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ABSTRACT—The world learned in early childhood is the
world learn while playing. Therefore, it should be given a
stimulus that raised interest in a medium of learning itself.
Technological developments so rapidly with various types
ranging from techniques to create images that do not
move until the image is moving. To create an interactive
animation, we can learn a software such as Adobe Flash
CS5. From the test results of a questionnaire to
multimedia-based applications can help relieve tired or
bored in learning.
Keywords: Animation, the introduction of animals, early
childhood
INTISARI—Dunia belajar pada anak usia dini adalah
dunia belajar sambil bermain. Oleh karena itu perlu
diberikan rangsangan agar timbul ketertarikan pada
suatu media belajar itu sendiri. Perkembangan teknologi
begitu pesat dengan berbagai jenis yang beragam, mulai
dari teknik membuat gambar yang tidak bergerak sampai
gambar yang bergerak. Untuk membuat sebuah animasi
interaktif, kita dapat mempelajari suatu software seperti
Adobe Flash CS5. Dari hasil uji kuesioner terhadap
aplikasi berbasis multimedia dapat membantu
menghilangkan rasa jenuh atau bosan dalam belajar.
Kata Kunci: Animasi, pengenalan binatang, PAUD

PENDAHULUAN
Pendidikan anak harus dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Berbagai
kemampuan yang teraktualisasikan beranjak dari
berfungsinya otak anak. Oleh karena itu dalam upaya
pendidikan anak usia dini, baik pendidik maupun orang
tua dalam mengarahkan belajar anak perlu
memperhatikan
masalah
yang
terkait
dengan
pemenuhan kebutuhan psikologis, perkembangan
inteligensi, emosional dan motivasi, serta pengembangan
kreativitas anak. Secara khusus dalam pembelajaran
pada anak usia dini sudah saatnya pengembangan
aktivitas anak memperoleh perhatian sehingga dapat
mengembangkan berfungsinya kedua belahan otak
secara seimbang.
Pada tahap pendidikan anak usia dini,
penggunaan perangkat lunak di bidang pendidikan yang
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masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama
dalam hal sistem pembelajaran pada anak usia dini,
seperti salah satunya pengenalan dunia binatang yang
sangat perlu diperkenalkan sejak usia dini. Saat ini untuk
belajar mengenai hewan, ketika belajar sejarah di
sekolah hanya dapat dipelajari dari buku saja (Apriyani
dan Gustianto : 2015), pembelajaran yang digunakan
masih bersifat klasikal sehingga menyebabkan anak-anak
bosan dengan pembelajaran dikelas serta guru harus
seringkali mengulangi materi pembelajaran (Hardyana
dkk: 2016).
Karena dengan demikian anak-anak dapat
mengetahui nama-nama binatang serta informasi lain
tentang dunia binatang. Namun demikian, pembelajaran
dunia binatang masih menggunakan media konvensional
berupa gambar dan tulisan di buku atau dipapan tulis.
Anak akan cenderung lebih tertarik dengan permainan
yang mudah dimainkan dan didalamnya terdapat warnawarna cerah, gambar animasi serta suara yang menarik
perhatian. Dalam tahap ini anak akan lebih mudah
mengingat suatu bentuk atau tulisan yang memiliki ciri
warna menarik dan bentuk yang komunikatif dan
menyenangkan.
Permasalahan yang telah dikemukakan diatas,
dengan memanfaatkan media teknologi, media
pembelajaran pengenalan binatang dapat dikembangkan
menjadi lebih atraktif dengan mengusung metode
pembelajaran menggunakan multimedia interaktif.
Sehingga dapat memotivasi dan menarik minat anak
dalam belajar mengenal binatang.

BAHAN DAN METODE
Dalam pembuatan multimedia ini perangkat lunak
yang penulis gunakan untuk menjalankan aplikasi ini
menggunakan Sistem Operasi Windows 7 Professional.
Adapun software pendukung yang penulis gunakan,
yaitu: Adobe Flash CS5 Professional, Adobe Photoshop CS5
Professional dan Format Factory. Tahapan desain
merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan
aplikasi. Dengan melalui tahapan ini penulis dapat mulai
menentukan karakteristik software, perancangan story
board, perancangan user interface dan state transition
diagram untuk menjelaskan alur dari aplikasi multimedia
yang penulis rancang. Code generation dibuat agar dapat
menghasilkan instruksi sesuai dengan kebutuhan
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pengguna dalam ruang lingkup tertentu. Penulis
menggunakan Adobe Flash Professional CS5 dengan
bahasa pemrograman Action Script sebagai interaktivitas
dalam pengolahan dan membuat aplikasi multimedia.
Aplikasi multimedia yang telah dibuat akan diuji
menggunakan pengujian white box dan black box. Pada
pengujian white box dilakukan dengan cara mengambil
sampel terhadap level tertentu yang dijalankan.
Sedangkan pada pengujian black box dilakukan untuk
memastikan bahwa suatu masukan akan menjalankan
proses yang tepat dan menghasilkan keluaran yang
sesuai dengan aplikasi multimedia yang dirancang.
Support yang dimaksud adalah alat bantu atau
kebutuhan perangkat keras yang digunakan untuk
menunjang aplikasi multimedia ini. Adapun spesifikasi
support perangkat keras yang digunakan adalah PC
dengan sistem operasi Windows 7 Professional, Processor
AMD E-300 APU-Radeon(tm) HD Graphics 1.30 GHz,
Memori 1 GB DDR RAM, Harddisk 160 GB, Standard
Keyboard, Optical Mouse, Sound Card, Speaker aktif dan
monitor SVGA. Sedangkan software yang digunakan yaitu,
Adobe Flash CS5 Professional, Adobe Photoshop CS5
Professional dan Format Factory.

HASIL DAN PEMBAHASAN
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tombol atau menu seperti mulai untuk masuk ke
permainan, instruksi untuk melihat instruksi permainan,
skor untuk melihat skor dan kembali untuk kembali ke
menu utama.
Dalam user interface ini, menampilkan beberapa
tampilan yang terdapat dalam aplikasi ini. Adapun
tampilan layar loading seperti pada gambar dibawah ini:
1.

Interface Layar Loading

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 1. Layar Loading
2.

Interface Layar Utama

A. Tahap Desain
Rancangan ini menggunakan diagram state transition
diagram ini, penulis akan menjelaskan alur-alur dari
aplikasi ini. Adapun alur-alur yang penulis rancang
seperti dibawah ini:

sumber: hasil rancangan(2016)
Gambar 1. State Transition Diagram Menu Utama

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 2. Layar Menu Utama
3.

Interface Layar Pengetahuan

Scene ini menggambarkan tampilan awal aplikasi
dimana pertama kali pemain akan menemui loading
sebelum masuk ke menu utama yang didalamnya
terdapat tombol atau menu pengetahuan, galeri dan
permainan.

sumber: hasil rancangan(2016)
Gambar 2. State Transition Diagram Menu Permainan
Scene ini menggambarkan tampilan awal
permainan dimana pemain akan menemui beberapa
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Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 3. Layar Pengetahuan
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Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 8. Layar Simpan
Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 4. Layar Galeri

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 9. Layar Nilai Terbaik
Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 5. Layar Permainan

Gambar 6. Layar Mulai
Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 7. Layar Total Skor

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 10. Layar Instruksi
B. Tahap Pengujian
Aplikasi yang telah dibuat, selanjutnya akan diuji
dengan teknik pengujian perangkat lunak yang meliputi
pengujian white box dan black box.
Dalam pengujian white box tidak semua hal
pengujian dilakukan terhadap keseluruhan program
secara utuh, namun dilakukan sampel pengujian
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terhadap level tertentu yang dijalankan. Sampel
dilakukan pada pengujian permainan. Secara garis besar,
algoritma dari permainan adalah sebagai berikut: 1.
Pemain harus mengisi dan menebak nama binatang yang
ditampilkan, permainan yang ditampilkan dibuat
sebanyak 12 (dua belas) buah dan diacak secara random.
Pemain harus mengisi dan menebak nama binatang yang
pertama untuk melanjutkan ke stage berikutnya. 2. Nilai
dihasilkan dari tiap huruf yang berhasil ditebak dengan
benar dan akan mendapatkan poin 100 (seratus) sebagai
skor dan akan diakumulasikan sampai permainan
berakhir. 3. Indikator yang digunakan adalah berupa
Abjad (A-Z) yang berfungsi untuk mengkategorikan
kosakata yang ditampilkan, indikator kesalahan yang
berfungsi untuk membatasi jumlah kesalahan dalam
mengisi kolom yang kosong dan indikator waktu yang
berfungsi untuk membatasi dalam mengisi dan menebak
nama binatang agar lebih cepat, jika waktu habis maka
permainan berakhir.
Dalam pengujian white box ini, penulis
menggunakan flowchart serta teknik basis path berupa
grafik alir dan kompleksitas siklomatis untuk menguji
semua jalur independen pada suatu modul yang telah
digunakan paling tidak satu kali. Dibawah ini merupakan
gambar flowchart permainan yang terdapat pada aplikasi
ini:
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Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 14. Grafik Permainan
Dari grafik alir diatas, maka dapat diperoleh
kompleksitas siklomatis sebagai berikut:
V(G) = E – N + 2
V(G) = 18 – 15 + 2 = 5
Basis set yang dihasilkan dari jalur independen secara
linier adalah jalur sebagai berikut:
Jalur 1 : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13
Jalur 2 : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 13
Jalur 3 : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 15 – 8 – 9 – 13
Jalur 4 : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 15 – 13
Jalur 5 : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 14 – 3
Ketika aplikasi dijalankan, maka terlihat bahwa salah
satu basis set yang dihasilkan adalah 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
– 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 dan terlihat bahwa simpul
telah dieksekusi satu kali.
Berdasarkan pengamatan ketentuan tersebut dari segi
kelayakan software, sistem ini telah memenuhi syarat.
Dalam
pengujian
berikutnya
dilakukan
untuk
memastikan bahwa suatu event atau masukan akan
menjalankan proses yang tepat dan menghasilkan output
sesuai dengan rancangan yang dibuat.

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 13. Flowchart Permainan
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teknologi komputer sehingga dapat memotivasi dan
menarik minat anak dalam belajar mengenal binatang.

REFERENSI
Al Fatah, Hanif. (2007). Analisa dan Perancangan Sistem
Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan
dan Organisasi Modern. Yogyakarta: Andi Offset.
Apriyani, Meyti Eka dan Robie Gustianto. (2015).
Augmented Reality Sebagai Alat Pengenalan Hewan
Purbakala Dengan Animasi 3D Menggunakan
Metode Single Marker. ISSN: 2085-3688. Batam:
Jurnal Infotel Vol. 7, No. 1 Mei 2015: 47-52.
Diambil
dari:
http://ejournal
.st3telkom.ac.id/index.php/infotel/article/view/1
08/pdf_1 (10 Mei 2016)
Arsyad, Azhar. (2011). Media Pembelajaran. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
Enterprise, Jubilee. (2010). 30 Bisnis Berbasis Ide Untuk
Siapa Pun. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sumber: Pengujian(2016)

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya
maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari
pembuatan aplikasi ini. Adapun kesimpulan dari seluruh
bab yang telah dibahas sebelumnya, yaitu: 1. Pendidikan
anak harus dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan yang optimal. 2. Dalam upaya pendidikan
anak usia dini, baik pendidik maupun orang tua dalam
mengarahkan belajar anak perlu memperhatikan
masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan
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