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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang terus berkembang seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu 

pembaharuan pada bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Upaya 

pembaharuan dapat dilakukan salah satunya adalah peyelenggaraan pendidikan 

pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang diharapkan. (Bayu habibi,2017:17) 

Perkembangan teknologi memberikan dampak dan pengaruh pada 

kehidupan manusia, termasuk juga pada dunia pendidikan didalamnya. Karena 

tidak menutup kemungkinan bahwa dalam dunia pendidikan juga mendapatkan 

implementasi dari perkembangan teknologi yang terus berjalan hingga saat ini. 

Dalam dunia pendidikan sekarang tidak lepas dari penggunaan media elektronik 

berupa komputer. Sebuah komputer merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri 

atas perangkat keras dan perangkat lunak.  

Nur (2016:10), mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 

(TI) dalam permbelajaran membawah perubahan tradisi atau budaya 

pembelajaran. Pemanfaatan TI dalam pembelajaran dapat menjadi sistem 

pembelajaran mandiri (instruction independent) atau juga digabungkan dengan 

proses pembelajaran langsung atau tatap muka di kelas yang mengandalkan 

kehadiran guru. Model pembelajaran sumber belajar yang berhubungan dengan TI 

dan kini menjadi perhatian dunia pendidikan adalah model pembelajaran berbasis 

ICT (information communication and technology). 

Adobe Flash CS6 merupakan perkembangan dari versi sebelumnya yang 

dapat digunkan untuk membuat aplikasi atau media interaktif dan Adobe Flash  

menggunakan bahasa pemrograman ActionScript untuk menjalankan fungsi objek 

atau elemen-elemen yang dibuat. 

Pada Universitas Cokroaminoto Palopo, Adobe Illustator merupakan salah 

satu mata kuliah yang diprogramkan pada Program Studi Informatika. Adobe 

Illustator adalah software desain grafis yang dimanfaatkan untuk membuat 

gambar ilustrasi berbentuk vektor. Jika anda perna menggunakan Photoshop, 

perbedaan diantara kedunnya terletak pada jenis gambar dan ilustrasi yang 
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dihasilkan. Photoshop digunakan untuk membuat gambar dan illustrator untuk 

objek vector.(Enterprise, J.2018) 

Objek vector memiliki keunggulan dalam ketajaman gambar. Namun, objek 

ini tidak bisa menangani objek dengan tampilan realitas seperti foto. Adobe 

illutartor dimanfaatkan apabila anda ingin menggambarkan objek-objek vector. 

Secara garis besar, Adobe illustrator bila digunakan untuk : membuat desain 

grafis, melukis objek, melakukan tracing pada objek bitmap, menata tulisan 

(tipologi), membuat desain website. (Enterprise, J.2018) 

Dalam proses pembelajaran dosen terkadang menggunakan metode ceramah 

dan diselingi dengan praktikum. Media belajar pun dilengkapi dengan presentasi 

menggunakan power point, meskipun demikian power point yang hanya berisi 

text atau materi sebagai media ajar pada mata kuliah Adobe Illustrator kadang 

membuat mahasiswa merasa bosan dan bahkan kurang memahami maksud dari 

materi. Sehingga perlu adanya media pembelajaran interaktif yang tidak hanya 

berisi materi saja tetapi juga dilengkapi dengan video agar mahasiswa lebih 

mudah memahami dan mampu membuat desain melalui video pembelajaran 

tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengankat judul “Pembuatan 

Multimedia Interaktif Pembelajaran Adobe Illustrator Matakuliah Aplikasi Raster 

Pada Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo” 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah “ Bagaimana Membuat Multimedia Interaktif Pembelajaran 

Adobe Illustrator Mata Kuliah Aplikasi Raster pada Fakultas Komputer 

Universitas Cokroaminoto Palopo ?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah membuat sebuah multimedia interaktif 

pembelajaran Adobe Illustrator mata kuliah aplikasi raster pada Program Studi 

Teknik Informatika Fakultas Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat penelitian adalah: 
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1. Manfaat untuk dosen dan mahasiswa 

Dosen memperoleh media pembelajaran yang mudah digunakan dan juga 

lebih menarik, sehingga mampu menunjang proses belajar mahasiswa agar lebih 

efektif. Selain itu mahasiswa dapat belajar adobe illustator dengan media 

pembelajaran yang lebih menarik dan mudah digunakan. 

2. Manfaat bagi penulis 

Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama di 

bangku kuliah dengan membuat multimedia interaktif pembelajaran adobe 

illustator serta diharapkan bisa meyelesaikan atau memecahkan permasalahan 

yang lebih rumit lagi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

 Kajian teori menggunakan berbagai teori yang akan dibahas dalam 

penelitian. Tujuan kajian teori yaitu memberikan pemahaman tentang konsep 

dasar dari penelitian. 

1. Multimedia Interaktif Pembelajaran Adobe Illustator  

a. Multimedia 

 Binantho 2010 (dalam Setiawan,2017), mengatakan bahwa multimedia 

merupakan kombinasi teks, foto, seni grafis, suara, animasi dan elemen-elemen 

video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital, dapat 

di sampaikan atau dikontrol secara interaktif.  

 Menurut Darmawan dkk (dalam Sari,2019), multimedia pembelajaran dapat 

diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

Dengan kata lain untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) 

serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan yang belajar 

sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan dan terkendali.  

Multimedia menurut Jepri Mohammad (2007:2) merupakan suatu sarana 

komunikasi yang berupa gabungan dari text, gambar, animasi, video dan audio. 

Contoh dari bentuk-bentuk multimedia ini sebagai berikut: video komersial, 

advertisement, animasi flash, trailer video dan banyak hal-hal lainnya. Multimedia 

dimana pengguna atau pemakai dapat berinteraksi dengan komponen-komponen 

dalam multimedia tersebut dinamakan interactive multimedia, Contoh: website, 

media pembelajaran dan lain-lainnya. Multimedia menggunakan komputer untuk 

menyajikan gabungan text, gambar, video dan audio. Multimedia banyak 

dimanfaatkan di berbagai macam cabang seperti: hiburan (animasi), game (trailer 

game), pendidikan (media pengajaran), bisnis (presentasi, ompany profile) dan 

seterusnya.(Putri, Marwan&Hariyono, 72) 

b. Interaktif 

Interaktif menurut Wasita 2008 (dalam Tarigan & Siagian, 2015) terkait 

dengan komunikasi dua arah. Komponen komunikasi dalam multimedia interaktif 

adalah hubungan antara manusia dan komputer dengan demikian produk, CD dan 



 
 

5 
 

aplikasi yang diharapkan memiliki hubungan dua arah atau timbal balik antara 

sofware atau aplikasi dengan usernya. Interaktifitas dalam multimedia diberi 

batasan seperti : penguna dilibatkan untuk berinteraksi dengan program aplikasi,  

dan aplikasi informasi interaktif bertujuan agar pengguna bisa mendapatkan hanya 

informasi yang dinginkan tampa harus melahap semuannya.  

Media interaktif adalah suatu media yang dilengkapi dengan alat pengontrol 

yang dapat dioprasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa 

yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh media interaktif dalam media 

pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. Adapun karakteristik media 

pembelajaran interaktif adalah sebagai berikut : Media pembelajaran harus 

memiliki lebih dari satu media baik dalam bentuk audio/audiovisual dan visual, 

memiliki kekuatan variasi akan warna dan resolusi objek, bersifat interaktif dan 

memiliki tipe-tipe pembelajaran dan bervariasi. (Yasa, Ariawan,Sutaya, 2017) 

c. Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Sugihartono (2007:81) merupakan suatu upaya yang 

dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, 

mengorganisasikan dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode 

sehingga mahasiswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien 

serta dengan hasil optimal. (Cahyo, 2015,16) 

Nuzulia (2015:74), Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dangan lingkunganya dalam jurnal. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses peroleh ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami 

sepanjang hayat seseorang manusia dapat berlaku manapun dan kapan pun.(dalam 

Suardi) 

d. Adobe Illustator 
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Adobe Ilustator adalah software desain berbasis vektor yang sering disebut 

dengan desain ilustrasi program ini sangat terkenal dan memiliki fitur dan fasilitas 

yang bisa diandalkan untuk membuat suatu pekerjaan yang kreatif. (Novitasari, 

Djahir, &Fatimah, 2015, 1) 

Adobe Illustrator adalah software desain grafis yang dimanfaatkan untuk 

membuat gambar ilustrasi berbentuk vector. Jika anda pernah menggunakan 

Photoshop, perbedaan di antara keduanya terletak pada jenis gambar atau ilustrasi 

yang dihasilkan. Photoshop digunakan untuk membuat gambar dan ilustrasi untuk 

obejek vector. (Jubille Esterprise.2018) 

Objek vektor memiliki keunggulan dalam hal ketajaman gambar. Namun, 

objek ini tak bisa menangani objek dengan tampilan realistis seperti foto, nah, 

Adobe Illustator dimanfaatkan apabila Anda ingin menggambarkan objek-objek 

vektor. Secara garis besar, Adobe Illustator bisa digunakan untuk : Membuat 

desain grafis, melukis objek, melakukan tracing pada objek bitmap, menata tulisan 

(tipografi) dan membuat desain website. (Jubille Enterprise, 2018)  

 Menurut Suhendi, 2009 (dalam Novitasari, Djahir, & Fatimah, 2015, 1) 

Adobe illustrator merupakan perangkat lunak yang berbasis illustrasi. Adobe 

Illustrator sangat kompatibel dengan beragam software lainnya. Adobe Illustrator 

digunakan untuk mencetak desktop publishing dan web publishing. Adobe 

Illustrator sanggat mudah di gunakan dan mengakses beragam fitur yang ada, 

terutama dengan sistem pengelompokan fasilitas melalui menu, toolbox, palette 

dan sebagainya. 

2. Adobe Flash CS6 

 Menurut Rosmansyah (2011: 1), Flash adalah software yang dapat 

digunakan untuk membuat berbagai macam multimedia interaktif yang dapat 

dijalankan pada komputer, website atau handphone. Flash pada awalnya dibuat 

oleh Macromedia, sehingga software ini lebih dikenal dengan nama Macromedia 

Flash. Kemudian pada tahun 2005 Adobe system membelinya sehingga namanya 

berubah menjadi Adobe Flash. 

 Ichwan (2005: 1), menyatakan bahwa Adobe Flash CS6 merupakan 

perkembangan dari versi sebelumnya. Adobe Flash CS6 dapat mendukung AIR 

3.4, Flash Player 11.4 dan memiliki fitur-fitur dapat meningkatkan 
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pengembangan aplikasi Ios dan Android. Adobe Flash CS6 dapat membuat grafis 

vector dan elemen-elemen desain dari tools yang disediakan sedangkan untuk 

menambah fungsi dari objek atau elemen menggunakan Adobe ActionScript 

(script language). 

 Sunyoto (2010: 1), menjelaskan bahwa Adobe flash dulunya bernama 

Macromedia Flash merupakan software multimedia unggulan yang biasanya 

digunakan untuk membuat animasi, hiburan dan berbagai komponen web, 

dintegrasikan dengan video pada halaman web dengan format file .swf dan .exe. 

 Sutopo (2018: 1), menjelaskan ActionScript adalah bahasa pemrograman 

yang dapat dijalankan dengan menggunakan Adobe Flash Profesional atau Adobe 

Flash Builder. Pemrograan ActionScript digunakan untuk membuat aplikasi 

dengan grafik berbasis vector, penggunaan audio, serta rendering video. 

 Dari penjelasan ditas dapat disimpulkan bahwa Adobe Flash CS6 

merupakan perkembangan dari versi sebelumnya yang dapat digunkan untuk 

membuat aplikasi atau media interaktif dan Adobe Flash menggunakan bahasa 

pemrograman ActionScript untuk menjalankan fungsi objek atau elemen-elemen 

yang dibuat. 

3. Corel Draw X7 

Corel Draw digunakan dalam pembuatan desain gambar, salah satu. Corel 

Draw adalah sebuah program komputer yang melakukan editing pada garis 

vektor. Program ini dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan software yang berkantor 

pusat di Ottawa, Kanada. Corel draw memiliki kegunaan untuk mengolah 

gambar, oleh karena itu banyak digunakan pada pekerjaan dalam bidang publikasi 

atau percetakan ataupun pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan proses 

visualisasi.  Seperti menciptakan desain logo atau simbol, terutama pembuatan 

logo dua dimensi karena kemudahannya dalam mengolah garis dan warna. 

Membuat desain undangan, brosur dan lain-lain. Sebagai alat untuk mendesain, 

membuat cover buku juga dapat dilakukan di Corel Draw. Pembuatan gambar 

ilustrasi juga dapat dilakukan dengan Corel Draw. Gambar yang dihasilkan lebih 

berkualitas, terutama ketika berhubungan dengan lengkungan, garis atau sudut. 

Ukuran yang diperoleh dijamin sangat akurat (Alimudin dan Faizal, 2016:4).  

4. Pemodelan UML  (Unified Modelling Languange) 
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Menurut Windu dkk, 2013(dalam Hendini, 2016:108), Unified Modeling 

Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk 

mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membangun software. UML 

merupakan metodologi dalam membangun sistem beriorentasi objek dan juga 

merupakan alat untuk membangun pengembangan sistem. 

Riswanto (2016:11), UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah 

bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, 

menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem 

pengembangan software berbasis OO (object-Oriented). UML Sendiri juga 

memberikan standar penulisan sebuah sistem blue print, yang meliputi konsep 

bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa pemograman yang spesifik, 

skema basis data dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem 

perangkat lunak. 

Murni (2019:13), UML (Unified Modeling Language) adalah metodologi 

kolaborasi antara metode-metode Booch, OMT (Objecct Modelling Technique), 

serta OOSE (Object Oriented Software Engggineering) dan beberapa metode 

lainnya, merupakan metodologi yang paling sering digunkaan saat ini untuk 

analisa dan perancangan sistem dengan metodologi beriorentasi objek 

mengadaptasi penggunaan bahasa pemograman beriorentasi objek (OOP). 

Alat bantu yang digunakan dalam perancangan beriorentasi obejek 

berbsiskan UML adalah sebagai berikut: 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan pemodelan untuk melakuan (behaviour) 

sistem informasi yang akan dibuat. Use Case digunakan untuk mengetahui fungsi 

apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Simbol-simbol yang digunakan dalam Use 

Case Diagram yaitu: 
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Tabel 1. Simbol Use Case Diagram 

No Gambar Keterangan 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

Hand Tool (H), digunakan untuk menggeser tampilan 

stage tanpa mengubah pembesaran. 
 
Actor atau Aktor adalah Abstraction dari orang atau 

sistem yang lain yang mengaktifkan fungsi dari target 

sistem.  
 
 

Asosiasi antara aktor dan use case, digambarkan 

dengan garis tanpa panah yang mengindikasikan siapa 

atau apa yang meminta interaksi secara langsung dan 

bukannya mengindikasikan data.  
 
Asosiasi antara aktor dan use case yang menggunakan 

panah terbuka untuk mengindikasikan bila aktor 

berinteraksi secara pasif dengan sistem . 
 
Include, merupakan di dalam use case lain (required) 

atau pemanggilan use case oleh use case lain. 
 
Extend, merupakan perluasan dari use case lain jika 

kondisi atau syarat terpenuhi. 

Sumber :Windu dkk, 2013 (dalam Hendini, 2016) 

5. Blackbox Testing 

Menurut Purnama 2017 (dalam Haspita, 2019:26) storyboard merupakan 

rangkaian gambar atau ilustrasi yang tampilan secara berurutan dengan tujuan 

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

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

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

Mair (2018:4), Teknik yang digunakan dalam black box testing antara lain: 

a) Digunakan untuk mengikuti fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak. 

b) Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran 

(output) yang dihasilkan. 

c) Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus 

dapat diketahui kesalahan-kesalahannya  

Riswanto (2016:11), ujicoba Blackbox berusaha untuk menemukan 

kesalahan dalam beberapa kategori, diantaranya: Fungsi-fungsi yang salah atau 
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hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data aau akses basis data 

eksternal, kesalahan performa, kesalahan inisialisasi dan terminasi  

6. Storyboard 

Storyboard adalah suatu sketsa gambar yang disusun dengan urut 

berdasarkan naskah cerita, dengan storyboard maka pengarang cerita bisa 

menyampaikan ide cerita secara lebih mudah pada orang lain, karena dengan 

storyboard seorang pembuat cerita bisa membuat seseorang membayangkan suatu 

cerita dengan mengikuti gambar-gambar yang telah disajikan, sehingga bisa 

mendapatkan persepsi yang sama dengan ide cerita yang dibuat. (Widiastuti, 

2012) dalam Pratiwi (2019). 

 Alasan menggunakan storyboard adalah: 

1). Bisa membuat mudah sebelum pembuatan suatu game, film, animasi, video 

pendek dan lain sebagainya. 

2). Dapat dipakai untuk mengingatkan animator tentang alur cerita. 

3)    Dapat dipakai agar memudahkan pembaca dalam memahami alur cerita. 

2.2 Penelitian yang relevan 

Hasil penelitian yang relevan sesuai dengan penelitian ini adalah : 

1. Ismunandar (2017), dengan judul “Penerapan Media Pembelajaran Berbasis 

Macromedia Flash 8.0 Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Pada 

Kompetensi Sistem Pengisian Konvensional Siswa   Kelas Xii Semester Genap 

Teknik Kendaraan Ringan   Di Smk Negeri 1 Nglipar Tahun 2016/2017”. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa penerapan media pembelajaran berbasis 

macromedia flash 8.0 dapat meningkatkan motivasi belajar pada kompetensi 

sistem pengisian konvensional siswa kelas XII Semester genap Teknik 

Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 Nglipar yang terlihat dari peningkatan 

presentasi skor motivasi belajar siswa yang diperoleh melalui observasi serta 

dengan penerapan media pembelajaran berbasis macromedia flash 8.0 dapat 

meningkatkan hasil belajar pada kompetensi sistem pengisian konvensional 

siswa 

2. Nuzulia (2015), dengan judul penelitian “Penggunaan Multimedia Interaktif 

pada Pembelajaran Integral di Kelas XII MAN Darussalam Aceh Besar Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. Berdasarkan hasil peneletian, penggunaan multimedia 
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interaktif dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya. 

Berdasarkan pantauan peneliti selama kegiatan pembelajaran berlangsung, 

dengan menggunakan media ini siswa sangat antusias dalam menerima 

pembelajaran. Penggunaan multimedia interaktif juga dapat meningkatkan 

semangat belajar siswa, dengan antusiasme siswa terhadap penggunaan 

multimedia interaktif tersebut konsentrasi serta minat belajar mereka pun 

meningkat sehingga mereka dapat menerima materi dengan baik. Oleh karena 

itu, terdapat peningkatan hasil belajar siswa disebabkan oleh penggunaan 

multimedia interaktif dengan bantuan komputer. 

3. Sartika dkk (2015), dengan judul penelitian “Pengembangan Bahan Ajar 

Berbasis Mulitimedia Interaktif pada Mata Kuliah Sistem Kemudi, Rem dan 

Suspensi di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya”. 

Berdasarkan hasil penelitian dan validasi bahan ajar berupa multimedia 

interaktif Sistem Suspensi yang telah dikembangkan dinyatakan valid dan 

layak digunakan sebagai bahan ajar dalam mata kuliah Sistem Kemudi, Rem 

dan Suspensi pada sub materi mengenai Sistem Suspensi, yang ditunjukkan 

dari hasil pengujian tingkat validitas baik dari segi media (design) oleh ahli 

media dengan persentase 83% maupun dari segi materi (content) oleh ahli 

materi dengan persentase 76%, serta Respon atau tanggapan mahasiswa 

terhadap kepraktisan dari multimedia interaktif Sistem Suspesnsi menyatakan 

bahwa multimedia interaktif Suspensi sangat praktis untuk digunakan sebagai 

bahan ajar. 
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1.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Universitas Cokroaminoto Palopo merupakan salah satu kampus yang 

berlokasi di jl. Latamacelling, Tompotika, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. 

Pada Universitas Cokroaminoto Palopo terdapat masalah yang dialami dalam 

proses pembelajaran Adobe Illustator yaitu materi yang dipelajari cukup sulit dan 

terbatas waktu belajar dalam kelas. 

Untuk mempermudah proses pembelajaran maka penulis menawarkan solusi 

yakni, Pembuatan Multimedia Interaktif Pembelajaran Adobe Illustator Mata 

Kuliah Aplikasi Raster yang bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran 

dan memaksimalkan materi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitas Cokroaminoto Palopo berlokasi di jl. Latamacelling, 

Tompotika, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91911 

Untuk mempermudah proses pembelajaran dan memaksimalkan materi, 

maka dipandang perlu untuk membuat suatu metode pembelajaran yang 

baru yaitu dengan media pembelajaran multimedia interaktif 

Hasil yang diharapkan adalah terciptanya media pembelajaran yang 

berbasis multimedia interaktif pada materi Adobe Illustator maka akan 

membantu proses belajar mengajar dengan mudah dan menyenangkan 
 

Masalah yang terjadi dalam proses Pembelajaran Adobe Illustator yaitu 

materi yang dipelajari cukup Sulit dan Terbatas Waktu Belajar didalam 

Kelas. 

 


