahkan pada masa kini terutama anak-anak. Mengingat kata sambil 

bergerak dan melakukan gerakan akan mempermudah mengingatnya. Cara belajar 

ini yaitu:  

1) Saat belajar bahasa inggris, pembelajar dapat sambil berjalan atau duduk 

santai dengan mendengarkan artikel atau percakapan audio. 

2) Saat membaca teks, gerakkan tangan sambil berjalan atau mengunyah 

permen. 

3) Lakukan kegiatan dengan game-game yang kreatif.  

4) Bila lelah melakukan gerakan maka istirahat sebentar lalu mulai lagi belajar. 

5. Tenses 

Tenses adalah sebuah grammar yang menekankan pada penggunaan kata 

kerja yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Dengan kata lain, tenses  

adalah pembedaan bentuk kata kerja untuk menyatakan perbedaan waktu dan 

durasi suatu perbuatan atau kejadian. 

Tenses dapat diartikan sebagai suatu gambaran atau penjelasan kapan suatu 

peristiwa, kejadian, atau tindakan terjadi di dalam kalimat yang sesuai dengan 

keadaan, antara lain: sekarang, lampau, atau akan datang Ali (dalam Susilawati 

dan Khadami, 2016:30). 

 Sistem waktu dalam bahasa inggris disebut tense. Tense terbagi menjadi tiga 

yakni (Makmun, 2017:151): 

a. Past tense (waktu lampau). 

b. Present tense (waktu kini). 

c. Future tense (waktu akan datang). 

Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa inggris untuk menunjukkan 

waktu (sekarang, masa depan atau masa lalu) terjadinya suatu perbuatan atau 
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peristiwa. Ada 16 macam tenses dalam bahasa inggris, yaitu (Kirana, 2015:20-

21): 

Tabel 1. Macam-macam rumus tenses dalam bahasa inggris 
 Present Past Future Past Future 

Simple S + Verb1 S + Verb2 S + Will + Verb1 
S + Would + 

Verb1 

Perfect 
S + Has/Have + 

Verb3 
S + Had + Verb3 

S + Will + Have 

+ Verb3 

S + Would + 

Have + Verb3 

  Continuous 
S + Am, Are, Is 

+ V-ing 

S + Would + Be 

+ V-ing 

Perfect 

Continuous 

S + Have/Has 

+Been + V-ing 

S + Had + Been 

+V-ing 

S + Will + Have 

+ Been + V-ing 

S + Would + 

Have + Been + 

V-ing  

Sumber : Kirana (2015)    

Berikut penjelasan macam-macam tenses tersebut antara lain (Kirana, 2015) : 

a. Simple Tense 

1) Simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa 

lampau dan kita mengetahui kapan kegiatan itu terjadi. 

2) Simple present tense digunakan untuk menyatakan peristiwa atau aktivitas 

yang terjadi sekarang.  

3) Future tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi di masa 

yang akan datang. 

Tabel 2. Rumus Simple Tense 

  Past  Present Future 

 + S + V2 S + V1 (S/Es) S + Shall/Will + V1 

Simple - S+ Did + Not + V1 
S + Do/Does + Not 2+ 

V1 

S + Shall/Will +  Not 

+ V1 
 ? Did + S + V1 Do/Does + S + V1 Shall/Will + S + V1 

Sumber : Kirana (2015)    

4) Pada simple past tense yang menjadi kunci adalah penggunaan kata kerja 

kedua (V2). Kata kerja kedua hanya digunakan pada simple past tense bentuk 

positif. 

5) Penggunaan kata bantu “did”. 

6) Pada simple present tense yang menjadi kunci adalah penambahan (s/es) pada 

kata kerja pertama ditambah dengan ”do/does”. 

7) ”Do” digunakan pada subjek “i, you, we, dan they” sedangkan “does”  

digunakan pada subjek “he, she, dan it”. 



10 
 

 
 

8) Pada simple future tense yang menjadi kunci adalah penggunaan “shall/will”. 

b. Continuous Tense 

1) Past continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang 

terjadi di masa lampau. 

2) Present continuous tense digunakan menyatakan kegiatan yang sedang 

berlangsung saat ini. 

3) Future continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan 

berlangsung pada masa yang akan datang. 

Tabel 3. Rumus Continuous Tense 

  Past Present Future 

 + 
S + Was/Were + V1-

ing 

S + Is/Am/Are + V1-

ing 

S + Shall/Will + Be 

+ V1-ing 

Continuous 
 

- 
S+ Was/Were + Not 

+ V1-ing 
S + Is/Am/Are + Not 

+ V1-ing 
S + Shall/Will +  

Not + V1-ing 

 ? 
Was/Were + S + V1-

ing 

Is/Am/Are + S + V1-

ing 

Shall/Will + S + V1-

ing 

Sumber : Kirana (2015)  

4) Verb1+ ing hanya digunakan pada tense yang ada continous-nya. 

5) Pada past continuous tense yang menjadi ciri khas adalah penggunaan 

“was/were”. 

6)  Pada present continuous tense yang menjadi ciri khas adalah penggunaan “is, 

am,  dan are”. 

7) To be “is” digunakan pada subjek "she dan he", to be “am” digunakan pada 

subjek "i" dan to be “are” digunakan pada subjek “you, we, dan they”. 

8) Pada future continuous tense yang menjadi ciri khas adalah penggunaan 

“shall/will” ditambah “be”.    

c. Perfect Tense 

1) Past perfect tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah selesai 

dilakukan sebelum kejadian lain terjadi di masa lampau.  

2) Present perfect tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi pada 

masa lampau dan berpengaruh hingga sekarang. 

3) Future perfect tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan selesai 

dilakukan pada masa yang akan datang. 
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Tabel 4. Rumus Perfect Tense 

  Past Present Future 

 + S + Had + V3 S + Has/Have + V3 
S + Shall/Will + 

Has/Have + V3 

Perfect 

 
- S+ Had + Not + V3 

S + Has/Have + Not + 

V3 

S + Shall/Will +  Not 

+ Has/Have + V3 

 ? Had + S + V3 Has/Have + S + V3 
Shall/Will + S + 

Has/Have + V3 

Sumber : Kirana (2015)  

4) Kata kerja ketiga atau Verb3 hanya digunakan pada perfect tense (past, 

present, dan  future) tanpa ada continous-nya. 

5) Pada past perfect tense yang menjadi ciri khas adalah penggunaan “had”. 

6) Pada present perfect tense yang menjadi ciri khas adalah penggunaan 

“have/has”. 

7) “Have” digunakan pada subjek ”i, you, we, dan they” dan “has” digunakan 

pada subjek ”he, she, dan it”. 

8) Pada future perfect tense yang menjadi ciri khas adalah penggunaan 

“shall/will” ditambah dengan “have”. 

d. Perfect Continuous Tense 

1) Past perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang 

sedang dilakukan dan telah selesai sebelum kejadian lain terjadi di masa 

lampau. 

2) Present perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang 

telah dimulai pada masa lalu dan masih berlangsung atau selesai pada masa 

sekarang. 

3) Future perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang 

akan berlangsung pada masa yang akan datang. 
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Tabel 5. Rumus Perfect Continuous Tense 

  Past Present Future 

 + 
S + Had + Been + 

V1-ing 

S + Has/Have + Been 

+ V1-ing 

S + Shall/Will + 

Has/Have + Been + 

V3 

Perfect 
Continuous 

 

- 
S+ Had + Not + 

Been + V1-ing 

S + Has/Have + Not 

+ Been + V1-ing 

S + Shall/Will +  
Not + Has/Have + 

Been + V3 

 ? 
Had + S + Been + 

V1-ing 

Has/Have + S + Been 

+ V1-ing 

Shall/Will + S + 
Has/Have + Been + 

V3 

Sumber : Kirana (2015)  

4) Past perfect continuous tense yang menjadi ciri khas atau kunci adalah 

penggunaan “had” ditambahkan dengan “been”. 

5) Pada present perfect continuous tense yang menjadi ciri khas adalah 

penggunaan “have/has” ditambahkan “been”. 

6) “Have” digunakan pada subjek ”i, you, we, dan they” dan “Has” digunakan 

pada subjek ”he, she, dan it”. 

7) Pada future perfect continuous tense yang menjadi ciri khas adalah 

penggunaan “shall/will” ditambah dengan “have been”. 

6. Macromedia Flash 

Macromedia flash adalah salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh 

kalangan masyarakat untuk mendesain suatu animasi, membuat menu interaktif, 

dan juga membuat presentasi software. Selain itu, manfaat dari macromedia 

media ialah untuk membuka atau melihat gambar animasi, video, dan juga game. 

Macromedia flash didefinisikan oleh Wahyono (2006) yaitu aplikasi yang 

digunakan untuk melakukan desain dan membangun perangkat presentasi, 

publikasi, atau aplikasi lainnya yang membutuhkan ketersediaan sarana interaksi 

dengan penggunanya. Proyek yang dibangun dengan flash bisa terdiri atas teks, 

gambar, animasi sederhana, video, atau efek-efek khusus lainnya. 

Macromedia flash dinyatakan oleh Ardiyanti (2015) yaitu software yang  

banyak dipakai oleh desainer web karena mempunyai kemampuan yang lebih 

unggul dalam menampilkan multimedia, gabungan antara grafis, animasi, suara, 

serta interaktifitas user. Macromedia flash merupakan sebuah program aplikasi 

standart authoring tool profesional yang digunakan untuk membuat animasi  

objek atau text yang sangat menakjubkan untuk membuat suatu situs web yang 
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interaktif, menarik, dan dinamis. Software ini berbasis animasi vector yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan animasi web, presentasi, game, film, maupun CD 

pembelajaran interaktif. Interaksi user dalam movie flash menggunakan 

Actionscript. 

Actionscript adalah suatu bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang 

dipakai dalam Macromedia flash 8. Macromedia flash 8 menyediakan fasilitas-

fasilitas yang lebih banyak dan menarik yang akan membantu, mempermudah 

user dalam mempelajari, atau menggunakan software ini dibandingkan dengan 

flash versi sebelumnya. Animasi-animasi dapat dibuat  dengan lebih sederhana, 

cepat, dan lebih menarik menggunakan Flash MX karena adanya  kelebihan yang 

dimiliki oleh Flash MX. Tampilan standart jendela Macromedia flash 8 adalah 

sebagai berikut: 

a. Area Kerja Macromedia Flash 8 

Macromedia Flash mempunyai area kerja yang terdiri dari enam bagian 

pokok yaitu: 

1) Menu 

Berisi kumpulan instruksi atau perintah yang digunakan dalam flash. Terdiri 

dari menu file, edit, view, insert, modify, text, control, window, dan help. 

2) Stage 

Stage adalah layer (document dalam word) yang akan digunakan meletakkan 

objek-objek dalam Flash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.Area Kerja Macromedia Flash 8. (Sumber: Ardiyanti, 2015) 
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3) Timeline 

Timeline berisi frame-frame yang berfungsi untuk mengontrol objek yang 

dibuat dalam stage atau layer yang akan dibuat animasinya. 

4) Tool Box 

Tool box berisi tool-tool atau alat yang digunakan untuk membuat, 

menggambar, memilih, menulis, dan memanipulasi objek atau isi yang terdapat 

dalam stage (layer) dan timeline. Adapun alat-alat yang terdapat dalam tool box 

adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Tool Box Macromedia Flash 8. (Sumber: Ardiyanti, 2015 

Keterangan: 

a) Arrow tool: memilih dan memindahkan objek. 

b) Sub select tool: memilih titik-titik pada suatu objek atau garis. 

c) Line tool: membuat garis. 

d) Lasso tool: memilih sebagian dari objek atau bagian tertentu dari objek. 

e) Pen tool: menggambar garis-garis lurus maupun garis kurva. 

f) Text tool: menulis teks. 

g) Oval tool: membuat lingkaran. 

h) Rectangle tool: membuat persegi maupun persegi panjang. 

i) Pencil tool: menggambar garis-garis bebas, seperti menggunakan pensil 

biasa. 

j) Brush tool: berfungsi seperti kuas untuk mengecat atau mewarnai suatu objek. 

k) Fill transform tool: mengatur ukuran, tengah, dan arah dari warna gradiasi 

atau bidang suatu objek. 
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l) Free transform tool: mengubah dan memodifikasi bentuk dari objek yang 

dibuat berupa memperbesar dan memperkecil ukuran objek. 

m) Ink bottle tool: menambah, memberi, atau mengubah warna pada garis 

pinggir suatu objek. 

n) Paint bucket tool: menambah, memberi, atau mengubah warna pada bidang 

objek yang dibuat. 

o) Eyedropper tool: mengidentifikasi warna atau garis dalam suatu objek. 

p) Eraser tool: menghapus area yang tidak diinginkan dari suatu objek. 

b. Mengolah Teks dan Simbol 

Teks digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu dalam bentuk 

tulisan, pembuatan judul, komponen animasi, keterangan-keterangan untuk movie 

interaktif. Teks merupakan bagian yang mempunyai peranan yang cukup besar 

dalam pembuatan animasi. Teks dapat dimanipulasi atau dimodifikasi seperti 

halnya objek dalam Flash 8 sesuai dengan kebutuhan sehingga teks yang 

dihasilkan mempunyai banyak variasi. Teks dalam flash ditulis dengan 

menggunakan bantuan Text tool pada Tool box. Teks yang dihasilkan dapat 

disetting dangan menggunakan Properties panel. Properties panel untuk teks 

berisi menu atau atribut-atribut untuk membuat dan mengedit suatu teks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Properties Panel Macromedia Flash 8. (Sumber: Ardiyanti, 2015) 

7. Pengujian Black Box 

Dalam membuat sebuah sistem, perlu dilakukan pengujian sistem terlebih 

dahulu sebelum digunakan oleh pengguna. Salah satu pengujian sistem yang dapat 

dilakukan yaitu menggunakan pengujian blackbox. Pengujian blackbox adalah 
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metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat 

lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. 

Blackbox testing yang didefinisikan oleh Cholifah, Yulianingsih, dan Sagita 

(2018) yaitu pengujian perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa 

menguji desain dan kode program untuk mengetahui apakah fungsi, masukan, dan 

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Metode 

blackbox testing merupakan salah satu metode yang mudah digunakan karena 

hanya memerlukan batas bawah dan batas atas dari data yang diharapkan. 

Blackbox testing yang dinyatakan oleh Mustaqbal, Firdaus, dan Rahmadi 

(2015) yaitu blackbox testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat 

lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan 

pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Blackbox testing bukanlah solusi 

alternatif dari whitebox testing tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji 

hal-hal yang tidak dicakup oleh whitebox testing. 

Blackbox testing cenderung untuk menentukan hal-hal berikut: 

a. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 

b. Kesalahan pada antarmuka (interface errors). 

c. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. 

d. Kesalahan performasi (performance errors).  

e. Kesalahan inisiasi dan terminasi. 

Pengujian didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1) Bagaimana fungsi-fungsi diuji agar dapat dinyatakan valid ? 

2) Input seperti apa yang dapat menjadi bahan kasus uji yang baik ? 

3) Apakah sistem sensitif pada input-input tertentu ? 

4) Bagaimana sekumpulan data dapat diisolasi ? 

5) Berapa banyak rata-rata dan jumlah data yang dapat ditangani sistem ? 

6) Efek apa yang dapat membuat kombinasi data ditangani spesifik pada operasi 

sistem ? 

Saat ini terdapat banyak metode atau teknik untuk melaksanakan blackbox 

testing antara lain: 

a) Equivalence partitioning. 

b) Boundary value analysis / Limit testing. 
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c) Comparison testing. 

d) Robustness testing. 

e) Sample testing. 

f) Behavior testing. 

g) Requirement testing. 

h) Performance testing. 

i) Uji kesalahan (endurance testing). 

j) Uji sebab-akibat (cause-effect relationship testing). 

8. Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) digunakan untuk memodelkan suatu 

sistem yang menggunakan konsep berorientasi objek dan juga untuk menciptakan 

suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan baik oleh manusia ataupun mesin. 

Unified Modeling Language (UML) yang didefinisikan oleh Kroenke (2005) 

adalah himpunan struktur dan teknik pemodelan dan desain program berorientasi 

objek (OOP) serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan 

sistem OOP dan sekelompok tool untuk mendukung pengembangan sistem 

tersebut.  

Unified Modeling Language yang dinyatakan oleh Muttaqien dan Kusmayadi 

(dalalm Srihariyanti, 2019) adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat 

lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan (modeling) 

sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan 

yang kompleks sedemikian rupa hingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. 

UML yang didefinisikan oleh Siswoutomo (dalam Srihariyant, 2019) adalah 

metedologi kolaborasi antara metoda-metoda Booch, Object Modeling Technique 

(OMT), serta Object Oriented Software Enggineering (OOSE) dan beberapa 

metoda lainnya, merupakan metodologi yang paling sering digunakan saat ini 

untuk analisa dan perancangan system dengan metodologi berorientasi objek 

mengadaptasi maraknya penggunaan bahasa pemrograman berorientasi objek 

(OOP). 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang 

berdasarkan grafik atau gambar untuk menvisualisasikan, menspesifikasikan, 
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membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat 

lunak berbasis objek (Object Oriented Programming). 

a. Jenis-jenis Diagram Unified Modeling Language (UML) 

Diagram adalah suatu gambar atau grafik yang menjelaskan prosedur atau 

kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Untuk memodelkan sebuah sistem, 

ada beberapa jenis diagram yang digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut 

(Srihariyanti, 2019): 

1)  Use Case Diagram 

Use case diagram adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif 

pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara 

pengguna sebuah sistem (actor) dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita 

bagaimana sebuah sistem dipakai. 

Tabel 6. Simbol Use Case Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1. 

 

Actor 
Menspesifikasikan himpunan peran 
yang pengguna mainkan ketika 

berinteraksi dengan use case. 

2. 
 

Use case 

Use case menggambarkan 

fungsionalitas yang disediakan sistem 
sebagai unit-unit yang bertukar pesan 

antar unit dengan aktor, yang 

dinyatakan dengan menggunakan kata 
kerja. 

3.  Asosiasi/Association 
Apa yang menghubungkan antara 

objek yang satu dengan yang lainnya. 

4.   Generalisasi 
Hubungan dimana objek anak berbagi 
perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya induk (ancestor).  

5.  Include 
Menspesifikasikan bahwa use case 
sumber secara eksplisit. 

6. 
 

Extends 

Menspesifikasikan bahwa use case 

target memperluas perilaku dari use 
case sumber pada suatu titik yang 

diberikan. 

Sumber: Mustikasari (dalam Wilda, 2019:22) 

2) Class Diagram 

Class diagram adalah class yang menggambarkan keadaan (atribut/property) 

suatu sistem, sekaligus menawarkan pelayanan untuk memanipulasi keadaan 

tersebut (metode/fungsi 
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Tabel 7. Simbol Class Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1. 
 

Class 

Himpunan dari objek-objek yang 

berbagi atribut serta operasi yang 

sama. 

2.  Nary association 
Upaya untuk menghindari asosiasi 
dengan lebih dari 2 objek. 

3.  Asosiasi  
Apa yang menghubungkan antara 

objek satu dengan objek lainnya. 

4.  
` 

Boudary class 

Berisi kumpulan kelas yang menjadi 

interfaces atau interaksi antara satu 

atau lebih aktor dengan system seperti 
tampilan form entr y dan form cetak. 

5.  Generalisasi 

Hubungan dimana objek anak berbagi 

perilaku dan struktur data dari objek 
yang ada di atasnya induk (ancestor). 

Sumber: Mustikasari (dalam Wilda, 2019:23) 

3) Sequence Diagram 

Sequence diagram ialah secara grafis menggambarkan bagaimana objek 

berinteraksi dengan satu sama lain melalui pesan pada sekuensi sebuah use case 

atau operasi. 

Tabel 8. Simbol Sequence Diagram 
No Simbol Nama Keterangan 

1. 
 

Life line 
Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2. 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktifitas yang 
terjadi. 

3.  Entity class 

Merupakan bagian dari sistem yang 

berisi kumpulan kelas berupa entitas-

entitas yang membentuk gambaran 
awal system dan menjadi landasan 

untuk menyusun basis data. 

Sumber: Mustikasari (dalam Wilda, 2019:24) 

4) State Chart Diagram 

Digunakan untuk memodelkan behavior objek khusus yang dinamis. Diagram 

ini mengilustrasikan siklus hidup objek berbagai keadaan yang dapat diasumsikan 

oleh objek dan event-event (kejadian) yang menyebabkan objek beralih dari satu 

state ke state  yang lain. 
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Tabel 9. Simbol State Chart Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1. 
 

State 

Nilai atribut dan nilai link pada suatu 

waktu tertentu, yang dimiliki oleh 

suatu objek. 

2.  Asosiasi  
Apa yang menghubungkan antara 

objek satu dengan objek lainnya. 

3. 
 

Node 
Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 
dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi. 

4. 
 

Final state 
Bagaimana objek dibentuk dan 
dihancurkan. 

Sumber: Mustikasari (dalam Wilda, 2019:24) 

5) Activity Diagram 

Secara grafis digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas 

baik proses bisnis maupun use case. 

Tabel 10. Simbol Activity Diagram 
No Simbol Nama Keterangan 

1. 
 

Activity 

Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 
berinteraksi satu sama lain. 

2.  Action 
State dari sistem yang mencerminkan 
eksekusi dari satu aksi.  

3.  Initial node 
Bagaimana objek dibentuk atau 
diawali.  

4.  Activity final node 
Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

5.  Fork node 
Satu aliran yang pada tahap tertntu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

Sumber: Mustikasari (dalam Wilda, 2019:25) 

b. Use Case Diagram 

Jenis UML yang digunakan adalah use case diagram. Use case diagram 

merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang dibuat. 

Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem 

informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut 

(Hendini, 2016:108).  

Use case diagram merupakan sesuatu atau proses yang mempresentasikan 

hal-hal yang dapat menginclude fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari 

proses dalam dirinya (Manalu, 2015:38). 
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 Use case yang dinyatakan oleh Azis (2005) digunakan untuk memodelkan 

bisnis proses berdasarkan perspektif pengguna sistem. Use case diagram terdiri 

atas diagram untuk use case dan aktor. Aktor mempresentasikan orang yang akan 

mengoprasikan atau orang yang berinteraksi dangan sistem aplikasi. Sedangkan 

use case mempresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh aktor.   

Proses menggambarkan use case diagram digunakan simbol-simbol khusus 

yang mewakili masing-masing komponen di dalam sistem yang akan 

digambarkan. Simbol use case diagram diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 11. Simbol Use Case Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1. 

 

Actor 
Menspesifikasikan himpunan peran 
yang pengguna mainkan ketika 

berinteraksi dengan use case. 

2. 
 

Use case 

Use case menggambarkan 

fungsionalitas yang disediakan sistem 
sebagai unit-unit yang bertukar pesan 

antar unit dengan aktor, yang 

dinyatakan dengan menggunakan kata 
kerja. 

3.  Asosiasi/Association 
Apa yang menghubungkan antara 

objek yang satu dengan yang lainnya. 

4.   Generalisasi 
Hubungan dimana objek anak berbagi 
perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atas induk (ancestor).  

Sumber: Mustikasari (dalam Wilda, 2019:22) 

9. Storyboard 

 Menurut Purnama (dalam Haspita 2019:26), storyboard merupakan rangkaian 

gambar atau ilustrasi yang ditampilakn secara berurutan dengan tujuan untuk 

melihat secara kasar tampilan film yang akan dibuat. Storyboard merupakan alat 

bantu bagi sutradara dan sinematografer untuk melihat bagian film, mmengecek, 

dan menemukan solusi bagi masalah-masalah yang kemungkinan akan timbul.  

 Proses pertama dalam pembuatan storyboard yaitu thumbnails, pada tahap ini 

memvisualisasikan naskah menjadi gambar adegan karakter masih berupa bentuk 

dasar, seperti kotak, bulat, dan lonjong. Pada tahap berikutnya yaitu Rough Pass 

yang merupakan penegasan garis pada adegan yang sebelumnya sudah dibuat 

dalam thumbnails serta karakter sudah berbentuk dan memakai atribut. Proses 
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terakhir adalah cleanup storyboard, pada tahap ini dilakukan penambahan cahaya 

dan kedalaman warna untuk mempermudah animator dalam memberikan warna 

serta efek pada animasi. 

a. Fungsi Storyboard 

 Fungsi storyboard secara umum adalah: 

1) Memberikan penjelasan tentang alur cerita berdasarkan gambaran besar, 

mulai dari awal cerita, bagian tengah, hingga akhir cerita. 

2) Storyboard berfungsi sebagai media untuk perencanaan pembuatan video 

pendek atau film. 

3) Fungsi storyboard  yang paling penting adalah memudahkan dalam membuat 

dan memahami sebuah alur cerita. 

b. Manfaat Storyboard 

 Berikut adalah beberapa manfaat storyboard: 

1) Membantu proses pembuatan film menjadi lebih cepat. 

2) Membantu memperlihatkan segi artistik sebuah video atau film pendek. 

3) Membantu memberikan detail mengenai tata letak visual dari setiap adegan. 

10. Research and Development (R&D) 

Research and Development atau penelitian pengembangan saat ini merupakan 

salah satu jenis penelitian yang banyak dikembangkan. Research and 

Development (R&D) adalah suatu proses penelitian dan pengembangan suatu 

produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada. Adapun produk yang 

dihasilkan bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak.  

R&D adalah tahap awal dan tahap eksplorasi dengan melakukan riset dan 

pengembangan serta pengujian pada suatu produk dan layanan untuk mengetahui 

seberapa efektif bagi perusahaan, sesuai dengan bidang kerja perusahaan tersebut 

(Zakariah, Afriani, dan Zakariah, 2020:78). 

Research and Development (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2014:407). 

Adapun tahap-tahap penelitian R&D menurut Borg dan Gall (dalam Zakariah, 

Afriani, dan Zakariah, 2020) yaitu: 

a. Research and information collection (penelitian dan pengumpulan data). 
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b. Planning (Perencanaan). 

c. Develop Preliminary form of product (pengembangan draft produk awal). 

d. Preliminary field testing (uji coba lapangan awal). 

e. Main product revision (revisi hasil ui coba). 

f. Main field testing (uji lapangan produk utama). 

g. Operational product revision (revisi produk). 

h. Operational field testing (uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan). 

i. Final product revision (revisi produk final). 

j. Disemination and implementation (desiminasi dan implementasi). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Research and Development (R&D) adalah 

jenis penelitian dan pengembangan untuk menciptakan suatu produk tertentu atau 

menyempurnakan produk yang telah ada, dengan menguji keefektifan produk 

tersebut.   

11. Waterfall  

Metode waterfall dalam pengembangan sistem merupakan proses 

pengembangan suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan metode-

metode yang berurutan melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, 

implementasi, dan pengujian. 

Metode waterfall  atau biasa disebut metode air terjun menurut Pressman 

(dalam Fathoroni dkk., 2020) sering dinamakan siklus hidup klasik, dimana hal ini 

menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada 

pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna 

lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan. 

Dalam pengembangannya, metode waterfall terdiri tahapan-tahapan yang 

berurut. Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Fathoroni 

dkk., 2020): 

a. Requirement Analisis 

Pada tahap ini, diperlukan komunikasi untuk memahami perangkat lunak 

yang diharapkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui 

observasi atau wawancara. 
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b. System Design 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari di fase ini dan 

desain sistem disiapkan. Desain sistem membantu dalam menentukan perangkat 

keras dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara 

keseluruhan. 

c. Implementation 

Dalam tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan dalam program kecil 

yang biasanya disebut unit yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit 

dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit kecil. 

d. Integration and Testing 

Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap sebelumnya yaitu tahap 

implementasi, diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan 

oleh masing-masing unit. Setelah melakukan integrasi, maka seluruh unit diuji 

untuk mengecek setiap kegagalan atau kesalahan. 

e. Operation and Maintenance 

Tahap ini adalah tahap akhir dalam metode waterfall. Perangkat lunak yang 

telah jadi, di operasikan dan dilakukan suatu pemeliharaan. Pemeliharaan tersebut 

termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan dalam langkah 

sebelumnnya. 

Adapun beberapa kelebihan dari metode waterfall tersebut ialah sebagai 

berikut: 

1) Rangkaian kerja jelas. 

2) Berkomitmen sampai tujuan akhir. 

3) Dokumentasi yang baik. 

4) Hemat waktu dan biaya. 

5) Cocok untuk pembuatan software berskala besar. 

Selain itu, metode waterfall juga memiliki beberapa kekurangan ialah sebagai 

berikut:  

1) Membutuhkan tim dan manajemen yang solid. 

2) Kurang flexible bagi klien. 

3) Tidak bisa melihat gambaran sistem. 

4) Kenaikan biaya dan tanggal rilis. 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa metode waterfall 

adalah suatu metode pendekatan yang sistematis dan memiliki beberapa tahapan-

tahapan yang berurutan yakni dimulai dari tahap requiremen analisis, system 

design, implementation, integration and testing, dan operation and maintenance. 

2.2  Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan referensi antara 

lain yaitu: 

1. Kevin, A. A (2017), dalam penelitian yang berjudul ”Aplikasi Game Edukasi 

Bahasa Inggris Berbasis Macromedia Flash Menggunakan Metode Waterfall” 

bertujuan mempermudah sarana pembelajaran dikelas, menambah wawasan 

siswa serta memberikan motivasi yang lebih, dan dapat meningkatkan rasa 

ingin belajar siswa. Diperoleh hasil bahwa game edukasi ini dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa serta media pembelajaran yang tidak 

monoton. Oleh karena itu, guru dituntut dapat memahami media 

pembelajaran ini serta dapat menuntut murid dalam memahami materi yang 

disampaikan lewat media ini. Dan tanggapan siswa terhadap media 

pembelajaran game edukasi ini dirasa sudah cukup baik. 

2. Susilawati, E dan Alfi Yudha Khadami (2016), dalam penelitian yang 

berjudul ”Aplikasi Pembelajar Tenses Dalam Bahasa Inggris Berbasis 

Android Di SMKN 9 Bandung” bertujuan untuk mempermudah peserta didik 

untuk memahami materi tenses. Diperoleh hasil dengan aplikasi tenses ini 

para peserta didik lebih mudah memahami tentang materi tenses dan 

mempermudah mengingat macam-macam struktur-struktur tenses serta 

mengetahui kemampuan peserta didik dengan adanya menu latihan soal 

dalam aplikasi tenses tersebut. Aplikasi ini akan diterapkan pada  platform 

android yang merupakan platform opensource. 

3. Mirfan (2016), dalam penelitian yang berjudul ” Implementasi Algoritma A* 

Pada Game Edukasi Bahasa Inggris Untuk Anak Berbasis Android” bertujuan 

untuk menerapkan aplikasi game edukasi yang interktif bahasa inggris untuk 

anak berbasis android dan mengimplementasikan aplikasi sebagai alat bantu 

pembelajaran dalam perancangan game aedukasi bahasa inggris untuk anak 
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bebasis android. Diperoleh hasil bahwa dengan game puzzle edukasi bahasa 

inggris berbasis android untuk anak TK ini dapat menjadi bahan media 

pembelajaran dalam permainan menyusun gambar serta untuk mengenal 

nama-nama dan jenis-jenis hewan dan mengetahui nama hewan dalam 

berbahasa inggris. 

4. Novaliendry, D (2013), dalam penelitian yang berjudul “Aplikasi Game 

Geografi Berbasis Multimedia Interaktif (Studi Kasus Siswa Kelas IX SMPN 

1 Rao)” bertujuan untuk nenunjang media pembelajaran di sekolah dengan 

cara belajar simulasi melalui game edukasi dan untuk mempermudah proses 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS bidang kajian Geografi Regional. 

Diperoleh hasil dari penelitian ini yaitu sebuah aplikasi Geografi dirancang 

berdasarkan pelajaran yang terkait dengan permukaan bumi atau proses 

pembelajaran dari studi geografi regionalisasi daerah bumi dalam bentuk peta 

pengetahuan dan negara dan lebih banyak siswa dapat meningkatkan 

kretivitas mereka dan memperkenalkan tentang teknologi komputer. 

5. Suryadi, A (2017), dalam penelitiannya yang berjudul “Perancangan Aplikasi 

Game Edukasi Menggunakan Model Waterfall” bertujuan untuk membangun 

suattu game edukasi yang diadopsi dari game yang telah ada sebelumnya dan 

diberi inovasi berupa soal-soal yang berkaitan dengan materi ajar, khususnya 

materi TIK untuk jenjang SMP. Dari hasil penelitian ini, diperoleh hasil yaitu 

dengan adanya pembuatan game ini, maka dapat memudahkan proses 

pembelajaran serta penyampaian materi dan penyerapan materi. Denagn 

adanya soal dibeberapa bagian kolom game juga dapat berfungsi untuk 

melatih daya ingat siswa serta mengetahui hasil  dari belajar siswa dalam 

ranah kognitif. 

2.3  Kerangka Pikir 

Pembelajaran bahasa inggris di SDN 12 Langkanae Palopo masih 

menggunakan sistem pembelajaran yang konvensional. Pembelajaran tatap muka 

masih menjadi sistem yang lebih dominan dalam proses belajar mengajar. Siswa 

saat ini lebih familiar dengan sistem yang lebih modern. Dari persoalan tersebut 

perlu adanya sebuah media pembelajaran yang lebih menarik. Maka dari itu, 
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penulis mengangkat judul penelitian terkait dengan media pembelajaran untuk 

mata pelajaran bahasa inggris. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya sebuah 

aplikasi media pembelajaran mata pelajaran bahasa inggris sekolah dasar yang 

dapat menciptakan minat belajar bagi siswa. 

Untuk memperjelas permasalahan yang disajikan, maka kerangka pikir akan 

diuraikan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SDN 12 Langkanae Palopo merupakan salah satu sekolah yang terletak di Kota 

Palopo, Kecamatan Wara, Ammasangan. 

Permasalahan yang timbul adalah masih menggunakan proses belajar mengajar 

secara konvensional sehingga kurang menarik perhatian siswa ditambah mata 

pelajaran bahasa inggris yang dianggap cenderung susah. 

Solusi yang dapat penulis tawarkan dari permasalahan di atas yaitu dengan 

membuat sebuah aplikasi media pembelajaran tenses dasar berbasis 

macromedia flash di SD 12 Langkanae Palopo. 

Hasil yang diharapkan adalah terciptanya sebuah aplikasi pembelajaran  tenses 

dasar berbasis macromedia flash yang dapat mempermudah siswa dalam 

belajar bahasa inggris khususnya pada materi tenses dan meningkatkan minat 

belajar siswa dibanding dengan menggunakan metode belajar yang 

konvensioanal. 
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