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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi yang begitu cepat diberbagai bidang termasuk 

dibidang elektronik, memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan perangkat 

elektronik, dimana saja, kapan saja. 

Adapun kurangnya informasi membuat seseorang bingung melihat lampu 

di rumahnya terlihat redup, atau baterai ponsel-nya terlihat menggelembung atau 

melihat mobilnya tidak mau menyala. Kemungkinan besar ini disebabkan karena 

tegangan listrik yang disuplai oleh sumber baik itu berupa baterai maupun listrik 

dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak sesuai yang dibutuhkan oleh 

perangkat. Standarisasi voltase yang dibuthukan pada suatu perangkat elektronik 

biasanya terdapat pada label produk itu sendiri, misal pada baterai yang tertera 

pada labelnya, pada rumah seharusnya diberikan voltase sebesar 220 Volt oleh 

PT. PLN. Logikanya jika voltase yang disuplai kurang dari voltase yang 

dibutuhkan suatu perangkat, maka perangkat tersebut tidak menyala atau 

perangkat tidak dapat berfungsi seratus persen. Jika voltase yang disuplai lebih 

besar dari voltase yang dibutuhkan suatu perangkat, maka perangkat tersebut akan 

segera rusak. Contoh yang sering terjadi pada baterai ponsel yang 

menggelembung. Ini terjadi disebabkan oleh charger handphone, diketahui 

voltase pada label baterai sebesar 3.7 Volt, diketahui voltase untuk mensuplai 
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charger sebesar 220 Volt. Berapa besar voltase yang disuplai charger menuju ke 

baterai, sehingga menyababkan baterai rusak ? 

Media pembelajaran interaktif alat ukur listrik merupakan sebuah media 

yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut dan memudahkan orang 

untuk mengetahui seberapa besar tegangan maupun arus listrik pada perangkat 

elektronik mereka. Guna mencegah terjadinya kerusakan pada perangkat 

elektronik. 

Media pembelajaran ini menyediakan simulasi prinsip kerja dari ampere-

meter dan voltmeter dalam bentuk video dan animasi guna untuk memudahkan 

pengguna untuk mempraktekan dalam mengukur arus listrik dan tegangan listrik 

dengan alat ukur yang tepat dan akurat. 

Setelah mengetahui materi, prinsip kerja dan cara penggunaannya, media 

pembelajaran ini juga menyediakan evaluasi yang berguna untuk menggali 

pengetahuan pengguna tentang alat ukur listrik. Berisikan soal dan pertanyaan 

yang dimuat secara acak. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi tersebut 

maka penulis membuat tugas akhir dengan judul “ Media Pembelajaran 

Interaktif Alat Ukur Listrik Berbasis Adobe Flash CS6 ”. 

  

I.2. Ruang Lingkup Permasalahan 

Lingkup permasalahan dibahas terdiri dari: 

1. Mencakup tentang analisa data tentang media pembelajaran interaktif 

menggunakan adobe flash Cs6. 

2.  Merancang desain dan animasi yang menarik sehingga mudah dipahami 
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serta dirasa sangat perlu bagi setiap orang. 

 

. 

I.2.1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang dibahas diharapkan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, maka yang menjadi batasan permasalahan 

di dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Membuat media interaktif mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan 

sehari-hari dengan aman dan akurat.  

2. Perlu suatu kreatifitas untuk menciptakan media yang baru. 

 

 

I.2.2. Rumusan Masalah 

Meninjau dari pokok permasalahan yang telah penulis uraikan pada latar 

belakang diatas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana membuat media interaktif alat ukur listrik dengan 

menggunakan Flash? 

2. Bagaimana cara membuat media interaktif mengenai informasi tentang 

kelistrikan yang mudah digunakan oleh user. 

3. Bagaimana penyampaian informasi tentang alat ukur listrik mengenai cara 

penggunaannya. 
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I.2.3 . Batasan Masalah. 

Untuk memfokuskan penelitian yang dilakukan mengenai alat ukur listrik 

ini, maka pembahasannya dibatasi pada beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup penulisan tugas akhir ini mengenai media pembelajaran 

interaktif alat ukur listrik sebagai pemberi layanan informasi pencegahan 

kerusakan yang terjadi pada perangkat elektronik. 

2. Media pembelajaran interaktif alat ukur listrik ini mencakup: informasi materi 

alat ukur ampere-meter dan voltmeter, prinsip kerja serta cara penggunaannya. 

Media tersebut juga mencakup simulasi dan evaluasi. 

3.  Media pembelajaran interaktif alat ukur listrik ini dilakukan pada Personal 

Computer (PC) dengan menggunakan Sistem Operasi Windows 7. 

4. Alat ukur listrik yang menjadi acuan adalah alat ukur untuk mengukur arus 

listrik (ampere-meter) dan tegangan listrik (voltmeter). Setiap penyebutan alat 

ukur listrik pada tugas akhir ini berarti alat ukur tersebut adalah ampere-meter 

dan voltmeter. 

 

I.3. Tujuan dan Manfaat 

I.3.1. Tujuan 

Tujuannya adalah membuat sebuah media pembelajaran interaktif untuk 

dapat digunakan sebagai layanan publik, dalam hal ini adalah mencegah 

kerusakan yang terjadi pada perangkat elektronik. 
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I.3.1 Manfaat 

Adapun manfaat yang dilakukan oleh penulis antara lain adalah agar dapat 

memahami dengan baik tentang jenis alat ukur kelistrikan, dan lebih mengerti 

manfaat, kegunaannya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

I.4. Metodologi Penelitian 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, ada beberapa metode penelitian yang penulis 

lakukan adalah mengambil teori-teori dari buku-buku, majalah, yang berkaitan 

dengan pembuatan aplikasi media menggunakan Adobe Flash CS6. 

 Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, ada beberapa metode yang penulis 

lakukan. Metode-metode tersebut adalah : 

a. Riset Pustaka (Library Research). 

Penulis mengambil teori-teori dari buku-buku, yang berkaitan dengan 

pembuatan aplikasi design berbasis Flash, menggunakan Adobe Flash CS6. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research). 

 Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan teknik untuk 

mengumpulkan data, antara lain : 

1) Identifikasi 

Penyampaian media pembelajaran tentang alat ukur listrik dan cara 

pembuatan media tersebut terlihat sangat menarik. 

2) Konseptualisasi 

Pembuatan konsep tentang media pembelajaran yang akan dibuat. 
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3) Implementasi 

Setelah konsep media pembelajaran tentang alat ukur listrik sudah 

didapat maka pembuatannya dituangkan kedalam aplikasi Adobe 

Flash CS6 sesuai perancangan. 

  

I.5. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, Ruang 

lingkup Permasalahan, Tujuan dan Manfaat, Metodologi 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : TINJUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan 

dengan aplikasi yang digunakan dan alat yang digunakan. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada Bab ini membahas tentang cara kerja dari metode yang 

digunakan dalam media pembelajaran. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan dari penelitian serta 

menampilkan hasil perancangannya. 
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BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab ini menjelasskan kesimpulan dan saran penulisan dari 

Tugas Akhir tentang Pembuatan media pembelajaran. 


