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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

4.1 Dasar Pemikiran 

Setelah peneliti melakukan pemetaan data dengan teknik wawancara 

dengan ibu Dewi Masitoh,S.pd selaku guru dan kepala dari TK satu atap 

peneliti memberikan beberapa pertanyaan diantaranya : 

1. Bagaimana teknik mengajar di TK satu atap, apakah masih 

menggunakan cara yang tradisional ? 

Jawab : Iya, masih menggunakan cara yang tradisional dengan cara 

menunjuk gambar objek dan memberi tahu apa nama obyek tersebut 

sehingga apa yang diajarkan menjadi tidak menarik dan membuat rasa 

ingin tahu anak berkurang. 

2. Apakah sudah ada aplikasi multimedia pembelajaran tentang buah-

buahan pada tk satu atap ? 

Jawab : Belum ada, karna TK ini masih baru dan juga belum ada yang 

membuatkan aplikasi seperti itu. 

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan  pada bagian 

sebelumnya, aplikasi yang dirancang pada akhirnya akan digunakan untuk 

memberi kemudahan bagi murid Taman Kanak kanak (TK) untuk mengenal 

bermacam-macam jenis buah-buahan serta memberikan kemudahan bagi 

pengajar dalam menyampaikan materi. 

4.1.1 Konsep Pembelajaran Tentang Aplikasi Buah-buahan 

Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk membantu murid 

Taman Kanak kanak (TK) untuk belajar tentang buah-buahan serta 

manfaat dari buah tersebut yang tentunya sangat baik untuk 

kesehatan tubuh kita. Aplikasi yang akan dibuat nantinya 

menerapkan konsep multimedia yang berupa gambar, animasi, movie 

maupun suara, sehingga dapat memberi kemudahan bagi para murid 

untuk mempelajari setiap penerapan yang akan diajarkan, baik 

tulisan maupun bentuk objeknya. Aplikasi ini nantinya akan 

disajikan dengan menu yang interaktif serta komunikatif sehingga 

proses belajar dapat dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. 
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4.1.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak  

Pembuatan aplikasi ini membutuhkan software yang 

dikeluarkan oleh Adobe Systems guna mendesain sekaligus sebagai 

sarana kompilasinya, selain itu dibutuhkan berbagai software 

pendukung guna tambahan mengedit suara dan gambar. Dibutuhkan 

pula hardware untuk menjalankan software yang digunakan untuk 

mendesain. Adapun perangkat keras dan perangkat lunak minimal 

yang dibutuhkan dalam pembuatan software ini sebagai berikut:  

1. Software 

Software utama yang digunakan untuk pembuatan program 

ini adalah Adobe Flash CS3 yang berjalan dengan Sistem 

Operasi Windows 8. Alasan digunakanya software ini karena 

flash merupakan sebuah konsep pemrograman yang sangat 

popular dan mempunyai kelebihan-kelebihan antara lain lebih 

interaktif, kemampuan desain yang bagus, keanekaragaman yang 

dapat diciptakan serta memiliki integritas dengan aplikasi lainya. 

Sedangkan perangkat lunak pendukung yang dapat digunakan 

untuk mengimplementasikan pembuatan aplikasi ini yaitu Corel 

Draw, Adobe Photoshop dan Microsoft Paint. 

2. Hardware 

Hardware adalah perangkat keras pada sistem computer 

secara fisik dapat dilihat dan dipegang. Sedangkan untuk 

menjalankan aplikasi pengenalan buah-buahan, maka dibutuhkan 

sistem perangkat yang mampu mendukung pengoperasian 

program, yaitu satu unit PC atau laptop dengan spesifikasi 

minimal pentium 4. 

4.2 Tahap Perancangan Program 

Perancangan program bertujuan memberikan gambaran struktur sistem 

yang akan dibangun. Tahap ini merupakan sistem pemodelan dari kebutuhan 

sistem yang telah dijelaskan dalam bagian kebutuhan sistem. Adapun rancangan 

menu program yang akan dibuat dapat dilihat pada bagan alir dokumen (dokumen 

flowchart) berikut: 
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Gambar 5 : Desain Proses Flowchart Menu Materi 
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 Keterangan gambar desain proses flowchart menu materi : 

Pada tampilan pertama ada lima pilihan menu yaitu materi, quiz, 

programmer, bantuan dan keluar, pada menu ini kita akan memilih menu materi, 

Setelah kita memilih menu materi kemudian akan muncul Scene 20 macam buah-

buahan yang bisa kita pilih salah satu sesuai keinginan kita, pada Scene ini kita 

diberi 2 pilihan yang pertama adalah memilih salah satu buah yang ada dan jika 

kita tidak ingin memilih buah maka opsi yang kedua adalah kembali ke menu, 

setelah kita memilih salah satu buah maka akan muncul Scene selanjutnya yaitu 

Scene buah sesuai dengan pilihan kita tadi dilengkapi dengan nama buah, 

keterangan buah dan juga ejaan yang bisa mengeluarkan suara, pada tampilan ini 

ada 3 opsi yang bisa kita pilih yaitu yang pertama tampil buah selanjutnya, pada 

opsi ini kita akan dialihkan ke Scene buah yang selanjutnya, yang kedua yaitu 

kembali ke buah yang sebelumnya jika kita memilih opsi ini kita akan dialihkan 

ke Scene buah yang sebelumnya dan yang ketiga adalah kembali pilih buah-

buahan jika kita memilih opsi ini kita akan dialihkan ke Scene pilih buah-buahan. 
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Gambar 6 : Desain Proses Flowchart Menu Evaluasi 
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 Keterangan gambar desain proses flowchart menu evaluasi : 

Pada tampilan pertama ada lima pilihan menu yaitu materi, quiz, programmer, 

bantuan dan keluar, pada menu ini kita akan memilih menu quiz, setelah kita memilih 

menu quiz kita akan dialihkan ke Scene aturan permainan, pada Scene ini kita akan 

diberi informasi mengenai tatacara dan bagaimana cara memainkannya, pada Scene ini 

kita diberi 2 opsi yaitu mulai quiz dan kembali ke menu, jika kita memilih opsi mulai 

quiz maka kita akan diarahkan ke Scene soal pilihan ganda, disini kita akan diberikan 

10 soal yang masing-masing soal diberikan nilai 10 jika benar dan bila salah akan 

diberikan nilai 0 dan pada akhir soal akan diberikan skor sesuai dengan jawaban yang 

kita pilih tadi dengan ketentuan jika nilai lebih dari 60 maka akan keluar text nilai anda 

bagus dan jika nilai anda 60 kebawah maka akan keluar text belajar lagi ya, dan jika kita 

memilih opsi yang kedua kita akan diarahkan ke halaman menu. 

 

Gambar 7 : Desain Proses Flowchart Menu Biodata 
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 Keterangan gambar desain proses flowchart menu biodata : 

Pada tampilan pertama ada lima pilihan menu yaitu materi, quiz, programmer, 

bantuan dan keluar, pada menu ini kita akan memilih menu programmer, setelah kita 

memilih menu programmmer kita akan dialihkan ke Scene biodata pembuat aplikasi, 

pada Scene kita akan diberikan informasi mengenai biodata pembuat aplikasi, yaitu 

diantanya nama, nim, tempat tanggal lahir, prodi, fakultas dan juga alamat, setelah kita 

melihat biodata pembuat aplikasi disini disediakan tombol home yang berfungsi untuk 

kembali ke menu. 

 

Gambar 8 : Desain Proses Flowchart Menu Bantuan 
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 Keterangan gambar desain proses flowchart menu bantuan : 

Pada tampilan pertama ada lima pilihan menu yaitu materi, quiz, programmer, 

bantuan dan keluar, pada menu ini kita akan memilih menu bantuan, setelah kita 

memilih menu bantuan kita akan dialihkan ke scene pilihan macam-macam tombol, 

pada scene ini kita akan diberikan dua opsi yaitu opsi yang pertama adalah memilih 

tombol dan yang kedua adalah kembali ke menu, jika kita memilih tombol maka akan 

keluar informasi mengenai tombol yang kita pilih, dan jika kita memilih opsi yang 

kedua maka kita akan kembali ke scene menu. 

4.2.1 Desain Input 

Aplikasi multimedia interaktif pengenalan buah-buahan 

memiliki tampilan sebagai antarmuka pengguna (user interface) 

untuk dapat mengakses alur menu  yang dituju. Berikut desain-

desain antarmuka pengguna : 

1. Struktur Rancangan Menu 

Saat program pertama kali dijalankan maka akan 

muncul tampilan layar dengan desain seperti dibawah ini yang 

menampilkan judul dari aplikasi ini. Di dalam tampilan 

interface tersebut terdapat beberapa menu interaktif dan 

keterangan mengenai content dari aplikasi pembelajaran ini. 

 

Gambar 9 : Desain Rancangan Menu 

a. Desain interface menu materi buah-buahan 

Menu materi buah-buahan menampilkan beberapa 

macam gambar buah-buahan yang dijelaskan dalam bentuk 

animasi beserta keterangan dari masing-masing gambar 

tersebut. 
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Gambar 10 : Desain Interface Menu Materi Buah-Buahan 

b. Desain interface menu evaluasi 

Di dalam menu evaluasi ini, terdapat menu main 

untuk mengerjakan soal-soal pembelajaran yang berkaitan 

dengan macam-macam buah-buahan dan yang berfungsi 

mengasah kemampuan user dalam mendalami 

pembelajaran aplikasi ini. 
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 Gambar 11 : Desain Interface Evaluasi 
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c. Desain interface menu programmer 

Pada bagian menu programmer menjelaskan tentang 

biodata dari pembuat aplikasi multimedia interaktif 

pengenalan buah-buahan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 : Desain Interface Menu Programmer 

d. Desain interface menu bantuan. 

Pada bagian menu Bantuan menjelaskan tentang 

fungsi dari tombol-tombol yang terdapat pada aplikasi 

multimedia interaktif pengenalan buah-buahan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 : Desain Interface Menu Bantuan 

e. Desain interface menu keluar 

Pada bagian menu keluar merupakan menu untuk 

keluar dari aplikasi multimedia interaktif pengenalan buah-

buahan. 
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 Gambar 14 : Desain Interface Menu Keluar 

4.3 Implementasi Program 

 4.3.1 Gambaran Umum Program 

Program ini dibuat dalam bentuk aplikasi multimedia 

interaktif pengenalan buah-buahan yang dikemas sedemikian rupa 

dalam bentuk aplikasi multimedia yang terdiri dari menu buah, 

evaluasi, programer, bantuan dan keluar. Dalam menu buah, berisi 

bermacam-macam gambar buah-buahan serta info tentang gambar 

tersebut. Menu evaluasi berisi tentang soal-soal yang dikemas dalam 

bentuk pilihan ganda, dari menu evaluasi inilah dapat kita ketahui 

sejauh mana kemampuan pemahaman seorang user yang telah 

menjalankan aplikasi ini. Menu programmer menjelaskan tentang 

biodata pembuat dari aplikasi ini. Menu bantuan menjelaskan fungsi 

dari tombol-tombol yang ada pada aplikasi ini Sedangkan dalam 

menu keluar adalah menu untuk keluar dari aplikasi. 

4.3.2 Menjalankan Program 

Langkah pertama untuk mengisi program aplikasi ini ke dalam 

komputer biasanya harus dilakukan dengan cara menginstal terlebih 

dahulu, akan tetapi untuk program aplikasi ini tidak perlu diinstalasi 

melainkan hanya   dicopy-kan saja bentuk exe-nya ke dalam 

komputer. 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan Screen capture/Layout 

aplikasi multimedia interaktif pengenalan buah-buahan sekaligus 

panduan cara mengoperasikan program dari awal sampai akhir: 
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1. Untuk pertama kali menjalankan program aplikasi ini, double klik 

/ klik   kanan mouse kemudian pilih Open setelah file tersebut 

terbuka maka tampilan pertama yang akan muncul adalah Scene 

awal intro pembelajaran. seperti di bawah ini. 

 

Gambar 15 : Scene Intro Pembelajaran 

Setelah muncul scene seperti di atas, dapat dilihat bahwa ada 

tombol masuk ke menu. Yang bertujuan untuk mulai masuk link 

pada bagian scene menu pembelajaran aplikasi. Adapun kode 

untuk memanggil link scene menu sebagai berikut: 

 

Gambar 16 :  Kode Pemanggil Scene Menu Utama 

 

Gambar 17 : Scene Awal Menu Pembelajaran 
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Kemudian stelah kita klik tombol masuk di menu pada bagian 

scene intro, maka muncul scene seperti di atas, dapat dilihat 

bahwa ada lima macam tombol yang masing-masing berguna 

untuk link ke menu-menu yang ada dalam aplikasi pembelajaran 

ini, misalnya tombol materi yaitu untuk link ke menu materi 

buah-buahan, tombol quiz untuk link ke menu evaluasi, tombol 

programmer untuk link ke menu programmer, tombol bantuan 

untuk link ke menu bantuan dan yang terakhir tombol keluar 

yaitu tombol untuk mengakhiri atau menutup aplikasi 

pembelajaran ini. Adapun kode-kode untuk memanggil bagian 

scene menu dari setiap tombol sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 18 :  Kode Pemanggil Scene Bagian-bagian Menu Aplikasi 

2. Kemudian jika tombol materi atau tombol pertama diklik maka 

akan tampil scene seperti televisi yang berisi 20 macam buah-

buahan. 
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Gambar 19 : Scene Materi 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene materi adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 20 : Kode Pemanggil Scene Materi 

Adapun kode  untuk kembali ke bagian menu utama  adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 21 : Kode Kembali Menu Utama 

3. Kemudian jika salah satu gambar buah diklik maka akan tampil 

scane tampilan buah tersebut lengkap dengan nama, gambar dan 

keterangan dari buah tersebut, kelebihan dari aplikasi ini adalah 

nama dari buah tersebut jika kita klik akan mengeluarkan suara yang 

tentunya akan lebih mudah digunakan untuk mengeja bagi anak 

taman kanak-kanak. 
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Gambar 22 : Scene Buah Anggur 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah anggur adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 23 : Kode Pemanggil Scene buah Anggur 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 24 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 25 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 26 : Scene Buah Mangga 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah manga adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 27 : Kode Pemanggil Scene Buah Mangga 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 28 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 29 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 30 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 



39 
 

 
 

 

Gambar 31 : Scene Buah Jeruk 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah jeruk adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 32 : Kode Pemanggil Scene Buah Jeruk 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 33 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 34 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 35 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 36 : Scene Buah Apel 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah Apel adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 37 : Kode Pemanggil Scene Buah Apel 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 38 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 39 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 40 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 41 : Scene Buah Stroberi 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah Stroberi 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 42 : Kode Pemanggil Scene Buah Stroberi 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 43 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 44 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 45 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 46 : Scene Buah Durian 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah durian adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 47 : Kode Pemanggil Scene Buah Durian 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 48 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 49 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 50 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 51 : Scene Buah Manggis 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah manggis 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 52 : Kode Pemanggil Scene Buah Manggis 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 53 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 54 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 55 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 56 : Scene Buah Pisang 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah pisang adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 57 : Kode Pemanggil Scene Buah Pisang 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 58 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 59 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 60 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 61 : Scene Buah Nanas 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah nanas adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 62 : Kode Pemanggil Scene Buah Nanas 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 63 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 64 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 65 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 66 : Scene Buah Semangka 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah semangka 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 67 : Kode Pemanggil Scene Buah Semangka 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 68 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 69 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 70 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 



47 
 

 
 

 

Gambar 71 : Scene Buah Melon 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah melon adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 72 : Kode Pemanggil Scene Buah Melon 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 73 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 74 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 75 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 76 : Scene Buah Nangka 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah nangka adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 77 : Kode Pemanggil Scene Buah Nangka 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 78 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 79 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 80 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 



49 
 

 
 

 

Gambar 81 : Scene Buah Pepaya 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah pepaya adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 82 : Kode Pemanggil Scene Buah Pepaya 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 83 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 84 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 85 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 



50 
 

 
 

 

Gambar 86 : Scene Buah Rambutan 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah rambutan 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 87 : Kode Pemanggil Scene Buah Rambutan 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 88 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 89 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 90 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 91 : Scene Buah Sirsak 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah sirsak adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 92 : Kode Pemanggil Scene Buah Sirsak 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 93 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 94 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 95 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 96 : Scene Buah Jambu 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah jambu adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 97 : Kode Pemanggil Scene Buah Jambu 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 98 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 99 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 100 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 101 : Scene Buah Belimbing 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah belimbing 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 102 : Kode Pemanggil Scene Buah Belimbing 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 103 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 104 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 105 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 106 : Scene Buah Duku 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah duku adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 107 : Kode Pemanggil Scene Buah Duku 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 108 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 109 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 110 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 111 : Scene Buah Kelengkeng 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah kelengkeng 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 112 : Kode Pemanggil Scene Buah Kelengkeng 

Kode untuk menuju ke Scene buah selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 113 : Kode Pemanggil Scene buah selanjutnya 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 114 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 115 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 
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Gambar 116 : Scene Buah Kelapa 

Adapun kode  untuk menuju ke bagian scene buah kelapa adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 117 : Kode Pemanggil Scene Buah Kelapa 

Kode untuk menuju ke Scene buah sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 118 : Kode Pemanggil Scene buah sebelumnya 

Kode menuju ke Scene pilihan buah adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 119 : Kode Pemanggil Scene pilihan buah 

4. Kemudian jika tombol quiz atau tombol kedua pada menu utama 

aplikasi multimedia interaktif pengenalan buah-buahan diklik, 

maka akan tampil scene evaluasi. Klik tombol main untuk 

memulai latihan soal dan sebaliknya jika anda ingin kembali ke 

menu utama klik tombol home. 



57 
 

 
 

 

Gambar 120 : Scene Evaluasi 

5. Kemudian jika sudah klik tombol main, maka akan di tampilkan 

scene soal-soal yang akan di evaluasikan, dan jumlah soal-soal 

yang akan di evaluasikan itu adalah sebanyak 10 soal. Masing-

masing soal memiliki skor 10 jika jawaban benar, tapi jika salah 

skor akan tetap dan tidak berkurang. Demikian soal-soal evaluasi 

akan di tampilkan seperti di bawah ini.  

 

Gambar 121 : Scene Soal-soal Evaluasi 

6. Setelah soal-soal yang dikerjakan sudah habis atau sebanyak 10 

soal, dan jika  soal-soal dapat dijawab dengan mendapatkan nilai 

lebih dari 60, maka akan muncul gambar dibawah ini. 
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Gambar 122 : Scene Nilai Akhir Evaluasi Lebih Dari 60 

7. Jika Setelah soal-soal yang dikerjakan sudah habis atau sebanyak 

10 soal dan user mendapatkan nilai 60 kebawah, maka akan 

tampil scene seperti di bawah ini. 

 

Gambar 123 : Scene Nilai Akhir Evaluasi 60 Kebawah 

Adapun  kode-kode scene menu evaluasi  adalah sebagai berikut: 
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Gambar 124 : Kode Scene Menu Evaluasi 

Adapun kode  untuk kembali ke bagian menu utama  adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 125 : Kode Kembali Menu Utama 

8. Kemudian jika tombol programmer atau tombol ketiga pada 

menu utama aplikasi multimedia interaktif pengenalan buah-

buahan diklik, maka akan tampil scene yang berisi tentang data 

diri programmer.  

 

Gambar 126 : Scene Programmer 

kode  untuk menuju ke bagian scene programmer adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 127 : Kode Scene Programmer  

Adapun kode  untuk kembali ke bagian menu utama  adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 128 : Kode Kembali Menu Utama 

9. Kemudian jika tombol bantuan atau tombol keempat pada menu 

utama aplikasi multimedia interaktif pengenalan buah-buahan 

diklik, maka akan tampil scene yang berisi informasi tentang 

beberapa tombol untuk mempermudah user dalam menggunakan 

aplikasi ini. 

 

Gambar 129 : Scene Bantuan 

kode  untuk menuju ke bagian scene bantuan adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 130 : Kode Scene Bantuan 

Adapun kode  untuk kembali ke bagian menu utama  adalah : 

 

Gambar 131 : Kode Kembali Menu Utama 
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10. Kemudian jika tombol terakhir atau kelima di klik, maka akan 

ditampilkan kotak konfirmasi, apakah anda akan benar-benar 

keluar dari aplikasi ini. 

 

Gambar 132 : Scene Keluar 

Adapun kode  untuk keluar dari aplikasi ini yaitu : 

 

Gambar 133 : Kode Untuk Keluar Aplikasi 

4.4 Pengujian Metode  

1. Ahli Materi  

Validasi yang dilakukan oleh ahli materi yaitu dapat memberikan saran 

dan pendapat untuk melakukan revisi pada aplikasi pengenalan buah-buahan 

sebagai berikut :  

No.  Indikator  Nilai  

1.  Materi mendukung pencapaian tujuan 3  

2.  Materi mudah dimengerti 3  

3.  Penyajian materi sesuai tujuan yang dirumuskan  3  

4.  Kejelasan penyampaian materi  3  

5.  Kelengkapan materi 3  

6.  Relevansi tujuan media informasi  3  

7.  Kesesuaian penggunaan bahasa yang digunakan 3  

 Skor Total  21  

Tabel 3 : Hasil Penilaian Ahli Materi 
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2. Ahli Media  

Validasi yang dilakukan oleh ahli media yaitu dapat memberikan saran dan 

pendapat untuk melakukan revisi pada aplikasi pengenalan buah-buahan sebagai 

berikut :  

No.  Indikator  Nilai  

1.  Kemudahan alur materi melalui penggunaan bahasa  3  

2.  Kesusaian gambar materi 3  

3.  Kejelasan uraian materi 3  

4.  Teks dapat terbaca dengan baik 3  

5.  Kesesuaian jenis huruf dan ukuran huruf  2  

6.  Proporsional layout (tata letak teks dan gambar) 3  

7.  Kesesuaian proporsional warna   3  

8.  Kecepatan pemrosesan perintah 3  

9.  Ketetapan tombol navigasi  3  

 Skor Total  26  

Tabel 4 : Hasil Penilaian Ahli Media 

No.  Persentase  Kriteria  

1.  67% - 100%  Layak  

2.  34% - 67%   Cukup Layak  

3.  1% - 34%  Kurang layak Layak  

 Tabel 5 : Klasifikasi Persentase  

No. Ahli Instrumen 

Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Ahli 

(ƒ) 

Persentase 

(%) (P) 
Kriteria 

Keterangan 

Ahli 

1. Materi 7 21 21 100% Layak Sudah baik 

2. Media 9 27 26 96,29% Layak  Sudah baik, 

tombol huruf 

disesuaikan 

lagi 

 Tabel 6 : Validasi Ahli  


