
 

 

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 adalah sebuah tolak ukur yang sangat mendasar dalam 

menciptakan SDM yang berkualitas, perkembangan teknologi yang semakin 

canggih telah melahirkan media belajar yang interaktif, diantaranya adalah 

menggabungkan media pembelajaran dengan menggunakan bantuan komputer. 

Media yang dimaksudkan yaitu multimedia pembelajaran untuk meningkatkan 

minat siswa mengikuti pembelajaran. 

Peran multimedia sangatlah penting dalam bidang pendidikan, program 

multimedia pembelajaran pada umumnya didesain sedemikian rupa, sehingga 

bukan hanya mudah dipahami oleh peserta didik melainkan juga menyenangkan 

dan mengasyikkan dengan demikian, pemanfaatan program multimedia untuk 

pembelajaran bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Multimedia 

mampu merangkumi berbagai media: teks, suara, gambar, grafik, dan animasi 

dalam satu media.  

 Bahasa Inggris dalam era persaingan global saat ini, bisa dianggap sebagai 

salah satu bidang studi terpenting dalam pendidikan. Pada siswa sekolah dasar, 

belajar Bahasa Inggris adalah hal baru, dan dalam usia anak sekolah dasar belajar 

hal baru yaitu hal yang menyenangkan. Pada siswa usia sekolah dasar akan lebih 

mudah dan lebih cepat menyerap hal baru. Maka dari itu, sebaiknya guru sebagai 

fasilitator dalam menyampaikan materi pembelajaran diharapkan mampu 

menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menyenangkan agar hasil 

pembelajaran dapat maksimal, dalam hal ini adalah menggunakan media yang 

sesuai dengan anak usia sekolah dasar. Hal ini sejalan dengan pendapat Maesaroh 

dan Malkiah (2015) bahwa dengan menggunakan multimedia interaktif sebagai 

media untuk mengajar, karena dengan multimedia interaktif proses belajar 

mengajar akan menjadi lebih menarik dan para siswa dapat memahami materi 

Bahasa Inggris dengan mudah. 
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Sekolah Dasar Negeri 378 Terbit Rantai Damai merupakan satu-satunya 

sekolah dasar yang berada di Desa Suka Damai Kecamatan Walenrang Timur. 

Berdasarkan hasil observasi di Sekolah Dasar Negeri 378 Terbit Rantai Damai, 

peneliti menemukan permasalahan kurangnya penggunaan media yang dilakukan 

pada proses pembelajaran Bahasa Inggris. Metode yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 378 Terbit Rantai Damai ini dengan 

menggunakan metode tradisional, dimana guru hanya menjelaskan atau ceramah 

di kelas dan media yang digunakan hanya menulis di papan tulis atau hanya 

sekedar melihatnya di buku pelajaran kemudian memberikan tugas. Namun dalam 

pengajaran yang seperti ini sudah sering dilewati siswa dan terkadang membuat 

siswa menjadi jenuh dan bosan pada pembelajaran yang diajarkan. 

Memenuhi tuntutan tersebut, maka multimedia dapat dipergunakan sebagai 

alat bantu untuk menyajikan informasi secara visual dan interaktif dengan 

menggabungkan unsur pendidikan dan hiburan. Dengan program aplikasi ini 

diharapkan dapat membantu guru dalam memberikan materi dan menarik minat 

belajar siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mereka mengenal jenis-jenis 

kendaraan dalam Bahasa Inggris. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul “Rancang Bangun 

Aplikasi Media Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Pengenalan Jenis-Jenis 

Kendaraan Menggunakan Macromedia Flash”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah 

bagaimana merancang dan membangun aplikasi media pembelajaran Bahasa 

Inggris untuk pengenalan jenis-jenis kendaraan menggunakan Macromedia Flash? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk 

merancang dan membangun aplikasi media pembelajaran Bahasa Inggris untuk 

pengenalan jenis-jenis kendaraan menggunakan Macromedia Flash. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam pembuatan aplikasi ini adalah: 
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1. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi yang 

berminat pada bidang multimedia pembelajaran. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan secara langsung mengenai 

perancangan dan pembuatan aplikasi media pembelajaran Bahasa Inggris 

untuk pengenalan jenis-jenis kendaraan menggunakan Macromedia Flash. 

3. Bagi Instansi 

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan pada Sekolah 

Dasar Negeri 378 Terbit Rantai Damai sebagai media pembelajaran Bahasa 

Inggris untuk pengenalan jenis-jenis kendaraan bagi siswa kelas IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori adalah dasar penulis dalam mengkaji ilmu pengetahuan 

berdasarkan teori-teori yang ada. 

1. Rancang Bangun 

Menurut Pressman (dalam Buchari dkk, 2015), rancang merupakan 

rangkaian prosedur sebagai penerjemah dari hasil analisa suatu sistem ke dalam 

bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan secara detail bagaimana komponen 

sistem tersebut diimplementasikan. Sedangkan yang dimaksud dengan bangun 

atau pembangunan sistem yaitu kegiatan membuat sistem baru maupun mengganti 

atau memperbaiki sistem yang sudah ada baik keseluruhan maupun sebagian. 

Septian (2016) menyatakan pengertian rancang bangun merupakan proses 

menerjemahkan hasil analisis ke dalam paket perangkat lunak kemudian membuat 

sistem atau memperbaiki sistem yang ada. 

2. Aplikasi 

Djapri (2016) menyatakan bahwa aplikasi yaitu program atau sekumpulan 

program yang dibuat untuk melaksanakan pekerjaan. Sedangkan menurut Septian 

(2016), aplikasi merupakan perangkat lunak pengolah data yang berpacu pada 

suatu komputasi. Aplikasi berasal dari Bahasa Inggris application yang berarti 

penerapan, lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan dari segi pengertian aplikasi 

merupakan program yang siap digunakan untuk menjalankan suatu fungsi bagi 

pengguna layanan aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan 

oleh sasaran yang ditentukan.  

Adapun definisi aplikasi menurut para ahli:  

a. Menurut Dhanta (2009), aplikasi yaitu software yang dibuat oleh 

perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas tertentu seperti Microsoft 

Word dan Microsoft Excel.  

b. Sedangkan menurut Anisyah (2002), aplikasi merupakan penerapan, 

penggunaan atau penambahan data.  
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Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah perangkat 

lunak yang diubah menjadi komputer yang berisi perintah-perintah yang berfungsi 

untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas tertentu seperti penerapan, 

penggunaan dan penambahan data (Septian, 2016). 

Pane, Zamzam, dan Fadillah (2016:53) menyatakan bahwa dalam 

pengembangannya, aplikasi dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, 

diantaranya: 

a. Aplikasi desktop, merupakan aplikasi yang hanya dijalankan di perangkat 

PC komputer atau laptop. 

b. Aplikasi web, yaitu aplikasi yang dijalankan menggunakan komputer dan 

koneksi internet. 

c. Aplikasi mobile, yaitu aplikasi yang dijalankan di perangkat mobile dimana 

untuk kategori ini penggunaanya sudah banyak sekali. 

3. Media Pembelajaran 

Duludu (2017) menyatakan bahwa media berasal dari bahasa Latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah memiliki antara, 

perantara, atau pengantar. Media merupakan perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim pesan ke penerima pesan. Berkaitan dengan pembelajaran, media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim 

pesan kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 

perhatian siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Menurut Guslinda & Kurnia (2018:2), media dalam prespektif pendidikan 

merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan 

proses belajar mengajar, karena keberadaannya secara langsung dapat 

memberikan pengaruh tersendiri terhadap peserta didik. Penggunaan media 

sebagai penghubung antara pendidik dan peserta didik inilah yang disebut dengan 

pembelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran aktif membutuhkan dukungan 

media untuk menyampaikan materi yang dipelajari. 

Eryanti, Siahaan, dan Maria (2018:56) menyatakan bahwa media 

pembelajaran diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk memfasilitasi 

kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, media pembelajaran menjadi alat yang 



6 

 

dapat membantu guru dalam menjelaskan pelajaran kepada siswa yang 

dimilikinya.  

4. Bahasa Inggris untuk Siswa 

Bahasa Inggris adalah media komunikasi utama bagi masyarakat di Negara 

Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, New Zealand, Afrika Selatan, dan di 

negara lainnya. Bahasa Inggris (English) merupakan bahasa resmi dari banyak 

negara persemakmuran dan dipahami serta digunakan secara luas. Bahasa Inggris 

digunakan di lebih banyak negara di dunia dibandingkan bahasa lain serta 

dibanding bahasa yang lain selain bahasa Cina, bahasa ini juga digunakan oleh 

lebih banyak orang (Nasution, 2016). 

Bahasa Inggris adalah alat untuk komunikasi verbal dan tertulis. 

Kemampuan berkomunikasi dalam arti utuh adalah kemampuan berwacana, yakni 

kemampuan memahami dan atau menghasilkan teks lisan dan atau tulisan yang 

direalisasikan dalam empat keterampilan berbahasa yaitu mendengarkan, 

berbicara, membaca dan menulis. Keempat keterampilan ini digunakan untuk 

menanggapi atau menciptakan wacana dalam kehidupan masyarakat (Fatmawati, 

2015). 

Bahasa Inggris adalah bahasa yang harus dikuasai dalam perkembangan 

teknologi dan di era globalisasi seperti sekarang. Perkembangan teknologi inilah 

yang menjadikan alasan bahwa sebagai pelajar atau siswa perlu menguasai 

pelajaran Bahasa Inggris. Bagi siswa sekolah dasar, belajar Bahasa Inggris adalah 

hal baru, dan mempelajari hal-hal baru di usia sekolah dasar itu menyenangkan. 

Pada siswa sekolah dasar lebih mudah dan lebih cepat menyerap hal-hal baru. 

Oleh karena itu, sebaiknya guru sebagai fasilitator dalam menyampaikan materi 

pembelajaran diharapkan mampu menggunakan media pembelajaran yang sesuai 

dan menyenangkan sehingga hasil belajar dapat maksimal, dalam hal ini 

menggunakan media yang sesuai untuk anak usia sekolah dasar. (Dewi, 2012). 

5. Macromedia Flash 8 

Menurut Yusuf dan Rahmawati (2020), Macromedia flash merupakan 

akumulasi audio, gambar, animasi yang diproyeksikan untuk menciptakan inovasi 

dalam pendidikan, sehingga proses pendidikan menarik dan memudahkan proses 

penyajian materi di dalamnya.  
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Menurut Dewi (2012), Macromedia Flash 8 merupakan software yang 

dirancang untuk membuat animasi berbasis vektor dengan hasil yang mempunyai 

ukuran yang kecil. Awalnya software ini memang ditujukan untuk membuat 

animasi atau aplikasi berbasis internet (online), namun dalam perkembangannya 

banyak digunakan untuk membuat animasi atau aplikasi yang bukan berbasis 

internet (offline). Dengan Action script 2.0 yang dibawanya, Flash dapat 

digunakan untuk mengembangkan game atau bahan ajar seperti kuis atau simulasi. 

Jendela kerja Macromedia flash terdiri dari: 

a. Menu Bar 

Berisi kumpulan menu atau perintah-perintah yang digunakan dalam 

pembuatan media pembelajaran dengan Flash. 

b. Tool Bar 

Toolbar adalah panel yang berisi berbagai macam tool. Tool-tool tersebut 

dikelompokkan menjadi empat kelompok: Tools; berisi tombol-tombol untuk 

membuat dan mengedit gambar, View; untuk mengatur tampilan lembar kerja, 

Colors; menentukan warna yang dipakai saat mengedit, Option; alat bantu lain 

untuk mengedit gambar. 

c. Time line 

Timeline atau garis waktu merupakan komponen yang digunakan untuk 

mengatur atau mengontrol jalannya animasi. Timeline terdiri dari beberapa layer. 

Layer digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek dalam stage agar 

dapat diolah dengan objek lain. 

d. Stage 

Stage disebut juga layar atau panggung. Stage digunakan untuk memainkan objek-

objek yang akan diberi animasi. Dalam stage penulis dapat membuat gambar, 

teks, memberi warna dan lain-lain. 

e. Panel 

Beberapa panel penting dalam Macromedia Flash 8 diantaranya panel: 

Properties, Filters & Parameters, Actions, Library, Color dan Align Info 

Transform.
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f. Properties 

Panel Properties akan berubah tampilan dan fungsinya mengikuti bagian 

mana yang sedang diaktifkan. Misalnya sedang mengaktifkan Line tool, maka 

yang muncul pada jendela properties adalah fungsi-fungsi untuk mengatur 

line/garis seperti besarnya garis, bentuk garis, dan warna garis. 

g. Library 

Panel Library mempunyai fungsi sebagai perpustakaan simbol/media yang 

digunakan dalam animasi yang sedang dibuat. Simbol merupakan kumpulan 

gambar baik movie, tombol (button), sound, dan gambar statis (graphic).  

6. CorelDraw  

Corel Draw merupakan salah satu program komputer desain grafis yang 

terkenal dan digunakan oleh pada desainer grafis profesional. Program ini dibuat 

oleh perusahaan software yang berkantor di Ottawa Kanada. Corel Draw 

memiliki kegunaan untuk mengolah gambar, oleh karena itu banyak digunakan 

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

memerlukan proses visualisasi (Widyonarko, 2017).  

Menurut Widyonarko (2017), berikut ini penjelasan dari masing-masing 

elemen yang terdapat pada area kerja Corel Draw.  

a. Title bar  

Title bar merupakan area yang berisi judul/nama file yang sedang dibuka di 

coreldraw.  

b. Menu bar  

Menu bar merupakan area yang berisi menu-menu perintah yang 

terorganisasi sesuai dengan kategori masing-masing.  

c. Toolbar/standar bar  

Toolbar berisikan ikon-ikon yang mempunyai fungsi tertentu dan berfungsi 

untuk mengakses perintah atau tool tanpa harus melalui menu bar.  

d. Property bar  

Property bar adalah bagian yang berisi informasi mengenai tool/perintah 

yang aktif (active tool) atau sedang kita gunakan. Isinya pun selalu berubah-ubah 

sesuai dengan tool yang sedang kita gunakan. 
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e. Window control  

Windows control adalah sekumpulan tombol yang berfungsi untuk mengatur 

tampilan jendela Corel Draw atau jendela drawing.  

f. Tool box  

Tool box merupakan bagian utama Corel Draw yang biasa disebut kotak 

perkakas/peralatan dimana di dalamnya terdapat tool-tool yang digunakan untuk 

mendesain di Corel Draw. Secara default hanya satu ikon tool saja yang 

ditampilkan, beberapa tool lainnya tersembunyi di dalamnya. Tanda bahwa di 

dalam ikon tool tersebut masih ada tool yang tersembunyi adalah tanda segitiga 

kecil di sebelah kanan bawah ikon.  

g. Drawing window  

Drawing window adalah area di luar drawing page yang bisa juga 

digunakan untuk mendesain. 

h. Drawing page  

Drawing page merupakan area lembar kerja berbentuk segiempat yang 

ukurannya bisa disesuaikan sesuai keinginan. Area ini juga bisa disebut Printable 

Area karena hanya objek yang berada didalamnya saja yang bisa dicetak, jika 

suatu objek berada diluar area drawing page ini maka tidak akan ikut tercetak dan 

langsung dipindah ke master page secara otomatis.  

i. Ruler  

Ruler merupakan alat bantu yang berbentuk mirip penggaris, berfungsi 

untuk mengukur suatu objek secara pasti dan presisi. secara default ruler ini sudah 

tersedia secara vertikal dan horizontal (di bagian atas dan kiri jendela Corel 

Draw).  

j. Color palette  

Color palette merupakan bagian yang berisi sekumpulan warna yang bisa 

digunakan langsung untuk mewarnai objek kurva atau teks dengan cara klik 

objeknya terlebih dahulu lalu klik warna yang diinginkan.  

k. Docker  

Docker merupakan jendela yang berisi perintah dan pengaturan yang 

relevan dengan alat/tool tertentu.  



10 

 

l. Document navigator  

Document navigator adalah bagian yang berisi tombol untuk berpindah dari 

satu halaman ke halaman yang lainnya, document navigator ini berada di pojok 

kiri bawah drawing window.  

m. Status bar  

Status bar berfungsi untuk menampilkan status objek yang sedang aktif dan 

letak posisi kursor di jendela Corel Draw.  

n. Navigator  

Navigator adalah tombol yang berada dipojok kanan bawah drawing 

window yang dapat membantu pengguna untuk bergerak menjelajahi area drawing 

page. Cara menggunakannya cukup dengan klik dan tahan lalu gerakkan sesuai 

keinginan. 

7. Microsoft Visio 

Microsoft Visio adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat suatu 

diagram dan flowchart. Aplikasi ini menyediakan banyak fasilitas pembuatan 

diagram dan flowchart untuk mendeskripsikan informasi dan sistem, dari 

penjelasan dalam bentuk teks hingga diagram gambar disertai penjelasan singkat. 

Untuk mempelajari Microsoft Visio, tidak diperlukan teknik tinggi karena visio 

sangat mudah untuk digunakan dan diterapkan (Komputer, 2013).  

Menurut komputer (2013), sketsa diagram yang anda buat menggunakan 

visio dapat disimpan ke dalam 4 penggolongan file berdasarkan jenis dan 

penggunaannya yaitu :  

a. File drawing  

File drawing merupakan file visio yang berisikan diagram-diagram yang 

sudah dibuat, termasuk shape-shape yang ada didalamnya. File drawing ini 

menggunakan ekstensi file *.vsd.  

b. File stencil  

File stencil merupakan file visio yang berisi bentuk atau shape tertentu, 

yang dapat digunakan dengan cara mendrag master shape ke halaman gambar. 

File stencil ini secara langsung akan terbuka pada saat membuka halaman gambar 

baru berdasarkan template tertentu. Selain itu, file stencil dapat dibuka secara 
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tersendiri tanpa membuka templatenya. File stencil ini menggunakan ekstensi 

*.vss.  

c. File template  

File template merupakan file visio yang berisi satu atau lebih stencil dengan 

bentuk, style dan setting yang dapat digunakan untuk merancang gambar tertentu. 

File template ini menggunakan ekstensi *.vst.  

d. Format lain  

Selain ketiga penggolongan di atas, diagram yang dibuat menggunakan visio 

dapat disimpan ke dalam format lain, seperti file AutoCAD (*.dwg atau *.dwf), file 

web (*.htn atau *.html.), dan file gambar (*.jpg, *.bmp, *.png, dan sebagainya). 

8. Unified Modeling Language (UML) 

Rasyidy (2017) menyatakan Unified Modelling Language (UML) adalah 

bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak berorientasi objek. 

Pemodelan (modelling) sebenarnya digunakan untuk menyederhanakan masalah 

yang kompleks agar mudah dipelajari dan dipahami. UML muncul karena 

kebutuhan pemodelan visual untuk menentukan, mendeskripsikan, membangun, 

dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML adalah bahasa visual 

untuk pemodelan dan komunikasi tentang suatu sistem menggunakan diagram dan 

teks pendukung. UML hanya berfungsi untuk melakukan pemodelan, sehingga 

penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi tertentu saja. Namun, pada 

kenyataannya UML banyak digunakan dalam metodologi berorientasi objek. 

Alat bantu yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek 

berbasiskan UML adalah sebagai berikut:  

a. Use Case Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahudin 2014 (dalam Mustikasari 2015), use case 

atau diagram use case merupakan model perilaku dari sistem informasi yang akan 

dibuat. Use case menggambarkan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 

sistem informasi yang akan dibuat. Secara garis besar, use case digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sistem informasi dan siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi tersebut (Mustikasari, 2015).  
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Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case: 

Tabel 1. Simbol-simbol diagram use case 

No. 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). 

Sumber : Rosa dan Shalahudin (dalam Mustikasari, 2015) 

b. Activity Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahudin 2014 (dalam Mustikasari 2015), diagram 

aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu pada perangkat 
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lunak. Diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang 

dilakukan actor, melainkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas: 

Tabel 2. Simbol-simbol activity diagram 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1. 
 

Status awal Status awal aktivitas sistem, 

sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status awal. 

2. Aktivitas
 

Aktivitas Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali dengan 

kata kerja. 

3. 

 

Percabangan/decision Asosiasi percabangan dimana jika 

ada pilihan aktivitas lebih dari 

satu. 

4.  Penggabungan/join Asosiasi penggabungan dimana 

lebih dari satu aktivitas 

digabungkan menjadi satu. 

5. 
 

Status akhir Status akhir yang dilakukan oleh 

sistem, sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status akhir. 

6. 

 

Swimlane Memisahkan organisasi bisnis 

yang bertanggunga jawab 

terhadap aktivitas yang terjadi. 

Sumber : Rosa dan Shalahudin (dalam Mustikasari, 2015) 

c. Class Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahudin 2014 (dalam Mustikasari 2015), diagram 

kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dalam hal pendefinisian 

kelas yang dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut 

atribut dan method atau operasi. Berikut penjelasan atribut dan method: 

1) Atribut merupakan variable-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas.  

2) Operasi atau method adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas.  

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram kelas: 
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Tabel 3. Simbol-simbol class diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Generalization 
Relasi antarkelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi (umum 

khusus). 
2 Interface1  Interface Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek 

3 
Class1

 

Class 
Himpunan dari objek-objek yang 

berbagi atribut serta Operasi yang 

sama. 

4  Aggregation relasi antarkelas dengan makna semua 

bagian (whole-part). 

5  Realization Operasi yang benar-benar dilakukan 

oleh suatu objek. 

6  Dependency Relasi antarkelas dengan makna 

ketergantungan antarkelas. 

7  Association Menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

Sumber : Rosa dan Shalahudin (dalam Mustikasari, 2015) 

d. Sequence Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahudin 2014 (dalam Mustikasari 2015), sequence 

diagram menggambarkan perilaku objek dalam use case dengan mendeskripsikan 

waktu hidup objek dengan massage yang dikirimkan dan diterima antar objek. 

Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan diagram sequence maka harus diketahui 

objek yang terlibat dalam sebuah use case dan metode yang termasuk dalam kelas 

yang dipakai dalam objek tersebut. Membuat diagram sequence juga diperlukan 

untuk melihat skenario 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 sudah 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: 
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Tabel 4. 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. 

Sumber : Rosa dan Shalahudin (dalam Mustikasari, 2015) 

9. Storyboard 

Menurut Dewi (2012), Storyboard adalah rancangan untuk menggambarkan 

fungsi yang digunakan. Sedangkan  menurut Septian (2015), Storyboard adalah 

serangkaian sketsa yang dibuat dalam bentuk persegi panjang yang 

menggambarkan urutan (alur cerita) elemen-elemen yang diusulkan untuk aplikasi 

multimedia. Storyboard adalah suatu konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, 

teknik dan media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual, termasuk 

audio dengan mengolah elemen desain grafis berupa bentuk dan gambar, huruf 

dan warna, serta tata letaknya, sehingga pesan dan gagasan dapat diterima oleh 

target.  

10. Pengujian Black Box 

Menurut Syaban dan Bunyamin (2015:5), black box testing merupakan 

pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data pengujian 

dan pengecekan fungsional perangkat lunak, dimana pengujian black box berfokus 

pada fungsi sistem.  

Menurut Mustaqbal, dkk (2015:34), black box testing cenderung untuk 

menemukan hal-hal berikut: 

a. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 

b. Kesalahan antarmuka (interface error). 

c. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. 

d. Kesalahan performansi (performance error). 

e. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 
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2.2 Penelitian yang Relevan 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sasongko (2013), yang berjudul 

“Media Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris untuk Siswa Sekolah Dasar 

Kelas II”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan Compact Disc 

(CD) yang berisi media pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris untuk siswa 

Sekolah Dasar Kelas II. Dengan adanya media pembelajaran Bahasa Inggris, 

maka metode pembelajaran guru Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Negeri 12 

Sragen menjadi lebih menarik karena didukung dengan adanya media 

pembelajaran. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2010), dengan judul 

“Pembangunan Media Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Siswa Kelas 1 pada 

Sekolah Dasar Negeri 15 Sragen”. Tujuan dari penelitian ini adalah agar 

proses pembelajaran Bahasa Inggris yang berjalan pada Sekolah Dasar Negeri 

15 Sragen bisa diganti dengan Media Pembelajaran yang mudah diserap oleh 

anak-anak dan lebih menarik. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu 

adanya media pembelajaran Bahasa Inggris kelas 1 pada Sekolah Dasar 15 

Sragen yang menarik berupa gambar, animasi dan suara. 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Djapri (2016), dengan judul “Aplikasi 

Pembelajaran Bagian Tubuh Manusia untuk Siswa Kelas Satu Sekolah Dasar 

Berbasis Multimedia”. Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Membangun aplikasi pembelajaran berbasis multimedia dengan menggunakan 

Adobe Flash yang dilengkapi dengan animasi gambar 2D, narasi, lagu dan 

video. 

b. Menyediakan aplikasi pembelajaran yang menampilkan materi berupa animasi 

gambar nama bagian tubuh berikut fungsinya dilengkapi dengan narasi dan 

video. 

c. Menyediakan aplikasi pembelajaran yang dilengkapi dengan permainan soal 

dan tebak bagian tubuh. 

2.3 Kerangka Pikir 

Untuk lebih memperjelas permasalahan yang ada, maka berikut 

digambarkan kerangka pikir dalam penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut: 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

  

Permasalahan yang timbul adalah masih terbatasnya media pembelajaran 

Bahasa Inggris untuk siswa kelas IV di SDN 378 Terbit Rantai Damai 

khususnya dalam pengenalan jenis-jenis kendaraan. 

Dari masalah tersebut sehingga peneliti tertarik untuk dibuatkan aplikasi 

media pembelajaran Bahasa Inggris pengenalan jenis-jenis kendaraan yang 

berbasis desktop. 

Diharapkan dengan adanya aplikasi yang akan dirancang ini dapat membantu 

guru dalam mengajar dan membuat siswa lebih giat dalam belajar. 


