
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat 

mempengaruhi pola kehidupan masyarakat berbagai aspek yaitu aspek hukum, 

politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain-lain, jadi pengaruh 

perkembangan tersebut terlihat jelas dalam upaya-upaya pembaruan sistem 

pendidikan dan pembelajaran. Salah satu contoh pembaruan dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang pendidikan adalah media 

pembelajaran. Multimedia pembelajaran mampu mengembangkan proses 

pengajaran dan pembelajaran kearah yang lebih menarik. Konsep-konsep 

pembelajaran yang abstrak digambarkan secara kongkrit dengan tampilan visual 

dan interaktif. 

Multimedia pembelajaran merupakan satu bentuk teknologi yang dapat 

dijadikan media interaktif dalam pembelajaran. Hal ini dibenarkan oleh Susilana 

dan Riyana (2009:1) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan 

dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. 

Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pasal 

1 ayat: 

2. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan 

dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan 

peningkatan mutu kehidupan manusia. 

5. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah 

terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 

9. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan 

yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu 
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pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Luwu Utara merupakan salah 

satu sekolah yang beralamatkan di Jl. Datuk Sulaiman, Desa Pattimang, 

Kecamatan Malangke Timur, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. 

SMKN 5 Luwu Utara berdiri pada tahun 2013 sesuai dengan SK Mendiknes 

188.4.45/79/I/2013 tanggal 15 januari 2013 dan beroperasi pada tahun 2017 

dengan SK izin Operasional 100 Tahun 2017, Tanggal SK izin Operasional 26 

Januari 2017. 

SMKN 5 Luwu Utara memiliki 12 ruang kelas, 3 Laboratorium, dan 1 

perpustakaan. Adapun jurusan-jurusan yang ada di SMK 5 Luwu Utara yakni 

Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Perhotelan, Pertanian, Budidaya 

Perikanan (BDPI), Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Berkendara Sepeda 

Motor (TBSM), Nautika Kapal Niaga (NKN), dan Agrebisnis Pengelohan Hasil 

Perikanan (APHP). 

Sebagian guru SMKN 5 Luwu Utara masih menggunakan metode ceramah 

atau konvensional yakni penyampaian materi secara lisan kepada siswa, 

khususnya untuk jurusan TKJ. Hal ini dilakukan karena kurangnya fasilitas 

komputer yang ada di dalam laboratorium sehingga jarang melakukan metode 

praktek secara langsung terhadap komputer dan tentu akan berpengaruh  pada 

minat belajar siswa serta rendahnya daya tangkap terhadap materi yang diajarkan 

karena kurangnya kontak visual. 

Menurut Yori, Purwandari, dan Kartikawati Macromedia flash merupakan 

salah satu program software yang mampu menyajikan pesan audio visual yang 

terdiri dari gambar, text, animasi bergerak sederhana serta efek-efek lainnya 

secara jelas kepada peserta didik dengan berbagai gambar animasi sehingga 

peserta didik lebih tertarik dalam pembelajaran, lebih memahami materi yang 

disampaikan pendidik, serta dapat membawa kesegaran baru bagi pengalaman 

belajar peserta didik. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan pengembangan 

metode pembelajaran yakni berupa media pembelajaran yang dapat membantu 

memberikan solusi atas masalah yang ada yaitu dengan memanfaatkan aplikasi 

macromedia flash 8 untuk membuat animasi yang sesuai dengan materi pelajaran 
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agar dapat menarik minat siswa untuk belajar serta akan mempermudah guru 

dalam menyampaikan materi. 

Berdasarkan pemaparan yang ada diatas, maka penulis akan mengangkat 

judul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash 8 untuk 

Pelajaran TIK Kelas XI di SMKN 5 Luwu Utara”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana Mengembangkan Media Pembelajaran 

Berbasis Macromedia Flash 8 untuk Pelajaran TIK Kelas XI di SMKN 5 Luwu 

Utara”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran 

berbasis macromedia flash 8 untuk Pelajaran TIK Kelas XI di SMKN 5 Luwu 

Utara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Sebagai pengaplikasian dari ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk 

di bangku kuliah dan sekaligus sebagai pembekalan dalam menghadapi dunia 

kerja nantinya. 

2. Manfaat Bagi Siswa 

Meningkatkan motivasi belajar siswa dan penguasaan materi terhadap siswa 

sebagai tolak ukur pemahaman siswa serta dapat membantu siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

3. Manfaat Bagi Guru 

Menambah Pengetahuan tentang media berbasis macromedia flash 8 serta 

agar guru lebih mudah dalam menyampaikan materi yaitu secara logis, praktis, 

dan sistematis serta efektif dan efisien dalam mencapai hasil pembelajaran yang 

maksimal. 
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4. Manfaat Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan sekolah untuk tetap melaksanakan pembelajaran 

dengan memanfaatkan media pembelajaran serta dapat digunakan untuk 

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif di kelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori yaitu penjelasan materi-materi yang dikaji dan digunakan untuk 

merancang yang akan dibangun atau kajian materi-materi yang diambil dari buku, 

internet dan media cetak lainnya. 

1. Konsep Dasar Media pembelajaran 

a. Media 

Menurut Karo-Karo dan Rohani (2018) media merupakan suatu alat atau 

sarana sebagai perantara untuk menyampaikan bahan pelajaran dari guru kepada 

anak didik. 

Sedangkan menurut Wahidin dan Syaefuddin (2018) media merupakan salah 

satu komponen proses pembelajaran yang berkaitan dan saling mempengaruhi 

dengan komponen pembelajaran lainnya serta digunakan dalam rangka 

tercapainya tujuan pendidikan. 

Menurut Yaumi (2018) bahwa media lahir dari revolusi komunikasi yang 

dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran. Jadi, istilah media mengacu pada 

segala sesuatu yang berfungsi untuk membawa dan menyampaikan informasi 

antara sumber dan penerima informasi. Misalnya video, televisi, bahan cetak, 

komputer dan instruktur dianggap sebagai media karena berfungsi membawa 

pesan untuk tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua alat yang 

dapat menyampaikan informasi dalam hal pembelajaran atau dapat digunakan 

untuk berkomunikasi merupakan sebuah media. 

b. Pembelajaran 

Menurut Pane dan 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. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya 
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peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya banyak perbedaan, seperti 

adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran, ada pula peserta 

didik yang lambat dalam mencerna materi pelajaran. Kedua perbedaan inilah yang 

menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai 

dengan keadaan setiap peserta didik. 

Sedangkan menurut Didi Supriadi dan Deni Darmawan (2012:147) 

pembelajaran adalah suatu konsepsi dari dua dimensi kegiatan-kegiatan (belajar 

dan mengajar) yang harus direncanakan dan diaktulisasikan, serta diarahkan pada 

pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai 

gambaran hasil belajar. 

Menurut Wina Sanjaya (2012:16) pembelajaran adalah suatu proses 

komunikasi yang melibatkan guru sebagai sumber informasi, pesan pembelajaran 

atau yang dikenal sebagai materi pembelajaran, dan penerima pesan itu sendiri 

yakni siswa. Media komunikasi pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan agar komunikasi berjalan secara efektif dan efisien. Artinya, media 

komunikasi diperuntukan agar penerima pesan dapat menangkap secara benar dan 

utuh segala informasi-informasi yang disampaikan sebagai pesan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

proses belajar dengan lingkungan dengan partisipasi minimal dua individu, 

pembimbing, maupun alat yang saling berinteraksi. 

c. Media Pembelajaran 

Menurut Tafonao (2018) media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses 

belajar mengajar untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan 

atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kemampunya untuk belajar maka 

diperlukan sumber belajar. Dengan adanya sumber belajar maka peserta didik 

dapat mengerti apa yang dipelajarinya. Salah satu sumber belajar yang dikenal 

selama ini adalah media pembelajaran. 

Sedangkan menurut Geralach (dalam Wina Sanjaya, 2012:60) secara umum 

media pembelajaran itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang 

menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Pernyataan pengertian media pembelajaran dapat 
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disimpulkan bahwa media pendidikan atau istilah lain media pembelajaran 

merupakan alat penyalur perantara sebagai sumber pesan (Guru) kepada penerima 

(Peserta didik). Sebagai perantara media pembelajaran haruslah dapat menyajikan 

materi sesuai dengan ide yang ada dalam benak sumber pesan (Guru), sehingga 

tidak akan ada persepsi yang berbeda dengan antara guru dan siswa setelah 

adanya media pembelajaran ini. 

Menurut Yaumi (2018) media pembelajaran adalah semua bentuk peralatan 

fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan 

membangun interaksi. Peralatan fisik yang dimaksud mencakup benda asli, bahan 

cetak, visual, audio, audio-visual, multimedia dan web. Peralatan tersebut harus 

dirancang dan dikembangkan secara sengaja agar sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik dan tujuan pembelajaran. Peralatan tersebut harus dapat menyampaikan 

informasi yang berisi pesan-pesan pembelajaran agar peserta didik dapat 

mengonstruksi pengetahuan dengan efektif dan efisien. Selain itu, interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik yang lain, serta antara pendidik, peserta didik 

dengan sumber belajar dapat terbangun dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan perantara atau pengantar pesan atau informasi pembelajaran dari 

pendidik ke peserta didik yang sudah dirancang agar dapat menarik minat siswa 

dalam proses pembelajaran.  

2. Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 

a. Pengertian Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Menurut Maryono dan Istiana (2008) Teknologi, Informasi dan Komunikasi 

(TIK) merupakan pemanfaatan perangkat komputer sebagai alat untuk 

memproses, menyajikan, serta mengelola data dan informasi dengan berbasis pada 

peralatan komunikasi. Jadi, dua komponen pokok dalam teknologi informasi dan 

komunikasi adalah peralatan komputer dan peralatan komunikasi. 

 Sedangkan menurut Budiman (2017) Teknologi Informasi dan Komunikasi 

adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk 

memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu 

teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi 

segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, 
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manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah 

segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk  memproses 

dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. 

b. Pengertian Virtual Lan (VLAN), Trunking dan InterVlan Router 

adapun pengertian Virtual Lan (VLAN), Trunking dan InterVlan Router 

menurut Sulaiman (2018) yaitu : 

1) Virtual Lan (VLAN) merupakan kelompok device dalam sebuah LAN yang 

dikonfigurasi (menggunakan software manajemen) sehingga mereka dapat 

saling berkomunikasi asalkan dihubungkan dengan jaringan yang sama 

walaupun secara fisikal mereka berada pada segmen LAN yang berbeda 

2) Trunking adalah konsep dimana sistem komunikasi dapat menyediakan akses 

jaringan untuk banyak klien dengan berbagi satu set garis (peraturan) atau 

frekuensi, bukan memberikannya secara individual. 

3) InterVLAN Router adalah proses meneruskan lalu lintas jaringan dari satu 

VLAN ke VLAN yang lain. 

3. Macromedia Flash 8 

a. Pengertian macromedia flash 8 

Menurut Wahyono (2006) macromedia flash merupakan aplikasi yang 

digunakan untuk melakukan desain dan membangun perangkat persentase, 

publikasi, atau aplikasi lainnya yang membutuhkan ketersediaan sarana interaksi 

dengan penggunanya. Proyek yang dibangun dengan teks, gambar, animasi 

sederhana, video, atau efek-efek khusus lainnya. 

Sedangkan menurut Putri dan Rakhmawati (2018) macromedia flash adalah 

sebuah program perangkat lunak yang sering digunakan oleh para desainer untuk 

menghasilkan desain yang professional. Macromedia flash merupakan sebagai 

salah satu media pembelajaran yang dapat menyajikan materi pembelajaran 

dengan menarik dan inovatif. 

Menurut Lestari dan Khaeriyah (2018) macromedia flash merupakan aplikasi 

yang digunakan untuk melakukan desain dan membangun perangkat presentasi,  

publikasi, atau aplikasi lainnya yang membutuhkan ketersediaan sarana interaksi  

dengan penggunanya. Aplikasi ini mampu membuat animasi yang menarik dan 
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interaktif sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak 

membosankan. 

b. Kelebihan Macromedia Flash 8 

Menurut Haeruddin (2017) macromedia flash memiliki beberapa kelebihan 

antara lain: 

1) Animasi dan gambar konsisten dan fleksibel, karena tetap terlihat bagus pada 

ukuran jendela dan resolusi layar berapapun pada monitor pengguna.  

2) Kualitas gambar terjaga. Hal ini disebabkan karena flash menggunakan 

teknologi Vector Graphics (VG) yang mendeskripsikan gambar memakai  

garis dan kurva, sehingga ukurannya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan    

tanpa mengurangi atau mempengaruhi kualitas gambar. Berbeda dengan 

gambar bitmap seperti bmp, jpg dan gif yang gambarnya pecah-pecah ketika 

ukurannya dibesarkan atau diubah karena dibuat dari kumpulan titik-titik. 

3) Waktu loading (kecepatan gambar dan animasi muncul atau loading time) 

lebih cepat dibandingkan dengan pengolah animasi lainnya seperti animated 

gif dan java applet. 

4) Program yang dihasilkan interaktif. 

5) Mudah dalam membuat aplikasi. 

6) Dapat diintregrasikan dengan beberapa program lain, seperti dreamweaver, 

fireworks, dan authorware karena tampilan dan tool yang digunakan hampir 

sama. 

7) Flash dapat mengimpor hampir semua gambar dan file-file audio sehingga 

dapat lebih hidup. 

8) Hasil akhir flash memiliki ukuran yang lebih kecil (setelah dipublish). 

9) Hasil akhir dapat disimpan dalam berbagai macam bentuk seperti .avi, .gif, 

.mov, .exe, dan format yang lainnya. 

10) Dapat dimanfaatkan untuk membuat film pendek atau kartun, persentase, 

media pembelajaran dan lain sebagainya. 
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4. CorelDraw 

Menurut Adi (2017) coreldraw merupakan salah satu software/aplikasi untuk 

membuat gambar vektor. Gambar vektor sendiri adalah gambar yang dihasilkan 

dari kumpulan garis dan bidang yang membentuk sebuah desain. Gambar vektor 

relatif lebih mudah dipelajari. Berbeda dengan Bitmap, dimana gambar dihasilkan 

dengan titik-titik berwarna (pixel) yang membentuk sebuah bidang/desain 

sehingga kerumitan-kerumitan sering berpengaruh terhadap hasil. 

Sedangkan menurut Sulianta (2011) coreldraw adalah adalah perangkat lunak 

olah grafis berbasis vektor, yang memungkinkan pengguna mengelola grafis tanpa 

dibatasi seberapa besar ukuran objeknya. Dengan demikian, walau objek grafis 

dibuat lebih besar atau lebih kecil sesuai kebutuhan, kualitas image akan tetap 

dipertahankan. Tidak hanya kemampuan merancang grafis, coreldraw memiliki 

berbagai kelebihan dan fitur lainnya, karena perangkat lunak ini dilengkapi 

dengan berbagai tool editing untuk mengelola dan memodifikasi berbagai atribut 

objek grafis seperti: tingkat kontras, color balance, menambahkan berbagai efek 

khusus, juga mengubah format warna dari RGB menjadi CMYK. Banyak hal yang 

dapat dikerjakan dengan perangkat lunak ini seperti: membuat kartu nama, kartu 

undang, banner, logo perusahaan, poster, stiker, kalender, peta, dan lain 

sebagainya. 

5. UML (Unified Modelling Language) 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015:137), Unfied Modelling Language 

(UML) ialah bahasa visual untuk komunikasi dan pemodelan mengenai sebuah 

sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks khusus.  

Unfied Modelling Language (UML) ialah sebuah bahasa yang telah menjadi 

standar industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem 

perangkat lunak. Dengan menggunakan  UML kita dapat membuat model untuk 

semua jenis apliksi perangkat lunak, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada 

perangkat keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa 

pemprograman apapun.  

Tetapi karena UML juga menggunakan class dan  operation dalam konsep 

dasarnya, maka lebih cocok untuk penulisan perangkat lunak dalam bahasa-

bahasa berorientasi objek seperti C++, Java dan VB.Net. Walaupun demikian, 
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UML dapat digunakan untuk modelin aplikasi procedural dalam VB. UML 

mendefinisikan digram-diagram berikut ini: 

a. Use Case Diagram  

Use case diagram atau diagram usecase merupakan pemodelan untuk 

melakukan (behaviour) sistem informasi yang akan dibuat. Usecase 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem 

informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui 

fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. 

Tabel 1. Simbol Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1. Name usecase

 
Use Case 

Fungsionlitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar 

unit atau aktor, biasanya dinyatakan dengan 

menggunakan kata kerja di awal frase atau 

nama usecase  

2. 

 

Actor 

Orang, Proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang 

akan di buat di luar sistem informasi yang 

akan di buat itu sendiri, jadi walaupun simbol 

dari aktor adalah gambar orang, tap aktor 

belum tentu merupakan orang; biasanya 

dinyatakan menggunakan kata benda di awal 

frase nama aktor.  

3.  Assocation 

Komunikasi antara actor dan Use Case yang 

berpartisipasi pada Use Case atau Use Case 

memiliki interaksi dengan nama aktor.  

4. 
<<Extend>>

 
Ekstensi / 

extend 

Relasi Use Case tambahan ke sebuah Use 

Case dimana Use Case yang ditambahkan 

dapat berdiri sendiri walau tanpa Use Case 

tanbahan itu.  

5.  Generalization 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

(umum-kusus) antara dua buah Use Case 

dimana fungsi yang lebih umum dari lainnya.  

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015). 

b. Actifity Diagram  

Actifity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang 

perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan 
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aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh sistem.  

Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefenisikan hal-hal 

berikut: 

1) Rancangan proses  bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

2) Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem/user interface dimana setiap 

ativitas dianggap memiliki sebuah rancangan antara muka tampilan.  

3) Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah 

pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

4) Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 

Tabel 2.  Simbol  Activity Diagram 

Symbol Keterangan 

Status awal

 

Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status awal 

Aktivitas

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali 

dengan kata kerja. 

 
Percabangan/decison

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih 

dari satu 

Penggabung

an/join

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas lebih 

digabungkan menjadi satu. 
Status Akhir

 

Status akhir yng dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status akhir. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015). 

c. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakukan objek pada usecase dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

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

diketahui objek-objek yng terlihat dalam sebuah usecase beserta metode-metode 

yang dimiliki kelas yang diinstansikan menjadi objek itu. Membuat diagram 

sekuen juga dibutuhkan untuk melihat scenario yang ada pada usecase (Rosa dan 

Shalahuddin, 2015:165). 
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Tabel 3.Simbol Sequence Diagram. 

No Gambar Nama Keterangan 

1. 
 

Life Line Objek entity, antarmuka yang saling berinteraksi. 

2. 
 

Message 
Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat 

informsi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. 

3. 
 

Message 
Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat 

informsi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015). 

d. Class Diagram 

Class diagram adalah sebuah spesifiksi yang jika di instansi dan menghasikan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 

objek. 

Tabel 4.Simbol Class Diagram 

No Nama Simbol Keterangan 

1. 

Generalixation  

Hubungan dimana objek anak 

berbagi prilaku dan struktur data 

dari objek yang ada diatasnya objek 

induk. 

2. 
Class 

 

Himpunan dari objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama   

3. Nary 

Association  

Upaya untuk menghindari asosiasi 

dengan lebih dari dua objek. 

4. 

Collaboration 
 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor. 

5. 
Realization 

 

Operasi yang benar-benar dilakukan 

oleh suatu objek. 

6. 

Dependency  

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

akan mempengaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen yang 

tidak mandiri.  

7. 

Association  

Apa yang menghubungkan antara 

objek yang satu dengan objek 

lainya. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015). 

Berdasarkan pengertian diatas mengenai Unified Modeling Laanguage 

(UML), penulis dapat menyimpulkan bahwa Unified Modeling Language (UML) 

bertujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang termasuk dalam lingkup 
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sistem yang dibahas dan bagaimana antara sistem dengan sub-sistem maupun 

sistem lain di luarnya. 

6. Teknik Pengujian 

Berdasarkan penelitian Utomo dkk (2018:733-734) pengujian perangkat 

lunak merupakan bagian dari Software Development Life Cycle (SDLC) yang 

wajib dilakukan untuk mengidentifikasi semua kesalahan dan kelengkapan 

kebutuhan fungsional/non-fungsional. Meskipun tidak samua kesalahan (error) 

tidak dapat diidentifikasi, setidaknya dapat mengurangi kesalahan dari semua 

fungsi dalam sistem. Teknik pengujian terdiri dari pengujian statis dan dinamis. 

Pengujian statis digunakan sebagai verifikasi sebelum code deployment 

seperti spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, desain dokumen, source code, dan 

konten web page. Pengujian dinamis digunakan sebagai validasi pengujian 

fungsional dan structural untuk mengetahui bahwa komponen yang digunakan 

sudah sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem dan mengetahui tingkat 

keberhasilan dari modul atau fungsi (source code). 

Teknik pengujian black box digunakan untuk menguji fungsional maupun 

input output pada aplikasi. Teknik pengujian ini ditujukan kepada para penguji 

yang tidak memiliki pemahaman dalam pemrograman. Biasanya, pengujian black 

box diterapkan disemua level pengujian perangkat lunak seperti, unit testing, 

integration testing, functional testing dan acceptance testing. Fokus utama dalam 

pengujian black box adalah mengetahui input dalam system, luaran yang 

diharapkan, dan hasil nyata berdasarkan input dari program. 

Menurut Jaya (2018:46), penggunaan metode pengujian black boxtesting 

mempunyai keuntungan dan kekurangan, yaitu: 

1) Keuntungan penggunaan metode black box testing adalah: 

a) Penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman 

tertentu. 

b) Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna, ini membantu untuk 

mengungkapkan ambiguitas atau inkonsistensi dalam spesifikasi persyaratan. 

c) Programmer dan tester keduanya saling bergantung satu sama lain. 

2) Kekurangan dari metode black box testing adalah: 

a) Uji kasus sulit disain tanpa spesifikasi yang jelas. 
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b) Kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh 

programmer. 

c) Beberapa bagian back end tidak diuji sama sekali. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Tafonao Talizaro (2018), dengan judul, yaitu: “Peranan Media Pembelajaran 

dalam Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa”. Penelitian ini, berupa 

perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadi sarana penting untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efesien. Namun di balik itu 

menjadi tuntutan besar bagi para dosen/guru untuk mengembangkan kemampuan 

dalam menguasai teknologi dan media pembelajaran. Peranan media pembelajaran 

dalam proses belajar dan mengajar sangat penting dilaksanakan oleh para 

pendidik saat ini, karena peranan media pembelajaran dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan pengirim kepada penerima dan melalui media pembelajaran 

juga dapat membantu peserta didik untuk menjelaskan sesuatu yang disampaikan 

oleh pendidik. Oleh karena itu, dosen/guru dituntut untuk menggunakan media di 

dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, melalui media pembelajaran dapat 

membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efesien serta terjalin hubungan 

baik antara guru dengan peserta didik. Selain itu, media dapat berperan untuk 

mengatasi kebosanan dalam belajar di kelas. Jadi media pembelajaran adalah 

salah satu metode dalam mengatasi segala macam persoalan dalam mengajar, 

bukan saja mengatasi persoalan, namun media pemberi pembelajaran memberi 

berbagai informasi yang koprehensip kepada peserta didik. 

2. Hendra Saputra Very dan Permata (2018), dengan judul, yaitu: “Media 

Pembelajaran Interaktif menggunakan Macromedia flash pada Materi Bangun 

Ruang”. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

menghasilkan media pembelajaran matematika menggunakan software 

macromedia flash pada materi bangun ruang dan mengetahui kualitas media yang 

dikembangkan berdasarkan penilaian ahli materi dan pembelajaran, ahli media, 

siswa. Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan 

prosedural yang bersifat deskriptif, menggariskan langkah-langkah yang harus 

diikuti untuk menghasilkan suatu produk yang dimulai dengan cara analisis 

standar isi dilanjutkan dengan mengumpulkan referensi, perancangan media dan 
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membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat divalidasi oleh 

ahli materi dan pembelajaran, ahli media. Penelitian ini berhasil mengembangkan 

media pembelajaran berupa CD pembelajaran matematika memuat standar 

kompetensi memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-

bagianya serta menentukan ukuranya. Menurut penilaian ahli media, materi 

pembelajaran media yang dikembangkan mempunyai kualitas Sangat Baik (SB) 

dengan skor 140,9 dengan persentase keidealan 82,882% sehingga layak 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

3. Feriandi Yoko dan Haris indrakusuma Abdul (2019), dengan judul, yaitu: 

“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif dengan Aplikasi Macromedia 

Flash pada Mata Pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar Siswa Kelas X”. Pada 

penelitian ini, pendidikan merupakan salah satu tujuan Negara dan telah 

disebutkan pada pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kualitas pembelajaran harus ditingkatkan guna 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. SMK Negeri 1 Bandung 

merupakan sekolah menengah kejuruan dengan salah satu program keahlian 

Teknik Komputer Jaringan (TKJ). Siswa dituntut menguasai mata pelajaran 

dengan rentang waktu jam pelajaran yang sangat panjang, sehingga menciptakan 

kejenuhan bagi para siswa. Dengan dikembangkannya media pembelajaran yang 

interaktif akan membantu proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. 

Dalam penelitian pengembangan (Receard and Development). Hasil penelitian 

pengembangan adalah media pembelajaran pelajaran Komjardas kelas X semester 

2 SMKN 1 Bandung dikembangkan menggunakan menggunakan software 

Macromedia Flash. Hasil penilaian kelayakan media pembelajaran menurut ahli 

materi yang mencakup kelayakan isi, aspek kebahasaan, aspek sajian, dan aspek 

kegrafikan mencapai nilai 99 dapat disimpulkan bahwa tingkat kelayakan produk 

adalah layak. Menurut ahli media yang mencakup aspek tampilan desain layar, 

aspek kemudahan penggunaan, aspek konsistensi, aspek format, aspek 

kemanfaatan, dan aspek kegrafikan mencapai 103 dapat disimpulkan bahwa 

tingkat kelayakan produk adalah sangat layak, berdasarkan aspek kuesioner 

respen siswa (uji lapangan) memperoleh nilai rata-rata 102,13. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Untuk lebih memperjelas  permasalahan yang disajikan, maka kerangka pikir 

akan diuraikan pada gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Pengembangan media pembelajaran berbasis macromedia flash 8 untuk Pelajaran 

TIK Kelas XI di SMKN 5 Luwu Utara  

SMKN 5 Luwu Utara merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada 

di wilayah malangke tepatnya di Jl. Datuk Sulaeman, Pattimang, Malangke, 

Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. 

Permasalahan yang timbul di SMKN 5 Luwu Utara ialah metode pembelajaran yang 

masih menggunakan metode ceramah khususnya untuk jurusan TKJ sehingga jarang 

dilakukan praktek secara langsung terhadap komputer dan tentu akan berdampak 

negatif pada pemahaman siswa terhadap materi yang dipaparkan oleh guru karena 

masih kurang efektif. 

SMKN 5 Luwu Utara memerlukan suatu metode yang lebih efektif dan efisien yakni 

pengembangan media pembelajaran berbasis macromedia flash 8 untuk pelajaran 

TIK kelas XI agar memudahkan siswa untuk mengerti materi yang dipaparkan oleh 

guru.  

Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengembangan media pembelajaran berbasis 

macromedia flash 8 yang lebih efektif dan efisien untuk mempermudah guru dalam 

proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. 


