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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi sangat berkembang pesat 

dan terus mengalami perubahan yang signifikan. Perkembagan teknologi dan 

informasi yang pesat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, 

serta pendidikan dan pelatihan. Dalam pendidikan, inovasi mutlak dilakukan, 

karena tanpa inovasi pendidikan akan tertinggal, maka itu akan mempengaruhi 

elemen kehidupan lain seperti politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. 

Perkembangan pendidikan di indonesia juga mengalami perubahan yang 

disebabkan oleh tatanan kehidupan, bukan hanya indonesia negara lainpun juga 

ikut serta dalam perubahan tersebut. Oleh karena itu kita harus memersiapkan diri 

agar tidak tertinggal oleh negar lain. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2003 tenang Sistem  pendidikan nasional Bab 1 

dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memeiliki kekuatan spiritual 

keagamaan pengendali diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukannya, masyarakat serta bangsa dan negara.  

Pendidikan menurut Suyomukti (2015:22) adalah kehidupan. Pendidikan 

merupakan semua pengalaman belajar yang terjadi dalam segala lingkungan serta 

sepanjang hidup. Pendidikan merupakan segala sesuatu hidup yang 

memperngaruhi perkembangan dan pertumbahan individu atau seseorang. Maksud 

dari pendidikan seumur hidup adalah pendidikan merupakan bagian dari 

kehidupan sendiri. Pendidikan adalah aspek terpenting yang perlu dikembangkan 

untuk meningkatankan mutu dan sumber daya manusia.  

Sekolah merupakan tempat dimana seorang pelajar menuntut ilmu. Seorang 

pelajar akan mendapatkan ilmu dengan bantuan guru sebagai media penyampaian 

materi. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini tentu tenaga pengajar memiliki 

metode mengajar yang dapat memanfaatkan teknologi dalam kegiatan mengajar 

salah satunya ialah multimedia interaktif atau media pembelajaran yang berbasis 
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teknologi komputer dan menjadi salah satu sarana siswa dalam mengenal 

teknologi komputer.  

Seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 478 Barowa yang terletak di 

Kecamatan Bua, dikarenakan pada saat ini indonesia dan seluruh dunia dilanda 

virus Covid-19 yang mengakibatkan proses belajar mengajar tatap muka dibatasi 

seperti yang terjadi di SDN 478 Barowa dimana siswa harus bergantian memasuki 

ruangan kelas sehingga  para siswa kurang memahami pelajaran khususnya 

tentang budaya indonesia terlebih dengan budaya sulawesi, sehingga 

menimbulkan kekhawatiran guru terhadap siswa yang kurang mengenal akan 

budaya mereka sendiri dan belum ada aplikasi multimedia interaktif berbasis 

komputer tentang pengenalan budaya sulawesi. Dalam hal ini diharapkan siswa 

Sekolah Dasar Negeri 478 Barowa mendapatkan informasi yang lebih tentang 

budaya dan diupayakan untuk melihat secara visual sehingga dapat menambah 

minat belajar siswa dan memudahkan dalam memahami dan mengetahui bentuk 

rumah adat, alat musik, tarian serta pakaian adat yang ada di Sulawesi. 

Untuk itu penulis merancang sebuah media pembelajaran untuk menunjang 

pembelajaran interaktif yang dikhususkan untuk anak usia 6- 12 tahun dan untuk 

siswa sekolah Dasar Negeri 478 Barowa dimana terdapat salah satu mata 

pelajaran yaitu pelajaran seni budaya pada kelas 5 yang berjudul “Rancang 

Bangun Multimedia Interaktif Pengenalan Budaya Sulawesi Pada Sekolah Dasar 

Negeri 478 Barowa”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang ada  pada latar belakang yang dikemukakan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan 

membangun multimedia interaktif pengenalan budaya sulawesi untuk siswa SDN 

478 Barowa? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dengan permasalahan yang ditemukan di atas maka tujuan 

penelitian yang dilakukan yaitu untuk merancang dan membangun multimedia 

interaktif pengenalan budaya sulawesi untuk siswa SDN 478 Barowa. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagi berikut:  

1. Manfaat bagi penulis 

a. Sebagai syarat kelulusan 

b. Menerapkan ilmu yang telah didapatkan saat kuliah 

2. Manfaat bagi Sekolah 

a. Membantu guru dalam memberikan pengenalan budaya sulawesi ke siswa 

b. Mengenalkan teknologi komputer kepada siswa 

3. Manfaat bagi Universitas 

a. Mengetahui seberapa jauh pengetahuan mahasiswa dalam menguasai 

materi yang telah diberikan 

b. Sebagai bahan acuan untuk angkatan yang akan datang.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Kajian Teori  

Kajian teori merupakan dasar pertimbangan penulis dalam menentukan 

langkah-langkah penelitian dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang menjadi dasar 

bidang peneliti berdasarkan teori yang di dapatkan dalam internet maupun buku 

atau media cetak lainnya.  

1. Rancang Bangun  

Rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisis ke 

dalam perangkat lunak kemudian membuat sistem atau mengembangkan sistem 

yang sudah ada.  

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) rancang merupakan kata 

dasar dari “merancang” yang berarti mengatur segala sesuatu (sebelum bertindak, 

menegerjakan, atau melakukan sesuatu) atau merencanakan. Menurut Pressman ( 

dalam fransiska, 2018) rancang ialah serangkaian prosedure untuk 

menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman 

untuk mendeskrpsikan dengan detail bagaimana komponen diimplementasikan. 

Menurut Pressman (dalam fransiska, 2018) bangun atau pembangunan merupakan 

kegiatan menciptakan sistem baru ataupun mengganti atau memperbaiki sistem 

yang sudah ada secara keseluruhan.  

Menurut Maulani (dalam fransiska, 2018) rancang bangun ialah 

menciptakan atau membuat suatu aplikasi ataupun sistem yang belum ada pada 

suatu instansi atau objek tersebut.  

Berdasarkan pengertian dari ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa 

rancang bangun merupakan kegiatan merancang, atau membuat suatu aplikasi 

atau sistem yang sudah ada untuk dikembangkan atau diperbaharui. 

2. Media  

Menurut Arsyad (dalam Bannie, 2017) media berasal dari bahasa latin 

“medius” yang secara harafiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam 

bahasa arab media adalah perantara atau pengantar dari pengirim ke penerima, 

atau lebih khusus media ialah proses kegiatan belajar mengajar dengan alat-alat 
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grafis, photografis, dan elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

informasi visual atau verbal. Menurut Astutik (dalam Merti dkk, 2018) media 

ialah sebuah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memiliki 

keuntungan timbal balik yang baik untuk guru dan siswa. Media ialah teknologi 

pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar atau menjadi 

sarana fisik untuk menyampaikan materi kepada siswa ( Schramm dan Briggs 

dalam Abdul Istiqlal, 2018).  

Media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau 

dapat diartikan sebagai alat untuk merangsang siswa agar terjadi proses belajar 

karena media merupakan salah satu komponen komunikasi yaitu sebagai 

pembawa pesan, pesan yang dikomunikasikan ada isi dari pembelajaran yang ada 

dalam kurikulum yang disampaikan oleh pengajar atau sumber lain kedalam 

media komunikasi. Sehingga dapat simpulkan bahwa media merupakan alat bantu 

atau sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memiliki dampak 

yang baik.  

3. Pembelajaran  

Budimansyah berpendapat (dalam sismayanti, 2019) pembelajaran 

merupakan perubahan dalam kemampuan, sikap, atau perilaku siswa yang relatif 

permanen sebagai akibat pengalaman atau pelatihan. Sedangkan menurut Sanjaya 

(dalam sismayanti, 2019) pembelajaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

membelajarkan siswa, yang dimana pelaksanaanya selalu melibatkan berbagai 

komponen. Menurut Miarso (dalam Darmawati Tarigan dkk, 2015) pembelajaran 

ialah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kompetensi pengetahuan, 

keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Pendapat lainnya mengatakan bahwa pembelajaran adalah kombinasi dalam suatu 

pembelajaran antara siswa, guru dan tenaga lainnya (Sagala dalam Darmawati 

Tarigan dkk, 2015). 

Berdasarkan pendapat yang diatas maka dapat disimpulkan pembelajaran 

merupakan kegiatan proses belajar mengajar yang membutuhkan beberapa 

komponen seperti teori, praktik, desain, pengembangan, pemanfaatan serta 

pengelolaan utnuk keperluan belajar.  
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4. Media Pembelajaran  

Media pembelajaran adalah sebuah aplikasi yang digunakan dalam proses 

pembelajaran atau kata lainnya ialah menyalurkan pesan (pengetahuan, 

keterampilan serta sikap) yang dapat merangsang pikiran dan perasaan, perhatian 

serta kemauan untuk mempelajarinya sehingga secara sengaja proses 

pembelajaran terjadi secara terarah  dan terkendali. Media pembelajaran 

merupakan bagian yang saling terikat dengan metode, strategi dalam media 

pembelajaran. Media pembelajaran bisa membantu siswa memahami dan 

menerapkan konsep belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh 

siswa (Wulansari dalam Mahesi dkk 2018). Pengertian media pembelajaran 

menurut Sanaky (dalam Mar’atush dkk 2019) ialah sebuah alat yang digunakan 

untk menyampaikan pesan pembelajaran. 

Secara umum media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat 

merangsang peserta didik dalam proses belajar mengajar dan didalam prosesnya 

juga harus terdapat informasi yang akan disampaikan. Menurut Arsyad (dalam 

Bennie, 2017 ) Media pembelajaran ialah suatu komponen sumber belajar atau 

wahana fisik yang mengandung materi pembelajaran dalam lingkungan siswa 

sehingga mampu meragsang siswa dalam belajar. Senada dengan pendapat Gagne, 

Briggs ( dalam Mar’atush dkk 2019) menjelaskan bahwa media pembelajaran 

meliputi alat-alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar, yang 

meliputi buku, tape recorder, kaset, kamera video, video recorder, film, slide, 

foto, gambar, grafik, televisi dan komputer. Media pembelajaran merupakan 

faktor yang sangat penting dalam pembelajaran karena media pembelajaran 

berkaitan dengan pengalaman belajar siswa. Media pembelajaran yang baik harus 

memenuhi beberapa syarat dan dapat meningkatkan minat belajar siswa serta 

dapat merangsang daya ingat siswa akan materi pembelajaran sehingga siswa 

dapat aktif dalam kegiatan belajar. 

Terdapat dua fungsi utama media pembelajaran yaitu yang pertama ialah 

media sebagai alat bantu pembelajaran, kedua yaitu sebagai sumber belajar. 
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5. Manfaat Media Pembelajaran 

Adapun manfaat media pembelajaran menurut Rohani yaitu sebagai berikut: 

a. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseleraskan  

Dengan adanya media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antara guru 

dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi.  

b. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 

Media dapat memberikan informasi melalui suara, gambar, gerakan, warna 

baik secara alami maupun manipulasi sehigga membantu guru untuk menciptakan 

suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan sehingga merangsang 

siswa untuk fokus dan menikmati pembelajaran. 

c. Proses pembelajaran menjadi lebih efektif 

Dengan media pembelajaran ini terjadi komunikasi dua arah secara aktif, 

sedangkan tanpa media guru cenderung hanya berbicara satu arah. 

Menurut Sumiati (dalam Darmawaty Tarigan, 2015) manfaat media 

pembelajaran ialah menjelaskan materi pembelajaran objek yang abstrak (tidak 

nyata) menjadi konkrit (nyata), memberikan pengelaman langsung, mempelajari 

materi berulang-ulang, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi 

yang benar, menarik perhatian siswa, membantu siswa dalam belajar baik 

individu, kelompok, dan klasikal, materi pembelajaran lebih mudah diingat, 

mempermudah dan mempercepat guru dalam menyajikan materi, serta mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu dan indra. Sejalan dengan pendapat Hamalik (dalam 

Sapriyah, 2019) mengatakan bahwa media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat meningkatkan keinginan, minat, motivasi serta dapat merangsang 

dan membawah pengaruh psikologis terhadap siswa. 

6. Fungsi Media Pembelajaran 

Adapun menurut Levi dan Lentz (dalam Rohani, 2019) manfaat media 

pembelajran yaitu: 

a. Fungsi Atensi 

Media Visual merupakan inti, yang menarik dan mengarahkan perhatian 

siswa untuk fokus terhadap pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan disertai teks materi pelajaran. 
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b. Fungsi Afekif 

Media Visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar 

(atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat 

mengunggah emosi dan sikap siswa.  

c. Fungsi Kognitif  

Media Visual dapat terlihat dari temuan-temuan peneliti yang 

mengungkapkan bawa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. 

d. Fungsi Kompensator 

Media pengajaran yang terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual 

yang memeberikan konteks untuk memahami teks terhadap siswa yang lemah 

dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks.   

Salah satu fungsi utama media pembelajaran ialah sebagai alat bantu 

mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang 

ditata serta diciptakan oleh guru ( Sapriyah, 2019). Menurut Daryanto (dalam 

Ilmawan Mustaqim, 2016) mengatakan bahwa fungsi media pembelajaran sebagai 

pembawa pesan dari pendidik ke peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

7. Multimedia Interaktif  

Multimedia ialah penggunaan komputer untuk menyajikan dan 

menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio dan video dengan alat bantu 

dan koneksi sehingga pengguna dapat berinteraksi (Marzuki, 2019). Sejalan 

dengan pendapat Suyanto (dalam Inung Diah Kurniawati, 2018) mendefenisikan 

multimedia merupakan pemanfaatan komputer untuk membuat dan 

menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak dengan menggabungkan 

link dan tool yang dapat digunakan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, 

berkreasi, dan berkomunikasi. Interaktif merupakan hal yag terkait dengan 

komunkasi dua arah, suatu hal yang memiliki aksi reaksi, saling aktif dan 

berhubungan serta mempunyai timbal balik antara satu dengan yang lain. 

Sedangkan dalam istilah komputer, interaktif merupakan dialog antara komputer 

dengan komputer atau komputer dengan terminal (Doni Tri Putra Yanto, 2019). 

Menurut Ariasdi (dalam M.Haris Zulfikar dkk, 2019) multimedia interaktif ialah 
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multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang ingin dilakukan 

selanjutnya. Multimedia interaktif adalah suatu alat kontrol yang dapat 

dioperasikan oleh penggunanya dalam memilih sesuatu yang dikehendaki (Inung 

Diah Kurniawati dkk, 2018).  

8. Budaya 

Budaya adalah suatu kebiasaan yang memiliki nilai-niai penting dan 

fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi (Marzuki, 2019). Budaya 

merupakan pikiran, akal budi. Budaya ialah hasil interaksi kehidupan bersama. 

Budaya terdiri dari beberapa elemen termasuk agama, politik, adat istiadat, 

bahasa, peralatan, pakaian, bangunan serta karya seni (Idris, Rusmala, Abdul 

Zahir, 2020).  

 Budaya pada dasarnya adalah nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi 

antar individu. Nilai ini sudah diakui baik secara langsung maupun tidak, seiring 

dengan berjalannya waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Atau budaya bisa 

juga disebut nilai, kebiasaan, dan kepercayaan yang akan terus berkembang dari 

generasi ke generasi (dalam buku Komunikasi Antar budaya, Rulli Nasrullah 

2018).   

9. Sulawesi  

Sulawesi atau celebes adalah salah satu pulau terbesar di indonesia. 

Sulawesi terletak diantara pulau kalimantan dan kepulauan maluku. Dengan luas 

wilayah sebesar 174.600    , sulawesi merupakan pulau terbesar ke 11 didunia, 

dan pulau terbesar di indonesia ke 4 setelah Papua, Kalimantan dan Sumatera. 

Secara administratif , wilayah di pulau sulawesi terbagi menjadi 6 Provinsi yaitu 

Provinsi Sulawesi Selatan,  Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.  

Pulau Sulawesi terbagi kebeberapa semenanjung (lengan) yaitu 

Semenanjung Utara (Minahasa), Semenanjung Timur (Sulawesi Tengah), 

Semenanjung Tenggara ( Sulawesi Tenggara), Semenanjung Selatan ( Sulawesi 

Barat dan Sulawesi). Pulau Sulawesi dilintasi olehh garis khatulistiwa dibagian 

seperempat utara pulau sehingga sebgian besar wilayahnya berada dibelahan bumi 
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selatan. Dibagian utara pulau terdapat kepualauan Singihe, Talaud yang 

merupakan perbatasan laut negara dengan pulau Mindanao- Filipina yang 

dipisahkan oleh laut Sulawesi. 

Kebudayaan di pulau Sulawesi juga sangat beraneka ragam dapat dilihat 

dari rumah adat di masing-masing provinsi, pakaian, alat musik, tarian, hingga 

adat istiadat.  

10. Storyboard 

Menurut Untung dkk (dalam Juharna dkk, 2018) Storyboard ialah 

rancangan berupa sket gambar yang dilengkapi petunjuk atau catatan pengambilan 

gambar untuk kebutuhan shooting. Storyboard ialah membuat sebuah uraian 

ringkas secara deskriptif yang menjelaskan tentang alur cerita didalam media 

pembelajaran (M.Haris Zulfikar dkk, 2019). 

Pembuatan storyboard sendiri, penulis dapat menyampaikan pesan atau ide 

lebih mudah ke orang lain. Storyboard memiliki peran yang penting dalam 

pengembangan multimedia sebagai alat bantu pada tahap perancangan (Sutan 

Takdir Alam dkk, 2014).  

11. Adobe Flash CS6  

Adobe Flash CS6 merupakan software yang mampu menghasilkan 

presentasi, game, film, CD Interaktif yang menarik dan dinamis (Muhammad 

Rizal dkk, 2019). Adobe Flash CS6 ini merupakan versi terbaru dari Adobe Flash 

yang sebelumnya, Adobe Flash CS6 ini sangat baik digunakan dalam membuat 

media pembelajaran karena Aplikasi Adobe Flash CS6 ini mempunyai unsur 

gambar, efek suara, animasi, serta tampilan yang menarik sehingga mampu 

merangsang perasaan dan pemikiran peserta didik. Adobe Flash CS6 sebagai 

software untuk pembuatan media pembelajaran interaktif berdasarkan dari 

keunggulannya (Sutopo dalam Muhammad Rizal dkk, 2019). Menurut Aero Jibril 

(dalam Juharna dkk, 2017) mendefenisikan Adobe Flash merupakan suatu 

program animasi grafis yang banyak digunakan untuk menghasilkan karya-karya 

yang profesional terkhusus dibidang animasi.  
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12. Research and Development (R & D) 

Menurut Ibnu (dalam Purnama, 2017: 21) penelitian pengembangan sebagai 

jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk perangkat keras atau 

perangkat lunak melalui prosedur tipikal yang biasanya dimulai dengan penilaian 

kebutuhan, atau analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan proses pengembangan dan 

diakhiri dengan evaluasi. Sedangkan Menurut Dwiranata, Pramita dan 

Syaharuddin (2017: 2) penelitian pengembangan adalah metode untuk 

menghasilkan produk tertentu atau menyempurnakan produk yang sudah ada dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Defenisi lain dari (Sutarti dan Irawan 2017: 

5) mengatakan penelitian pengembangan dapat didefenisikan sebagai suatu 

penelitian yang efektif untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. 

13. Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Sesuai dengan referensi dari Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer 

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan game rancang bangun 

pengenalan budaya sulawesi ini. Metodologi pengembangan ini terdiri dari enam 

tahap yaitu konsep (concept), desain (design), pengumpulan materi (material 

collecting), pembuatan (assembly), pengujian (testing), dan distribusi 

(distribution) (Dian Nurdiana dkk, 2017). Keenam tahap  ini tidak harus berurutan 

dalam prakteknya dan dapat bertukar posisi. Meskipun begitu tahap konsep 

(concept) memang harus menjadi hal yang pertama dikerjakan (Mustika dkk 

dalam Muhammad Rizal, 2019) Metodologi pengembangan multimedia Luther 

yang telah dimodifikasi oleh Sutopo ini dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

Gambar 1. Tahap Pengembangan Multimedia Luther yang dimodifikasi oleh 

Sutopo 
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14. Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang telah 

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti lunak (Nazli, 2018: 26). Unified Modeling 

Language (UML) adalah alat untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan 

hasil analisis dan desain berisi sintaks dalam pemodelan sistem visual ( Braun 

dalam haviluddin, 2011). UML merupakan salah satu bahasa pemodelan dalam 

pembuatan suatu sistem yang digunakan sebagai desain dan analisis suatu sistem 

(Nirsal, Hamrul dan Syafriadi, 2019: 29). Unified Modeling Language (UML) 

memiliki beberapa diagram diantaranya: 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram adalah diagram yang harus dibuat terlebih dahulu ketika 

pemodelan perangkat lunak berorientasi objek dilakukan ( Ayu dan Permatasari 

2018: 16). Hendini (2016: 108) Use case diagram merupakan pemodelan perilaku 

(behaviour) sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada pada sistem informasi dan siapa yang berhak 

menggunakan fungsi tersebut. Use case diagram adalah diagram untuk 

memodelkan perilaku suatu sistem yang akan dirancang yang menggambarkan 

interaksi antara satu atau lebih aktor yang akan menggunakan sistem (Ellbert 

Hutabri dkk 2019)  Berikut simbol yang digunakan dalam use case diagram: 

Tabel 1. Use case diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor 

Menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

2 
 

Generalization 

Hubungan dimana objek (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari 

objek yang ada di atasnya objek. 

3 
 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use case 

sumber secara eksplisit. 

4 
 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

5 
 

Association Menghubungkan antar objek 

6 
 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu actor. 

7 
 

Note 
Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan.. 

Sumber: Ayu dan Permatasari (2018: 16) 
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b. Activity Diagram (Diagram Aktivitas)  

Menurut Hendini (2016) diagram aktivitas merupakan gambaran alur kerja 

(workflow) atau aktivitas-aktivitas dari suatu sistem yang sedang berjalan atau 

proses bisnis. Yang perlu diperhatikan ialah diagram aktivitas menggambarkan 

aktivitas sistem bukan aktivitas yang dilakukan oleh aktor.  Berikut simbol-simbol 

yang digunakan dalam Activity Diagram beserta keterangannya: 

Tabel 2. Activity Diagram 

No Nama Gambar Keterangan

Activity
Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain.

Action
State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi.

Initial Node
Bagaimana objek dibentuk atau 

diwakili.

Activity 

Final Node
Bagaimana objek dibentuk atau 

dihancurkan.

Activity 

Final Node

Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran.

Activity 

Final Node

Asosiasi percabangan dimana jika ada 

pilihan aktivitas lebih dari satu.

1

2

3

4

5

6

Sumber: Hendini (2016: 109) 

c. Class Diagram (Diagram Kelas) 

Class diagram merupakan gambaran sebuah struktur dan deskripsi dari 

class, package, dan objek yang saling berhubungan satu sama lain seperti 

diantaranya pewarisan, asosiasi dan lainnya (Teguh, 2018: 127). Class diagram 

dibuat setelah diagram use case selesai dibuat. Class diagram menggambarkan 

struktur statis dalam dari kelas dalam sistem yang dibuat dan menggambarkan 

atribut, operasi, serta hubungan antar kelas  Diagram kelas ini menjelaskan 

hubungan yang terjadi antara suatu objek dengan objek yang lainnya sehingga 
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terbentuklah suatu sistem informasi (Ayu dan Permatasari, 2018: 16). Berikut 

simbol-simbol penting yang digunakan dalam Class diagram beserta 

keterangannya: 

Tabel 3. Class diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Generalization 
Hubungan dimana objek anak berbagi 

data dari objek induk. 

2 
 

Class 
Himpunan dari objek yang berbagi atribut 

serta operasi yang sama. 

3  Association 
Menghubungkan antara objek yang satu 

dengan objek yang lainnya. 

Sumber: Ayu dan Permatasari (2018: 16) 

d. Sequence Diagram (Diagram Urutan) 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan di 

sekitar sistem yang berupa message yang digambarkan terhadap waktu (Teguh, 

2018: 127). Menurut Ayu dan Permatasari (2018: 16) Sequence Diagram adalah 

diagram yang dibuat untuk mengetahui aliran interaksi antar objek. Diagram ini 

memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk 

menghasilkan sesuatu didalam use case. Isi dari Sequence Diagram harus sama 

dengan use case dan class diagram. Berikut Simbol-simbol penting yang 

digunakan dalam Sequence Diagram beserta keterangannya: 

Tabel 4. Sequence diagram 

No Nama Simbol Keterangan 

1 Objek/Aktor 

 

Sebuah objek yang berasal  dari  kelas. 

Atau dapat dinamai dengan kelasnya 

saja. Aktor termasuk objek. Garis 

putus-putus menunjukkan garis hidup 

suatu objek 

2 Aktivasi 

 

Menunjukkan masa hidup dari objek 

3 Pesan  

Interaksi antara satu objek dengan objek 

lain. Objek dapat mengirimkan pesan ke 

objek lain. Interaksi antara objek 

ditunjukkan pada bagian operasi pada 

diagram kelas. 
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4 Return 
 

Pesan kembali dari komunikasi antar 

objek 

Sumber: Ayu dan Permatasari (2018) 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini tentu memiliki acuan pada penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut beberapa penelitian terdahulu 

yang digunakan sebagai bahan acuan: 

1. Penelitian Pane, Najoan, Paturusi (2017) yang berjudul “ Rancang Bangun 

Aplikas Game Edukasi Ragam Budaya Indonesia”. Tujuan dari penelietian ini 

ialah menghasilkan Aplikasi media pembelajaran berbasis game edukasi sebagai 

alternatif untuk bermain sambil belajar dimana aplikasi ini dibuat sederhana, 

mudah dipakai dan juga didesian dengan semenarik mungkin dengan memberikan 

informasi mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia  berupa penjelasan pendek, 

gambar, audio,dan video. Pembuatan media pembelajaran berbasis game edukasi  

ini menggunakan aplikasi Macromedia Director MX 2004. 

2. Penelitian Marzuki (2019) yang berjudul “Rancang Bangun Media 

Pembelajaran Pengenalan Adat dan Budaya Pulau Sumatera Berbasis 

Multimedia”. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan kepada 

peserta didik khususnya yang duduk dibangku Sekolah Dasar untuk mendapatkan 

informasi mengenai seni dan budaya pulau sumatera berbasis multimedia dimana 

aplikasi ini memberikan solusi untuk kegiatan pembelajaran yang lebih menarik 

dan juga menyenangkan dimana sistem aplikasi ini memberikan informasi dalam 

bentuk visual atau gambar sehingga mudah diingat dan juga terlihat lebih 

menarik. Pembuatan media pembelajaran ini menggunakan aplikasi Adobe Flash 

CS 6. 

3. Penelitian Idris, Rusmala, Zahir (2020) yang berjudul “ Rancang Bangun 

Aplikasi Media Pembelajaran Pengenalan Budaya Sulawesi Selatan Berbasis 

Multimedia. Tujuan penelitian ini yaitu merancang sebuah aplikasi media 

pembelajaran pengenalan budaya Sulawesi Selatan yang memudahkan peserta 

didik untuk mendapatkan informasi tentang budaya Sulawesi Selatan dengan 

tampilan aplikasi yang menarik dan juga meningkat minat peserta didik dan juga 



16 
    

 
 

memudahkan guru. Perancangan media pembelajaran ini menggunakan aplikasi 

Corel Draw X7 dan Adobe Flash CS 6. 

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan acuan 

penelitian tersebut ialah membuat aplikasi multimedia interaktif yang membahas 

tentang pengenalan budaya dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai 

budaya dengan tampilan yang menarik serta memberikan edukasi kepada peserta 

didik, kemudian perbedaan antara penelitian yang menjadi acuan peneliti ialah 

informasi mengenai pengenalan budayanya yang dimana peneliti membahas 

tentang pengenalan budaya Sulawesi. 

2.3 Kerangka Pikir 

Skema kerangka fikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam diagram 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Berpikir 

 

 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 478 Barowa terletak di Desa Barowa Kecamatan 

Bua Kabupaten Luwu. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, siswa yang ada pada sekolah 

tersebut belum mengenal budaya sulawesi secara keseluruhan sehingga 

menimbulkan kekhawatiran guru terhadap siswa yang ada pada SDN 478 

Barowa. 

Dilihat dari permasalahan diatas maka penulis memberikan solusi dengan 

mengangkat judul yaitu “ Rancang Bangun Multimedia Interaktif Pengenalan 

Budaya Sulawesi Pada Sekolah Dasar Negeri 478 Barowa”. 

Hasil yang diharapkan dalam perancangan multimedia interaktif ini dapat 

membantu guru dalam mengenalkan budaya Sulawesi kepada siswa dan juga 

menjadi alternatif guru dalam mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat 

menarik dan bermanfaat.  


