
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat. Kebutuhan untuk 

mendapatkan informasi dengan cepat, menuntut kita untuk memanfaatkan teknologi 

informasi yang telah tersedia saat ini. Banyak macam metode penyampaian 

informasi perangkat ajar atau metode  pembelajaran saat ini dibuat sedemikian rupa 

guna menarik minat belajar. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat 

ini adalah sudah menjadi suatu hal yang wajib dan sebagai cara kita yang efektif 

dan efisien untuk menyampaikan informasi atau mendapatkan informasi (Hanisa, 

2019). 

Mutimedia memiliki peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan, 

Program multimedia pembelajaran pada umumnya didesain sedemikian rupa, 

sehingga bukan hanya mudah dipahami oleh peserta didik tetapi juga 

menyenangkan dan mengasyikan, dengan demikian pemanfaatan program 

multimedia untuk pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

Multimedia mampu merangkumi berbagai media seperti: teks, suara, gambar, 

grafik, dan animasi dalam satu media. Mutimedia dalam dunia pendidikan telah 

menunjukkan suatu perkembangan baru yang diharapkan mampu membantu dunia 

pendidikan menjadi lebih berkesan melalui proses pengajaran dan pembelajaran, 

Bahkan kalau boleh untuk menarik minat pelajar perlulah menggunakan strategi 

perpaduan komputer dalam kurikulum pendidikan (Lummik, 2016). 

Menurut (Tinambunan, Ginting, & Panjaitan, 2018) rambu-rambu lalu lintas 

merupakan bagian dari perlengkapan keamanan jalan yang memuat lambang-

lambang berfungsi untuk menyampaikan pesan bagi pengguna jalan atau lalu lintas 

sebagai upaya menertibkan, membuat nyaman dan aman bagi pemakai jalan raya 

dan aktifitas orang-orang disekitarnya. Menaati rambu-rambu lalu lintas demi 

keselamatan dan ketertiban lalu lintas sangat penting untuk menghindari kecelakaan 

dan pelanggaran peraturan lalu lintas. Pembelajaran dan kesadaran akan pentingnya 

rambu-rambu lalu lintas perlu ditanamkan kepada masyarakat sejak usia dini. 

Sekolah Dasar (SD) Negeri 37 Mawa merupakan salah satu sekolah dasar 

yang berada di Kota Palopo yang bertempat di Jl. A Bintang, Mawa, Kec. Sendana, 
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Kota Palopo. Berdasarkan hasil observasi di Sekolah Dasar Negeri 37 Mawa, 

peneliti menemukan permasalahan kurangnya penggunaan media yamg dilakukan 

pada proses pembelajaran mengenai rambu-rambu lalu lintas. Metode yang 

digunakan dalam proses belajar-mengajar di Sekolah Dasar Negeri 37 Mawa ini 

dengan menggunakan metode ceramah, menerangkan di papan tulis, atau hanya 

sekedar melihatnya di buku pelajaran kemudian memberikan tugas. Metode 

tersebut masih terkesan pasif, hal ini mengakibatkan materi rambu-rambu lalu lintas 

kurang dipahami oleh siswa. 

Untuk memenuhi tuntutan tersebut penyampaian materi rambu-rambu lalu 

lintas kepada siswa, maka multimedia pembelajaran dapat dipergunakan sebagai 

alat bantu untuk menyajikan informasi secara visual dengan menggunakan unsur 

pendidikan dan hiburan. Dengan program aplikasi ini diharapkan menumbuh 

kembangkan proses penyerapan materi pembelajaran rambu-rambu lalu lintas 

menjadi lebih menarik. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul “Aplikasi Multimedia 

Pembelajaran Pengenalan Rambu-rambu lalu lintas, berbasis multimedia Pada 

Sekolah Dasar Negeri 37 Mawa”. 

1.2 Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah berkaitan dengan latar belakang adalah “bagaimana 

membuat suatu aplikasi multimedia pembelajaran pengenalan rambu-rambu lalu 

lintas pada SDN 37 Mawa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu aplikasi multimedia 

pembelajaran pengenalan rambu-rambu lalu lintas pada SDN 37 Mawa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam pembuatan aplikasi ini adalah: 

1. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

melaksanakan penelitian-penelitian lebih lanjut yang juga mengenai 

perancangan aplikasi multimedia pembelajaran pengenalan rambu-rambu lalu 

lintas.
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2. Bagi Mahasiswa 

Dapat memberikan masukan dan informasi mengenai pengembangan aplikasi 

multimedia pembelajaran pengenalan rambu-rambu lalu lintas untuk menarik 

minat siswa dalam belajar. 

3. Bagi Penulis 

Bagi penulis mendapatkan kesempatan langsung untuk menerapkan aplikasi 

multimedia pembelajaran pengenalan rambu-rambu lalu lintas sebagai media 

pembelajaran siswa dan kelak jika menjadi pendidik dapat dijadikan referensi. 

4. Bagi Guru 

Setelah penelitian ini, dapat dijadikan alternatif untuk bahan informasi dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran rambu-rambu 

lalu lintas. 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Aplikasi 

Menurut (Septian, 2016), aplikasi merupakan perangkat lunak proses data 

yang berpacu pada sebuah komputasi. Aplikasi berasal dari bahasa inggris 

application yang berarti penerapan, lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan 

secara istilah aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat 

untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan 

aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. 

Menurut (Solihin, 2016), aplikasi/software merupakan perangkat lunak yang 

tidak terpisahkan dari komputer disamping keberadaan pengguna (Brainware), 

perangkat keras (Hardware) dan jaringan (Networking). 

Aplikasi berasal dari kata application yaitu bentuk benda dari kata kerja to 

apply yang dalam bahasa indonesia berarti pengolah. Secara istilah, aplikasi 

komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer menggunakan 

kemampuan komputer langsung untuk melakukan perintah yang dilakukan 

pengguna (Priana & Fitriani, 2017). 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan 

software yang ditransformasikan ke komputer yang berisikan perintah-perintah 

yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas 

tertentu seperti penerapan, penggunaan dan penambahan data. 

2. Multimedia 

Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa latin, 

yaitu nouns yang berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan kata media 

berasal dari bahasa latin, yaitu medium yang berarti perantara atau sesuatu yang 

dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. 

Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang 

berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk text, 

audio, grafis, animasi, dan video (Suparni, 2016). 

Multimedia merupakan perpaduan bentuk-bentuk unsur informasi seperti 

teks, grafik, gambar, foto animasi, audio dan video, yang dipakai sebagai alat untuk 
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menyampaikan tujuan tertentu (Wati, Ega & Rima, 2016). 

Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan 

menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan 

menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, 

berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi (Suryanto, 2016). 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah 

gabungan suara, gambar dan teks untuk menciptakan presetasi yang menarik dan 

interaktif.  
 

3. Pembelajaran 

Menurut (Pane & Dasopang, 2017), pembelajaran pada hakikatnya adalah 

suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar 

peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik 

melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan 

bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. 

Menurut (Kustandi & Sutjipto, 2019), pembelajaran adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru 

secara keseluruhan dan usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-

sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa.  

Menurut (Cahya, 2016), pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang 

dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal.  

Berdasarkan teori di atas disimpulkan bahwa pembelajaran adalah sebuah 

proses bimbingan yang membuat dan mengolah sumber-sumber untuk di jadikan 

sebagai pendorong peserta didik dalam melakukan proses belajar.  
 

4. Pengenalan Rambu-rambu lalu lintas 

Menurut (Widiati, 2015), rambu-rambu lalu lintas adalah perangkat utama 

dalam sistem pengendalian lalu lintas yang pada dasarnya berfungsi untuk mengatur 

dan melindungi agar semua yang berlalu lintas lancar, aman, teratur dan selamat 

sampai tujuan. Maka dapat diartikan sebagai peraturan yang diciptakan untuk 

dipatuhi para pengguna jalan raya agar tercipta keamanan dan ketenangan dalam 

berkendara. Oleh sebab itu, mematuhi rambu-rambu lalu lintas hukumnya wajib. 
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Pasalnya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas sama artinya dengan menciptakan 

kenyamanan bersama, terutama kenyamanan ketika berkendara di jalan raya. 

Menurut (Tinambunan, Ginting, & Panjaitan, 2018), rambu-rambu lalu lintas 

merupakan bagian dari perlengkapan keamanan jalan yang memuat lambang-

lambang berfungsi untuk menyampaikan pesan bagi pengguna jalan atau lalu lintas 

sebagai upaya menertibkan, membuat nyaman dan aman bagi pemakai atau 

pengguna jalan raya dan aktifitas orang-orang disekitarnya. Menaati rambu lalu 

lintas demi keselamatan dan ketertiban lalu lintas sangat penting untuk menghindari 

kecelakaan dan pelanggaran peraturan lalu lintas. Pembelajaran dan kesadaran akan 

pentingnya rambu lalu lintas perlu ditanamkan kepada masyarakat sejak usia dini. 

Rambu lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan bahwa salah satu dari perlengkapan jalan yaitu berupa 

lambang, huruf, angka, kalimat dan sebagai peringatan, larangan, perintah dan 

petunjuk bagi pemakai jalan (Anggris, Ananta, & Az-Zahra, 2018). 

Misalnya rambu dengan lambang aksara “P” dicoret dalam lingkaran merah 

artinya kita tidak boleh parkir di tempat rambu tersebut berada. Adapun macam-

macam rambu-rambu lalu lintas yaitu sebagai berikut: 

a. Rambu Peringatan 

Rambu jenis ini dipakai untuk memberi peringatan kemungkinan ada ancaman 

atau tempat yang berbahaya di depan pengguna jalan. Warna dasar rambu 

peringatan yaitu berwarna kuning dengan lambang  atau goresan pena berwarna 

hitam. 
 

b. Rambu Larangan 

Rambu larangan menawarkan perbuatan yang dihentikan dilakukan oleh 

pemakai jalan. Warna dasar dari rambu jenis ini ialah berwarna putih dan 

lambang atau goresan pena berwarna hitam atau merah. 
 

c. Rambu Perintah 

Rambu ini menyatakan bahwa perintah yang harus dilakukan oleh pemakai 

jalan. Rambu perintah ini berbentuk bulat berwarna biru kemudian lambang 

atau goresan pena berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas 

final perintah. 
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d. Rambu Petunjuk 

1) Rambu pendahulu petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu 

penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara 

lain kota, daerah atau wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan 

dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang atau goresan pena warna 

putih. 

2) Rambu petunjuk jurusan memakai aksara kapital pada aksara pertama, 

selanjutnya memakai aksara kecil atau seluruhnya memakai aksara kapital atau 

aksara kecil. 

3) Khusus rambu petunjuk jurusan tempat dan objek wisata dinyatakan dengan 

warna dasar coklat dengan lambang atau goresan pena warna putih. 

4) Rambu petunjuk yang menyatakan tempat akomodasi umum, batas wilayah 

suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus 

dinyatakan dengan warna dasar biru. 

Berdasarkan teori di atas disimpulkan bahwa rambu-rambu lalu lintas 

merupakan perangkat utama dalam sistem pengendalian lalu lintas yang pada 

dasarnya berfungsi untuk mengatur dan melindungi agar semua yang berlalu lintas 

lancar, aman, dan teratur. 

 

5. Macromedia Flash 8 

Menurut (Wrasasmita & Putra, 2017), Macromedia Flash 8 adalah program 

grafis yang diperuntukan untuk montion atau gerak dan dilengkapi dengan script 

untuk programming (action script) dengan program ini memungkinkan pembuatan 

suatu animasi media interaktif, dan game menjadi lebih menarik. 

Menurut (Warditon & Fitriyawany, 2019), membuat berbagai macam bentuk 

animasi, diperlukan sebuah software salah satunya adalah program Macromedia 

Flash. Program ini adalah sebuah program animasi yang telah banyak digunakan 

oleh designer untuk menghasilkan design yang profesional. Diantaranya program-

program animasi, program Macromedia Flash merupakan program yang paling 

fleksibel untuk membuat animasi sehingga banyak yang menggunakan aplikasi ini. 

Menurut (Stevano, Bayu, & Agency, 2007), Macromedia Flash Professional 

8 adalah program animasi berbasis vektor. Software ini berfungsi untuk membuat 

animasi baik objek maupun teks. Ada banyak animasi yang dapat dilakukan  
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software ini untuk berbagai keperluan, seperti animasi kartun, animasi web design, 

animasi logo perusahaan hingga aplikasi multimedia yang lebih kompleks. 

Macromedia Flash memiliki sejumlah kelebihan. Beberapa kelebihan Macromedia 

Flash antara lain :   

a. Animasi dan gambar konsisten dan fleksibel untuk ukuran jendela dan resolusi 

layar berapapun pada monitor pengguna.  

b. Kualitas gambar terjaga. 

c. Waktu kemunculan (loading time) program relatif cepat.  

d. Program yang dihasilkan interaktif.  

e. Mudah dalam membuat animasi.  

f. Dapat diintegrasikan dengan beberapa program lain.  

g. Dapat dimanfaatkan untuk membuat film pendek atau kartun, presentasi, dan 

lain-lain. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Macromedia Flash 

merupakan suatu aplikasi yang didapat digunakan dalam pembuatan animasi, game, 

dan lain sebagainya. Program ini juga banyak digunakan oleh desainer untuk 

menghasilkan design yang profesional. 

6. CorelDraw X7 

Menurut (Novaliendry & Ramadhani, 2020), Coreldraw adalah program yang 

digunakan sebagai salah satu pengolah gambar vektor. Vektor merupakan gambar 

digital yang berbasiskan persamaan perhitungan matematis. Gambar vektor 

umumnya berukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan gambar bitmap. 

Beberapa format gambar vektor diantaranya: .CDR, .AI, .SVG, .EPS, dan dll. 

Menurut (Rahadi dkk. 2016), Coreldraw adalah program komputer yang 

melakukan pengeditan pada garis vektor. Program ini dibuat oleh Corel, sebuah 

perusahaan software yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada. Coreldraw memiliki 

kegunaan untuk mengolah gambar, oleh karena itu banyak digunakan dalam 

pekerjaan di bidang publikasi atau percetakan atau pekerjaan di bidang lain yang 

memerlukan proses visualisasi.  

Menurut (Yahya dkk. 2020), Coreldraw adalah perangkat lunak editor grafik 

vektor, yang dikembangkan oleh perusahaan corel, juga menyertakan Corel's 

Graphics Suite. Berikut penjelasan dari masing-masing fungsi Coreldraw:  
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a. Title Bar  

Title Bar adalah area yang berisi nama program dan nama file. 

b. Standard Toolbar  

Standard Toolbar adalah sekumpulan ikon yang berfungsi untuk mengakses 

menu umum yang paling sering digunakan. 

c. Menu Bar  

Menu Bar berisi kumpulan menu yang digunakan untuk mengakses semua 

fungsi yang ada di Coreldraw, termasuk membuka dan menyimpan file, efek, dan 

lain sebagainya.  

d. Bar Properti  

Bar Properti berfungsi untuk menampilkan opsi properti dari fungsi toolbox 

yang sedang digunakan.  

e. Control Window  

Control Window berfungsi untuk memperkecil, memperbesar dan menutup 

jendela. 

f. Toolbox  

Toolbox berisi berbagai alat dan mode untuk memproses atau memodifikasi 

objek. 

g. Rulers 

Rulers berfungsi untuk ketepatan ukuran benda. 

h. Status Bar  

Status Bar Menunjukkan ada beberapa status yang penting atau kejadian 

terkini, yang juga di sebelah kanan, menunjukkan warna isian dan garis dari suatu 

objek.  

i. Printable Area (Kanvas)  

Printable Area (Kanvas) adalah area dimana obyek gambar akan dicetak.  

j. Drawing Window  

Drawing Window adalah area untuk mengolah objek gambar. 

k. Vertical Scrollbar  

Vertical Scrollbar berfungsi untuk menggulir layar secara vertikal. 

l. Color Palette  

Color Palette berfungsi untuk mewarnai objek gambar yang sedang aktif. 
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m. Horizontal Scrollbar  

Horizontal Scrollbar digunakan untuk menggulung layar secara horizontal. 

n. Dockers: menu Roll Up. 

7. Microsoft Visio 

Menurut (Haryanto & Argadila, 2019), Microsoft Visio adalah sebuah 

program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram, 

diagram alir (flowchart), brainstrom, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft 

Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram-

diagramnya. 

Secara garis besar Microsoft Visio adalah program aplikasi komputer yang 

paling efisien untuk menggambar secara professional. Microsoft Visio akan 

membantu dan memudahkan anda dalam bekerja membuat drawing dengan tool- 

tool pada menu yang special, shape, stensil dan setting drawing sehingga anda dapat 

membuat drawing sesuai keinginan anda (Digibook, 2007). 

Aplikasi visio menyediakan banyak fasilitas untuk pembuatan diagram dan 

diagram alir untuk mendeskripsikan informasi dan sistem, mulai dari penjelasan 

dalam bentuk teks hingga diagram gambar disertai penjelasan singkat. Untuk 

mempelajari Microsoft Visio, tidak diperlukan teknik tinggi karena visio sangat 

mudah digunakan dan diterapkan (Komputer, 2013). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Microsoft Visio 

merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat konsep apapun dalam 

bentuk diagram alir (flowchart), skema jaringan, grafik dan lainnya.  

8. Unified Modeling Language (UML) 

Menurut (Rasyidy, 2017), Unified Modelling Language (UML) adalah bahasa 

pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek. Pemodelan 

(modelling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-

permasalahan yang kompleks sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. 

Unified Modeling Language (UML) muncul karena adanya kebutuhan pemodelan 

visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi 

dari sistem perangkat lunak. Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa 

visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan 

menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. 
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Menurut (Syafitri, 2016), Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa 

pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan atau memvisualisasikan, 

membangun dan mendokumentasikan rancangan dari suatu sistem perangkat lunak. 

Pemodelan memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang akan dibangun 

baik dari sisi struktural maupun fungsional. Unified Modeling Language (UML) 

dapat diterapkan pada semua model pengembangan, tingkatan macam-macam 

sistem, dan berbagai macam domain atau nama yang mudah diingat dalam aplikasi. 

Unified Modeling Language (UML) juga memiliki bagian statis, dinamis, ruang 

lingkup dan 16 organisasi. Unified Modeling Language (UML) bertujuan 

menyatukan teknik-teknik pemodelan berorientasi objek menjadi terstandarisasi. 

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa spesifikasi atau bahasa 

pembandingan standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, 

menspesifikasikan atau membandingkan dan membangun perangkat lunak. Unified 

Modeling Language (UML) merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem 

berorientasi objek dan juga merupakan suatu alat yang dapat mendukung 

pengembangan sistem (Suendri, 2018). 

Berdasarkan pengertian atas dapat disimpulkan bahwa Unified Modeling 

Language (UML) merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi 

mengenai sebuah sistem yang dapat menggunakan diagram dan teks-teks 

pendukung pengembangan suatu sistem. Yang bertujuan untuk manyatukan suatu 

teknik pemodelan berorientasi objek menjadi terstandarisasi. 

Menurut (Habibi & Aprilian, 2020), bahwa Unified Modeling Language 

(UML) memiliki beberapa jenis-jenis diagram yaitu sebagai berikut: 

a. Use Case Diagram 

Use Case Diagram menggambarkan aliran kerja sejumlah external actors 

aktivitas dari sebuah sistem atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu 

diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas 

sistem bukan apa yang dilakukan actor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh 

sistem. Use case merupakan sebuah fungsi yang disediakan oleh sistem baik dalam 

bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case simbol namun fungsi tersebut dapat 

juga dilakukan pada activity diagram. 
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Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case: 

Tabel 1. Simbol-simbol diagram use case 

No. Nama Simbol Deskripsi 

1. Use case 
 

Fungsionalitas yang disediakan sistem 

sebagai unit-unit yang saling bertukar 

pesan antar unit atau aktor, biasanya 

dinyatakan dengan menggunakan kata 

kerja diawal frase nama use case. 

 2.  Aktor/actor 

 

 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi 

yang akan dibuat di luar sistem 

informasi yang akan dibuat itu sendiri, 

jadi walaupun simbol dari aktor adalah 

gambar orang, tapi actor belum tentu 

merupakan orang, biasanya 

dinyatakan menggunakan kata benda 

di awal frase nama aktor. 

3. Assosiasi/association 

  

Komunikasi antara aktor dan use case 

yang berpartisilpasi pada use case atau 

use case memiliki interaksi dengan 

aktor. 

4. Generalisasi/generalization 

 
 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi (umum-khusus) antara dua 

buah use case dimana fungsi yang satu 

adalah fungsi yang lebih umum dari 

lainnya, misalnya : 

ubah data

mengolah data

hapus data

 
arah panah mengarah pada use case 

yang menjadi generalisasinya 

(umum). 

b. Activity Diagram 

Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan rangkaian aliran 

dari aktifitas dalam artian urutan aktifitas, activity diagram digunakan untuk 

menjelaskan mengenai aktifitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat 

dipergunakan untuk aktifitas lainnya seperti use case ataupun interaksi. Simbol- 

simbol yang digunakan dalam activity diagram:   
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Table 2. Simbol Activity Diagram  

No Simbol Keterangan 

1 
 

Titik awal atau permulaan. 

2 
 

Titik akhir atau akhir dari aktifitas. 

3  Aktifitas yang dilakukan oleh aktor. 

4 
 Decision atau pilihan untuk mengambil 

keputusan. 

5  Arah tanda panah alur proses. 

 

c. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dengan massage yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Oleh karena itu untuk menggambarkan diagram sequence maka harus 

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode 

yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat diagram 

sequence juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada use case. 

Banyaknya diagram sequence yang harus digambar adalah minimal sebanyak 

pendefinisian use case yang memiliki proses sendiri atau yang penting semua use 

case yang telah didefinisikan interaksi jalannya pesan sudah dicakup dalam diagram 

sequence sehingga semakin banyak use case yang didefinisikan maka diagram 

sequence yang harus dibuat juga semakin banyak. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram sequence: 

Tabel 3. Simbol-simbol sequence diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Lifeline Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message 
Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktivitas yang terjadi. 

3 
 

Message 
Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktivitas yang terjadi. 
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9. Pengujian Blackbox 

Menurut (Nurudin dkk. 2019), blackbox testing merupakan salah satu metode 

pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsionalitas dari perangkat lunak. 

Pengujian ini memberikan gambaran atas beberapa kondisi masukan dan pengujian 

pada uraian fungsional program. Untuk menguji kesalahan yang tidak dapat dicakup 

oleh whitebox testing, maka solusinya dapat menggunakan blackbox testing. 

Menurut (Sukamto & Shalahuddin, 2016), menjelaskan bahwa, “black-box 

testing (pengujian kotak hitam) yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi 

fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk 

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

tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan”. 

Menurut (Mustaqbal, Firdaus, & Rahmadi, 2016), blackbox testing bukanlah 

solusi alternatif dari whitebox testing tapi lebih merupakan suatu pelengkap untuk 

menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh whitebox testing.   

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa blackbox testing 

merupakan salah satu metode pengujian yang berfokus pada spesifikasi 

fungsionalitas dari perangkat lunak yang cenderung untuk menemukan fungsi yang 

tidak benar atau tidak ada. Dan untuk menguji kesalahan yang tidak dapat dicakup 

oleh white box testing. 

a. Hal-hal yang tidak dicakup oleh blackbox testing.  

Menurut (Mustaqbal, Firdaus, & Rahmadi, 2016), blackbox testing cenderung 

untuk menemukan hal-hal berikut: 

1) Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 

2) Kesalahan antarmuka (interface errors). 

3) Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. 

4) Kesalahan performansi (performance errors). 

5) Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

b. Pengujian desain 

Menurut (Mustaqbal, Firdaus, & Rahmadi 2016), 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? 
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3) Apakah sistem sensitif pada input-input tertentu? 

4) Bagaimana sekumpulan data dapat diisolasi? 

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

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

sistem? 
 

c. Teknik melaksanakan blackbox testing 

Menurut (Mustaqbal, Firdaus, & Rahmadi, 2016), saat ini terdapat banyak 

metode atau teknik untuk melaksanakan blackbox testing antara lain: 

1) Equivalence Partitioning 

2) Boundary Value Analysis/Limit Testing 

3) Comparison Testing 

4) Sample Testing 

5) Robustness Testing 

6) Behavior Testing 

7) Requirement Testing 

8) Performance Testing 

9) Uji Ketahanan (Endurance Testing) 

10) Uji Sebab-Akibat (Cause-Effect Relationship Testing). 

10. Storyboard 

Menurut (Haspita, 2019), storyboard merupakan rangkaian sebuah gambar 

atau ilustrasi yang dapat ditampilkan secara berurutan dengan tujuan untuk melihat 

secara kasar tampilan film yang akan dibuat. Storyboard juga merupakan sebuah 

alat bantu bagi sutradara dan sinematografer untuk melihat bagian film, mengecek, 

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

sebuah film. 

Storyboard merupakan sebuah teknik shooting management. Storyboard ini 

juga  berfungsi sebagai  alat perencanaan  dalam suatu proses pembuatan sebuah 

film atau iklan yang dimana dapat memadukan antara narasi dan visual. Disini juga 

dapat dibuatkan beberapa daftar pengambilan gambar pada setiap adegan, dan yang 

dapat  divisualisasikan dalam bentuk sketsa gambar atau storyboard jika diperlukan. 

(Budiarto, Bella, & Yuliania 2018).  
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Menurut (Dhimas, 2016), storyboard adalah rancangan umum suatu aplikasi 

yang disusun secara berurutan layar demi layar serta dilengkapi dengan penjelasan 

dan spesifikasi dari setiap gambar, layar, dan teks. Ini harus tetap mengikuti 

rancangan peta navigasi. Storyboard digunakan untuk merancang antarmuka. 

Antarmuka atau interface merupakan bagian dari program yang berhubungan atau 

berinteraksi langsung dengan pemakai (user).  

Alasan menggunakan storyboard adalah:  

a. Bisa membuat mudah sebelum pembuatan suatu fil, animasi, video pendek dan 

lain sebagainya. 

b. Dapat dipakai untuk meningkatkan animator tentang alur cerita. 

c. Dapat dipakai agar memudahkan pembaca dalam memahami alur cerita.  

Berdasarkan penyampaian teori di atas di simpulkan bahwa storyboard 

digunakan untuk merancang antarmuka atau interface dan di buat rangkaian gambar 

atau ilustrasi yang dapat ditampilakan secara berurutan dan bertujuan untuk melihat 

solusi  untuk masalah-masalah yang terjadi. 

2.2 Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Aziz, 2017), yang berjudul perancangan 

program animasi interaktif pembelajaran rambu-rambu lalu lintas untuk sekolah 

dasar metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Software 

Development Life Cyle (SDLC) dengan model proses waterfall. Software yang 

digunakan yaitu perangkat lunak aplikasi dengan bahasa pemograman Adobe 

Creative Cloud 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan 

aplikasi ini dibuat dalam beberapa tahapan dari mencari data dan 

mengumpulkan bahan yang dibutuhkan, dan cara melakukan publis animasi, 

aplikasi rambu-rambu lalu lintas ini hanya mengulas beberapa tentang larangan 

dan petunjuk arah, di dalam aplikasi ini juga terdapat latihan untuk menguji 

daya ingat si pengguna setelah melihat aplikasi ini. Dengan pembuatan program 

aplikasi ini dapat diketahui perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan, baik 

itu perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (Software). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh  (Prasetyo, 2018), yang berjudul tutorial 

pembelajaran rambu-rambu lalu lintas untuk anak usia taman kanak-kanak 

berbasis multimedia aplikasi ini dibangun dengan pemrograman action script 
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2.0 menggunakan Software Adobe Flash Professional CS6 sebagai pembuatan 

animasi, Adobe Photoshop CS5 sebagai pengolah grafik, dan Audio Editor 

Master sebagai pengolah audio. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah 

aplikasi pembelajaran rambu-rambu lalu lintas interaktif berbasis multimedia 

untuk anak usia teman kanak-kanak (TK).  Aplikasi ini dapat menjadi media 

pengajaran elektronik yang dapat membantu pengajar untuk mempermudah 

anak-anak dalam mengingat dan memahami rambu-rambu lalu lintas. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh  (Septanto & Dirgantara, 2020), dengan judul 

penelitian perancangan media pembelajaran pengenalan hewan berbasis 

animasi multimedia  untuk anak-anak TK. Metode penelitian  memakai model 

proses prototyping yang meliputi komunikasi dan perencanaan cepat media 

pembelajaran. pembuatan aplikasi memakai Adobe Flash CS6 di 

implemetasikan ke dalam bentuk desktop, pengenalan hewan berbasis animasi 

diperlukan sebagai media pembelajaran alternatif untuk menambah wawasan 

anak-anak TK tentang dunia hewan. aplikasi media pembelajaran pengenalan 

hewan berbasis animasi multimedia ini selain dapat menambah wawasan para 

murid TK tentang dunia hewan juga dapat melatih kemampuan para murid 

dalam menggunakan mouse karena penggunaan aplikasi ini mengharuskan 

mereka untuk menggunakan mouse untuk memilih jenis hewan dan animasi 

yang ingin mereka lihat. 

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, 2017), yang berjudul 

membangun media pembelajaran rambu lalu lintas dengan animasi sebagai 

metode pembelajaran sejak usia dini studi kasus tk aisyah brebes. Penelitiaan 

ini menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) dan 

software yang digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah Adobe Flash Cs5.5. 

Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya media pembelajaran rambu lalu 

lintas dengan animasi sebagai metode pembelajaran sejak usia dini, fungsi-

fungsi utama dalam perangkat lunak ini antara lain pengenalan simbol rambu 

lalu lintas, penyajian game dan kuis dengan simbol rambu lalu lintas sebagai 

evaluasi pembelajaran, dan simulasi penggunaan simbol rambu lalu lintas, 

perangkat lunak ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhannya serta 

dapat menghasilkan output yang diharapkan yaitu pembelajaran yang menarik 
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dan interaktif serta siswa dapat belajar secara aktif, mandiri dan media 

pembelajaran ini dapat membantu guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran rambu-rambu lalu lintas kepada peserta didik. 

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Masykur, Nofriza, & Syazali, 2017), yang 

berjudul pengembangan media pembelajaran matematika dengan Macromedia 

Flash. Berdasarkan hasil validasi terhadap pengembangan media pembelajaran 

matematika dengan menggunakan aplikasi Macromedia Flash diperoleh skor 

rata-rata; (1) kelayakan pengembangan media pembelajaran matematika dengan 

menggunakan aplikasi Macromedia Flash hasil validasi dari ahli materi 

diperoleh rata-rata 3,73, pada aspek kebahasaan diperoleh rata-rata 3,64, pada 

aspek kelayakan evaluasi diperoleh rata-rata 3,66, pada ahli media diperoleh 

rata-rata (aspek efisiensi media diperoleh rata-rata 3,87, aspek fungsi tombol 

diperoleh rata-rata 3,5 dan aspek grafis diperoleh skor rata-rata 3,4). Produk 

hasil validasi adalah dalam kriteria layak, (2) kemenarikan pengembangan 

media pembelajaran matematika dengan menggunakan aplikasi Macromedia 

Flash respon siswa diperoleh skor rata-rata 3,61 dalam kriteria “sangat 

menarik”. Berdasarkan hasil penelitian relevan diatas dapat disimpulkan 

perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh  (Aziz, 2017), yaitu terdapat 

metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Software 

Development Life Cyle (SDLC) dengan model proses waterfall. Software yang 

digunakan yaitu perangkat lunak aplikasi dengan bahasa pemograman Adobe 

Creative Cloud 2017. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode R&D dan 

menggunakan aplikasi Macromedia Flash. Persamaan dalam penelitian ini yaitu 

pada penerapan aplikasi sama-sama berbasis dekstop. 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2018),  yaitu 

terdapat pada aplikasi ini yang dibangun dengan pemrograman Action Script 2.0 

menggunakan Software Adobe Flash Professional CS6 sebagai pembuatan animasi, 

aplikasi Adobe Photoshop CS5 sebagai pengolah grafik, sedangkan dalam  

penelitian   ini   aplikasi   yang   digunakan   untuk   membuat   aplikasi   ini   yaitu 

Macromedia Flash dan aplikasi Coreldraw sebagai pengolah objek  di dalam 

pembuatan desain  grafis seperti membuat poster, logo, kalender dan sebagainya. 
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Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu pada penerapan aplikasi sama-sama 

berbasis dekstop. 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh (Henri Septanto & Harya 

Bima Dirgantara, 2020), terdapat model proses prototyping yang meliputi 

komunikasi dan perencanaan cepat, sedangkan dalam penelitian ini memakai 

metode R&D. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada penerapan aplikasi sama-

sama berbasis desktop. 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, 2017), yaitu 

terdapat  metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) dan software yang 

digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah Adobe Flash Cs5.5.  Sedangkan 

dalam penelitian ini  memakai metode R&D dan menggunakan aplikasi 

Macromedia Flash untuk membuat aplikasi ini. Persamaan dalam penelitian ini 

yaitu  pada penerapan aplikasi sama-sama berbasis dekstop. 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh (Masykur, Nofriza, & Syazali, 

2017), yaitu terdapat  pada  prosedur pengembangan  Borg dan Gall yang telah 

dimodifikasi yaitu 10 tahap, dengan dibatasi hanya sampai pada tahap ke-7 dan 

tidak menggunakan pengujian blackbox. Sedangkan dalam penelitian  ini 

menggunakan  model waterfall dan menggunakan pengujian blackbox. Adapun 

persamaan dari penelitian ini yaitu pada metode  yang sama-sama menggunakan 

metode R&D , dan software yang digunakan yaitu Macromedia Flash.
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2.3 Kerangka Pikir 

Untuk lebih memperjelas permasalahan yang ada, maka berikut akan 

digambarkan kerangka pikir dalam penelitian ini, yang akan disajikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir

Pengenalan rambu-rambu lalu lintas adalah upaya dibidang Pendidikan yang 

menyangkut tentang pengenalan macam-macam dan fungsi dari rambu-rambu 

lalu lintas.  

Permasalahan yang sering terjadi di dalam proses pembelajaran di sekolah dasar 

mengenai rambu-rambu lalu lintas masih menggunakan papan tulis dan buku 

untuk mengajar 

  

Melihat dari keadaan tersebut perlu adanya sebuah media pembelajaran yang 

digunakan dalam proses mengajar untuk membantu dan mempermudah  di 

dalam proses mengajar. 

 

 
Dari penggunaan metode yang sedang berjalan ini dibutuhkan model media 

pembelajaran berbasis multimedia yang berjudul aplikasi multimedia 

pembelajaran pengenalan rambu-rambu lalu lintas, berbasis multimedia pada 

Sekolah Dasar Negeri 37 Mawa. 

 

Diharapkan dengan adanya model pembelajaran baru ini dapat membantu guru 

dalam mengajar sehingga dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar 


