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ABSTRACT — Human life in the present and the future can
not be separated from technology. One very popular form of
technology development in the field of information
technology is the technology of Multimedia. A media
presented using computer technology in the form of
interactive multimedia. One of the software and hardware
that supports the application is Adobe Flash Professional CS6
and Android smartphones. The problem in this research is
how, make, or manufacture and test interactive multimedia
applications to introduce the solar system with the Android
Smartphone. The purpose of making this application is to
help introduce the solar system to the students developed
with Adobe Flash Professional CS6 and Android Smartphone.
Keywords: Interactive Animation, Solar System, Android.
ABSTRAK — Kehidupan manusia di masa sekarang dan
masa datang tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Salah
satu
bentuk
teknologi
yang
sangat
populer
perkembangannya dalam bidang teknologi informasi
adalah teknologi Multimedia. Suatu media yang dihadirkan
dengan memanfaatkan teknologi komputer berbentuk
multimedia interaktif. Salah satu perangkat lunak dan
keras yang sangat mendukung dalam penerapannya adalah
Adobe Flash Profesional CS6 dan Smartphone Android.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah,
membuat, atau memproduksi dan menguji aplikasi
multimedia interaktif untuk mengenalkan Tata Surya
dengan Smartphone Android. Tujuan dari pembuatan
aplikasi ini adalah untuk membantu mengenalkan Tata
surya kepada siswa yang dikembangkan dengan Adobe
Flash Profesional CS6 dan Smartphone Android..
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paket dan melakukan praktek sederhana. Hal ini cukup
berpengaruh terhadap proses penyerapan materi karena
pembelajaran dengan buku paket terkadang dapat
mendatangkan kejenuhan sehingga dapat menghambat
prestasi siswa.
Sebagai salah satu solusi dalam masalah tersebut
dapat menggunakan media pembelajaran interaktif
berbasis animasi dalam proses kegiatan belajar mengajar.
Diharapkan dengan media pembelajaran interktif ini dapat
membantu penyampaian materi menjadi lebih mudah
untuk difahami, lebih cepat penyerapan materi siswa dan
dapat menarik minat siswa dalam mempelajari materi tata
surya.
Menurut Tantriadi (2013:6) menyatakan Metode
pembelajaran tata surya melalui media interaktif ini yang
mengkombinasikan visualisasi gambar, teks, animasi,
audio dan video dapat lebih menarik minat seseorang
dalam proses pembelajaran.

BAHAN DAN METODE

PENDAHULUAN

A. Pengertian Sistem Pembelajaran
Menurut Indrajani (2014:55) mengemukakan
bahwa ”Sistem Pembelajaran
bertujuan untuk
mendeskripsikan batasan ruang lingkup aplikasi basis data
serta sudut pandang user yang sama sehingga
mempermudah pengguna komputer untuk mengetahui
informasi”.
Sistem pembelajaran berbasis multimedia berupa
Multimedia Pembelajaran (CD Interaktif) Tata surya yang
dapat mengkomodasi perbedaan karakter siswa dan
memberikan umpan balik bagi pembelajar tutorial,
evaluasi dan adanya animasi sehingga dapat mendorong
siswa untuk menganalisa dan menggali inforamasi untuk
menghasilkan hasil yang optimal (Santosa dan Sunardi,
2010:40).

Penggunaan media pembelajaran bertujuan untuk
mempermudah bagi guru dalam menyampaikan informasi
materi kepada anak didik. Dengan media pembelajaran ini,
anak didik dapat dengan mudah menyerap atau menerima
serta memahami materi yang telah disampaikan oleh guru.
Salah satu media pembelajaran ini dapat berupa animasi
interktif yang dapat dengan mudah difahami.
Dalam proses pembelajaran materi tata surya
khususnya pada anak tingkat sekolah dasar (SD), biasanya
proses pembelajarannya lebih banyak menggunakan buku

B. Animasi
Animasi adalah usaha untuk membuat presentasi
statis menjadi hidup. Saat ini banyak sekali programprogram yang dirancang khusus sebagai pembuat animasi
atau games, dan diantara beberapa program tersebut salah
satunya adalah Adobe Flash Proffesional CS6. Sebenarnya
program ini bukan untuk pembuatan sebuah animasi
ataupun games, namun seiring dengan perkembangannya
teknologi dari kemudahan penggunaan, kelengkapan
listing program sehingga program ini tidak kalah jika

Kata Kunci: Animasi Interaktif, Tata Surya, Android.
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dibandingkan program-program pembuat animasi atau
games lainnya.
C. Pengujian White Box
White box testing secara umum merupakan jenis
testing yang isi dari perangkat lunak itu sendiri.
D. Pengujian Black Box
Menurut Rizky (2011,264) ”Black box testing adalah
tipe testing yang memperlakukan perangkat lunak yang
tidak diketahui kinerja internalnya”. Sehingga para tester
memandang perangkat lunak seperti layaknya sebuah
”kotak hitam” yang tidak penting dilihat isinya, tapi cukup
dikenai proses testing di bagian luar.
E. Storyboard
Menurut Binanto (2010 : 255) ”Storyboard
merupakan pengorganisasi grafik, contohnya adalah
ilustrasi atau gambar yang ditampilkan berurutan untuk
keperluan visualisasi awal dari suatu file, animasi, atau
urutan media interaktif”. Storyboard adalah sketsa gambar
yang disusun berurutan sesuai dengan naskah, dengan
storyboard kita dapat menyampaikan ide cerita kita
kepada orang lain dengan lebih mudah, karena kita dapat
menghasilkan persepsi yang sama pada ide cerita kita.

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Gambar 2. Storyboard Mulai Kuis
B. User Interface
User interface ini akan dibuat bermacam-macam
gambar, sehingga tampilannya menjadi lebih menarik dan
lebih hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perancangan Storyboard
Storyboard disusun secara berurutan, tampilan
demi tampilan atau layar demi layar. Setiap tampilan atau
layar pada storyboard ditulis penjelasan tentang apa saja
yang ada pada tampilan atau layar tersebut. Dengan
demikian setiap tahap perancangan menjadi lebih mudah
dan terarah. Selain itu, kesalahan mudah ditelusuri
penyebab terjadinya kesalahan.

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Gambar 3. Halaman Menu Utama

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Gambar 1. Storyboard Mulai Tata Surya
Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Gambar 4. Halaman Menjawab Soal
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C. White Box
Pengujian yang pertama kali adalah White Box
Testing dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti
kode-kode program yang ada, dan menganalisis apakah
ada kesalahan atau tidak dengan menggunakan keputusan
logis dari sisi true dan false.
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Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Gambar 5. Bagan Alir Soal Quiz

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Gambar 6. Grafik Alir Soal Evaluasi
Kompleksitas Siklomatis (pengukuran kuantitatif
terhadap kompleksitalogis suatu program) dari grafik alir
dapat diperoleh dengan perhitungan :
Dimana: V(G)=E-N+2
Keterangan :
E = Jumlah edge grafik alir yang ditandakan dengan
gambar panah
N = Jumlah simpul grafik alir yang ditandakan dengan
gambar
lingkaran
Sehingga
kompleksitas
siklomatisnya.
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D. Black Box
Pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa
suatu masukan akan menjalankan proses tepat. Untuk
contoh pengujian terhadap beberapa tombol dari aplikasi
multimedia memberikan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Pengujian Tata Surya

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Gambar 9. Grafik Kuesioner

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
Tabel 2. Pengujian Kuis

Sumber : Hasil Penelitian (2016)
E. Hasil Pengolahan Data Kuesioner
Pengujian terhadap program aplikasi pengenalan
Tata Surya kepada siswa penulis dengan menggunakan
kuesioner yang berupa angket. Kuesioner diberikan
kepada 40 orang tentang bagaimana pendapat mereka
setelah aplikasi ini dijalankan, yang terdiri dari 10
pertanyaan
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Dari hasil kuisioner di atas, animasi interaktif
pengenalan tata surya, orangtua merasa lebih mudah
mengajar anak-anaknya belajar di rumah karena animasi
mudah digunakan, anak mereka juga lebih berminat
belajar dengan animasi, gambar-gambar di animasi juga
menarik minat anak-anaknya, dan orangtua senang karena
anak-anaknya menjadi lebih mudah menerima pelajaran
dari animasi interaktif

KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada
bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Aplikasi pengenalan Tata Surya sudah selesai dibuat
dan aplikasi ini sudah dapat dijalankan sebagaimana
fungsinya.
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2. Penulis berharap dengan aplikasi ini dapat
mengarahkan pengguna untuk dapat meningkatkan
minat untuk mengetahui tentang Tata Surya.
3. Aplikasi ini menyediakan menu evaluasi agar
menambah daya tarik minat pengguna untuk
menggunakan aplikasi ini.
4. Aplikasi edukatif untuk anak ini dapat mempermudah
orangtua untuk meningkatkan kreatifitas anak karena
aplikasi ini berbasis multimedia yang didalamnya
terdapat materi yang menarik sehingga membantu
orangtua untuk memberikan materi pelajaran dengan
mudah
5. Dan pada intinya penulis berharap dengan adanya
aplikasi ini dapat memudahkan anak-anak dalam
pemahaman tentang Tata Surya.
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