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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

III.1 Analisa 

Pada pembahasan bab ini, akan dilakukan penganalisaan mengenai 

analisa dan perancangan pembuatan ”Media Pembelajaran Interaktif Alat Ukur 

Listrik”. Dalam mengevaluasi suatu proses diperlukan tahap analisis untuk 

menguji tingkat kelayakan terhadap pembuatan animasi dengan Adobe Flash 

CS6. Proses pembuatan aplikasi ini akan  dilakukan dan masih dalam tahap 

perencanaan. 

 

III.2. Analisis Kebutuhan Sistem 

  Perancangan bertujuan untuk memberikan gambaran logika sistem yang 

baru serta garis besar kepada pemakai sistem dalam desain sistem tersebut sudah 

tergambar logika dari seluruh sistem. Implementasi program perancangan dan 

pembuatan ”Media Pembelajaran Interaktif Alat Ukur Listrik” merupakan tahap 

paling penting dimana sistem yang sudah dirancang, diimplementasikan untuk 

menghasilkan sistem yang sesuai dengan yang diinginkan dan siap dioperasikan 

pada keadaan yang sebenarnya. 

Pembuatan media interaktif ini membutuhkan serangkaian peralatan yang 

dapat mendukung kelancaran proses perancangan dan pembuatan multimedia. 

Berikut ini aspek-aspek yang di butuhkan dalam pembuatan multimedia : 
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III.2.1. Perangkat Keras (Hardware) 

 Hardware merupakan komponen yang terlihat secara fisik, yang saling 

bekerjasama dalam pengolahan data. Perangkat keras (hardware) yang 

digunakan meliputi :  

a. Monitor 14 “  LCD 

b. Memori 2 GB 

c. VGA Intel HD Graphics  

d. DVD-ROM, Keyboard dan mouse standar 

e. Speaker aktif 

 

III.2.2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat media interaktif ini 

dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya: 

1. Perangkat lunak untuk sistem operasi: 

- Microsoft Windows 7 Ultimate 

2. Perangkat lunak utama pembuat animasi: 

- Adobe Flash Proffessional CS6 

3. Perangkat lunak pembuat gambar atau grafis: 

- Adobe Photoshop CS6 

- Xara Designer Pro X9 

 

III.2.3. Penggunaan Media Interaktif 

Media interaktif ini terdapat banyak visual efek didaamnya dan 

diperlukan komputer atau laptop dengan kriteria tertentu untuk bisa 
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menggunakannya secara lancar dan optimal. Untuk bisa menggunakan media ini, 

komputer atau laptop yang digunakan harus memenuhi kebutuhan sistem 

minimal yaitu:  

- Intel Pentium 4 atau AMD prosesor yang setara atau diatasnya 

- 128 MB RAM 

- 64 MB memori grafis 

- DVD-ROM 4x 

- Mouse dan keyboard 

- Perangkat penunjang: Speaker. 

 

III.2.4. Komponen- komponen Media Interaktif 

Komponen-komponen dibuat untuk melengkapi tampilan dari media 

interaktif alat ukur listrik ini supaya terlihat indah dan sebagai pelengkap agar 

materi yang disampaikan dapat tersalur sepenuhnya ke masyarakat.  

Tahapan pengumpulan objek yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan konsep dan rancangan. Dalam tahapan pengumpulan objek ini, 

dilakukan dalam beberapa langkah / tahap yakni : 

1. Pengumpulan materi utama.  

Materi yang digunakan untuk membuat media interaktif alat ukur listrik 

mekanik ini diambil dari sumber buku dan internet. 

2. Pengumpulan dan pembuatan gambar.  

Dalam media interaktif alat ukur listrik ini sangat diperlukan adanya grafis 

atau gambar-gambar untuk mempermudah penyampaian materi. Gambar-
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gambar diperoleh dari scan buku, dan download dari internet, setelah itu 

diadakan pengeditan gambar gambar tersebut agar sesuai dengan yang 

diinginkan dalam membuat media interaktif ini. 

3. Pengumpulan video clip.  

Video clip digunakan agar pengguna lebih mudah memahami dan 

mempraktekkan langsung. Video clip diperoleh dengan cara download dari 

internet dan setelah itu diedit diambil bagian-bagian yang diperlukan atau 

yang sesuai dengan media interaktif alat ukur listrik. 

4. Pengumpulan musik latar belakang dan efek suara.  

Musik latar belakang berfungsi agar media semakin menarik untuk dipakai 

dan agar pengguna tidak merasa bosan. Pengumpulan musik dan suara 

dengan cara download dari internet dan setelah itu diedit dan di 

sinkronisasikan ke dalam media interaktif alat ukur listrik. 

 

III.3 Perancangan Flowchart 

Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan 

dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan 

dengan simbol. Dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu. 

Sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. 

Flowchart ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya 

flowchart urutan poses kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan proses 

maka dapat dilakukan lebih mudah.  
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1. Flowchart Menu Utama 

 

Gambar III.1. Flowchart Menu Utama 
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2. Flowchart Materi 

 
 

Gambar III.2. Flowchart Materi 
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III.3.1 Perancangan Antarmuka 

 Perancangan tampilan menu atau rancangan Scene dalam program ini 

sangat diperlukan dalam pemrograman visual karena scene Utama ini 

merupakan bentuk tampilan saat program dijalankan. Pada program ini terdapat 

1 Scene yang dirancang yaitu: 

1.  Scene Utama 

Scene utama merupakan tampilan utama dari media pembelajaran alat 

ukur listrik yang penulis buat, pada gambar dibawah ini tampak tampilan yang 

sudah dibuat dan ada beberapa layer yang digunakan untuk membuat media 

pembelajaran ini. 

  

Gambar III.3. Desain Aplikasi Media Pembelajaran Alat Ukur Listrik 

 



 30 

Adapun keterangannya sebagai berikut: 

1. Merupakan judul dari aplikasi yang dibuat adalah “Media Pembelajaran 

Interaktif : Alat ukur Listrik. 

2. Tombol “Materi”, digunakan untuk menampilkan menu materi yang tersedia. 

3. Tombol “Simulasi”, digunakan untuk menampilkan simulasi alat ukur listrik. 

4. Tombol “Evaluasi”, digunakan untuk menampilkan evaluasi berisikan 

pertanyaan – pertanyaan yang akan dijawab oleh pengguna. 

5. Menu pengaturan, sebagai pengaturan music dan suara. 

6. Nama pembuat program dan penyusun tugas akhir. 

7. Menu pilihan materi dari alat ukur listrik. 


