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1. Pendahuluan  
 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa 
ini memberikan dampak yang positif diberbagai bidang, semakin hari dirasakan 
semakin banyak kemudahan yang diperoleh. Teknologi informasi sangat berperan 
penting hampir disemua bidang kehidupan manusia, Komputer sebagai salah satu 
media dalam menyampaikan informasi dibidang kesehatan, misalnya adalah 
penyampaian informasi dibidang narkoba. Narkoba merupakan kependekan dari 
Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif yang saat ini banyak dibicarakan. 
Produk ‘syetan’ ini begitu mudah masuk dan beredar di Indonesia dan menyebar 
ke segala aspek kehidupan dan tingkat usia masyarakat [1]. 
  Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dikalangan masyarakat sudah 
lama melanda Indonesia. Jutaan korban penyalahgunaan narkoba berjatuhan, data 
terakhir jumlah pengguna narkotika dan obat-obat terlarang akan semakin 
bertambah bila kita tidak melakukan upaya pencegahan sejak dini. Hingga 2012 
ini tercatat jumlah pengguna narkotika dan obat terlarang mencapai 5 juta orang. 
kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan masyarakat 
menyebabkan maraknya peredaran narkotika di Indonesia. [2]. 
 Fakta Penyalahgunaan narkoba di Polres salatiga pada tahun 1999/2000 
terdapat 202 kasus yang terungkap. Laki-laki 112 orang dan perempuan 90 orang, 
dengan klasifikasi umur < 15 tahun 28 kasus, 18-25 tahun 53 kasus, 26-35 tahun 
19 kasus, dan kasus yang lain pada umur 36 tahun ke atas. Berdasarkan hal di 
atas, maka Polres salatiga membutuhkan suatu alat bantu sosialisasi yang dapat 
memberikan informasi tentang bahaya narkoba. 

 Multimedia adalah salah satu konsep dalam bidang informasi. Multimedia 
merupakan media yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif 
yang mengkombinasikan bentuk gambar, teks, suara, animasi maupun video yang 
diproses kemudian hasilnya ditampilkan. Penyampaian informasi berbasis 
multimedia akan lebih menarik indera dan menarik minat kerena merupakan 
gabungan antara pandangan, suara dan gerakan [3].  

 Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang bahaya 
narkoba dan proses perusakannya dalam tubuh saat ini masih berupa tulisan dan 
gambar diam tidak terdapat animasi. Penelitian ini akan dikembangkan sebuah 
sistem Alat bantu informasi berbasis multimedia. Alat bantu yang dihasilkan 
diharapkan dapat menjadi media informasi untuk menyampaikan informasi 
tentang narkoba dengan animasi yang memperlihatkan bagaimana narkoba dapat 
merusak organ tubuh manusia. 
 

2. Tinjauan  Pustaka 
 Penelitian terdahulu 
 Pesatnya perkembangan teknologi multimedia pada saat ini, memungkinkan 

para mahasiswa IT (Teknologi Informasi) khususnya yang tertarik pada bidang 
multimedia melakukan berbagai macam penelitian. Salah satunya penelitian yang 
dilakukan oleh Sudarsi [4] mengenai “Aplikasi Multimedia Sebagai Wahana 
Penanggulangan Bahaya Narkoba”. Penelitian tersebut dibangun sebuah sistem 
untuk menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba dalam bentuk 
ensiklopedia (rangkaian buku) dengan menggunakan Macromedia Director 8.5. 
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Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Sudarsi belum ada animasi yang 
menunjukkan tentang perusakan narkoba terhadap organ tubuh  manusia. 

 Penelitian ini akan dibahas mengenai sistem alat bantu berbasis Multimedia 
tentang informasi narkoba dan perusakannya pada organ tubuh manusia dengan 
Adobe Flash CS3 sebagai piranti authoring yang berfungsi untuk 
mengkombinasikan gambar, teks, suara, dan animasi menjadi satu lingkup yang 
interaktif, sehingga menumbuhkan minat untuk meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap bahaya penggunaan narkoba. 

 
 Multimedia 
 Multimedia merupakan perpaduan dari kata multi dan media. Multi berarti 
banyak atau lebih dari satu dan media berarti sarana atau piranti untuk 
mengadakan komunikasi. Multimedia merupakan konsep dan teknologi dari 
unsur-unsur gambar, animasi, suara, serta video yang disatukan dalam komputer 
dan disimpan, diproses dan disajikan guna membentuk interaktif yang sangat 
inovatif antara komputer dengan user. Istilah multimedia digunakan untuk 
menjelaskan suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan 
alat-alat lain seperti televisi, monitor, video dan sistem piring optik atau stereo. 
Semua dimaksudkan untuk menghasilkan penyajian audio visual penuh [3].  

 
 Sejarah Narkoba di Indonesia 
 Berdasarkan keterangan para penjajah Belanda, opium telah kerap 
digunakan oleh masyarakat Tionghoa dan juga sejumlah besar orang Jawa 
semenjak tahun 1671. Sepanjang abad 17 dan 18 VOC (Vereenigde Ost Indische 
Compagnie) memonopoli penjualan opium, dan sejak tahun 1862 perusahaan 
tersebut secara resmi membuka perkebunan opium di Jawa dan Sumatera. Opium 
diperdagangkan secara ilegal untuk membeli senjata dan peluru selama perang 
kemerdekaan pada sekitar tahun 1945. Selama tahun 1960-an terdapat sejumlah 
kecil kelompok pengguna heroin dan kokain, yang sebagian besar ada di Jakarta 
dan Bali. Awal tahun 1970-an penggunaan narkoba dengan cara menyuntik 
muncul di Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Orang yang terlibat dikenal 
sebagai morfinis, tetapi sekarang diperkirakan yang disuntikan itu adalah brown 
sugar (heroin) dan bukan morfin, saat itu diperkirakan terdapat sekitar 200-300 
IDU (Injecting Drug User = pengguna narkoba jarum suntik) di Jakarta. Tahun 
1971 diperkirakan terdapat 2.000-3.000 kasus ketergantungan obat diberbagai 
rumah sakit di Indonesia. Harus diingat bahwa pada waktu tersebut data statistik 
tidaklah memisahkan antara pengguna narkoba dan alkhohol. Sepanjang tahun 
1970-an dan 1980-an sebagian besar pengguna kemungkinan memakai kombinasi 
berbagai jenis narkoba, seperti marijuana (ganja-cimeng), obat tidur, serta obat 
penenang. Tahun 1984, Departemen Sosial memperkirakan terdapat sekitar 
80.000 pengguna narkoba di Indonesia. Penelitian yang dilakukan pada tahun 
1980-an disejumlah pusat rehabilitasi menunjukan banyak pengguna berasal dari 
kota-kota kecil, dan dari lingkungan keluarga kelas menengah dan bawah [5]. 

 
3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah menggunakan 
waterfall model. Model ini adalah model yang muncul pertama kali yaitu sekitar 
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tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, Model ini melakukan pendekatan 
secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap 
analisis, desain, coding, testing / verification, dan maintenance. Disebut dengan 
waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap 
sebelumnya dan berjalan berurutan. Sebagai contoh tahap desain harus menunggu 
selesainya tahap sebelumnya yaitu tahap requirement. Secara umum tahapan pada 
model waterfall dapat dilihat pada Gambar 2 [6]. 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Waterfall Model. 

Tahapan model Waterfall dapat dijelaskan sebagai berikut: 
  Tahapan pertama atau awal dari pembuatan aplikasi ini yaitu tahapan 

analisis kebutuhan. Proses pencarian kebutuhan yang diintensifkan dan 
difokuskan pada aplikasi diperoleh dengan  melakukan wawancara kepada 
Kepala Kasat Binmas Polres Salatiga dan mengumpulkan data yang dibutuhkan 
untuk penelitian. Setelah itu penulis melakukan analisa kebutuhan sistem yang 
dikembangkan berdasarkan permintaan pengguna sistem yaitu  kepolisian polres 
salatiga (anggota Binmas). 

  Tahapan kedua berupa perancangan sistem yang dirancang sedemikian rupa 
sehingga mendapatkan gambaran sistem yang akan dikembangkan. Desain harus 
dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap 
sebelumnya. Tahapan perancangan ini akan dilakukan evaluasi dan hasilnya dan 
apabila masih belum memenuhi permintaan pengguna, maka akan dirancang 
kembali sampai permintaan pengguna benar-benar  sesuai.  

  Tahapan ketiga yaitu penerapan dan pengujian.  Perancangan sistem dapat 
dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka desain tadi harus 
diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke 
dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan 
implementasi dari tahap design yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh 
programmer. Hasil dari tahap ini akan dievaluasi kembali, jika masih belum 
sempurna, maka dikembalikan ke tahap sebelumnya yaitu tahap perancangan dari 
tahap tersebut. 

 Tahapan keempat yaitu menyatukan program dan melakukan pengujian 
sistem. Semua fungsi-fungsi software harus diuji coba agar aplikasi bebas dari 
error. Hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah 
didefinisikan sebelumnya, memberikan manfaat dalam segi efisien dan efektif 
serta memudahkan pengguna dalam pemakaiannya sehingga bisa menciptakan 
sebuah sistem yang terkomputerisasi dengan baik. Tahapa sistem ini akan 
dievaluasi.  
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 Tahapan terakhir, menjaga dan merawat aplikasi  baru yang telah 
dikembangkan serta terus mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang ada untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal. Pemeliharaan suatu aplikasi diperlukan, 
termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena aplikasi yang dibuat tidak 
selamanya hanya seperti itu. Polres salatiga (anggota Binmas) sebagai pengguna 
sistem dapat menambah informasi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. 
Dikemudian hari jika sistem tersebut masih perlu penyempurnaan, maka hasil 
evaluasi terakhir ini akan menjadi analisa data dan kebutuhan yang baru untuk 
pengembangan ke depannya. 

 Berdasarkan hal di atas model ini cocok dalam perancangan Alat bantu 
sosialisasi informasi bahaya Narkoba. Pengaplikasian menggunakan model ini 
mudah, kelebihan dari model ini adalah ketika semua kebutuhan sistem dapat 
didefinisikan secara utuh dan benar di awal project, maka pengembangan 
perangkat lunak dapat berjalan dengan baik dan tanpa masalah. Berdasarkan itu 
masalah pada kebutuhan sistem di awal project lebih murah di samping itu usaha 
dan waktu yang terbuang lebih sedikit jika dibandingkan masalah yang muncul 
pada tahap-tahap selanjutnya. 
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4. Analisis Sistem 
Sebagai alat bantu dalam analisis sistem digunakan flowchart. Sistem 

flowchart menggambarkan tahapan proses dari suatu sistem, termasuk sistem 
multimedia. Dibawah ini gambaran diagram alir (flowchart) dari perancangan 
sistem : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Flowchart sistem Alat Bantu Sosialisasi. 
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 Gambar 2 menjelaskan sebuah perancangan terhadap proses pada alat bantu 
sosialisasi bahaya narkoba menggunakan flowchart. Terdapat intro saat memulai 
aplikasi. Alat bantu sosialisasi bahaya narkoba ini mempunyai setiap fungsi yang 
dapat dipilih dan memberikan informasi sesuai dengan fungsi menu. Terdapat 7 
fungsi menu utama yaitu, menu narkoba, menu info polres, menu tujuan program, 
menu penanggulangan, menu gallery & video, menu peta salatiga, dan menu 
about. Menu tentang narkoba terdapat informasi sejarah narkoba, pengenalan 
narkoba, bahaya narkoba, dampak narkoba, sifat-sifat narkoba, ciri-ciri narkoba, 
cara-cara gunakan, pencegahan, jalur edar, ketentuan pidana, istilah narkoba, 
mengapa dilarang, faktor penyebab, rehabilitas. Menu info polres terdapat 
informasi polres salatiga. Menu tujuan program mendapat informasi tujuan 
program. Menu penanggulangan mendapat informasi penanggulangan narkoba. 
Menu gallery & video terdapat informasi narkoba berupa foto dan video. Menu 
peta salatiga terdapat informasi peta salatiga. Menu about terdapat informasi 
tentang penyusun program. 

 
5. Interface dan Pengkodean 
 Desain halaman intro 
 Layout halaman intro pada Gambar 3 tercantum nama dari aplikasi ini yaitu 
Alat bantu Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Perusakannya terhadap Organ Tubuh 
Manusia. Terdapat fungsi Open dan fungsi Help,penambahan gambar pembuka 
dua orang polisi cowok dan cewek. 

Judul

 

 A
 
 plikasi

 
 
 

Open 
Gambar Pembuka

 
 Help

 
 
 
 

Gambar 3 Layout halaman pembuka. 
 

 Desain Halaman Utama 
 Pengguna dapat menjalankan fungsi Open di halaman intro, maka 
pengguna akan masuk ke halaman utama yang berisi 7 pilihan utama. Ketujuh 
pilihan ini didesain dengan berbagai bentuk gambar. Ketujuh didesain berbeda 
agar tampak jelas bahwa ketujuh gambar ini mempunyai fungsi yang berbeda. 
Fungsi exit di kanan atas untuk keluar aplikasi. Layout dari halaman utama dapat 
dilihat pada gambar 4. 
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Penanggulangan 
Nrkoba

Gallery &video
Tujuan Program

About

Tentang Narkoba

Peta 
salatiga

Info Polres

ExiitWaktu dan tanggal

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 Layout halaman utama. 
 
 Desain Halaman Tentang Narkoba 
 User memilih fungsi Tentang Narkoba, user akan masuk ke menu narkoba. 
14  jenis Pilihan yang bisa di pilih oleh user. Gambar 5. 
 

Narko ba

 
 Sejarah Pencegahan

 Pengenalan Jalur edar

 Ketentuan PidanaBahaya

 
Dampak Istilah-istilah Narkoba

 
 Sifat Narkoba Mengapa dilarang

 Ciri-ciri Penyalahgunaan Faktor Penyebab

 
Cara-cara Penyalahgunaan Rehabilitas 

 
Gambar 5 Layout halaman tentang narkoba. 

 
Interface dan Pengkodean 
Interface dari Alat Bantu Sosialisasi  Bahaya Narkoba dan perusakannya 

terhadap organ tubuh manusia berbasis multimedia, dibuat menggunakan Corel 
Draw X5 yang kemudian digabungkan dengan Aplikasi Bahaya Narkoba yang 
dibangun menggunakan Adobe Flash CS3.  

 
Halaman Intro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 6 Tampilan awal aplikasi bahaya narkoba. 
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 Gambar 6 merupakan tampilan awal saat Aplikasi pertama kali dijalankan. 
Terdapat nama dari aplikasi dan tedapat dua orang polisi. User dapat menjalankan 
fungsi Open untuk bisa memulai aplikasi. Terdapat fungsi Help untuk menunjuk 
cara menggunakan aplikasi. 

 
Kode Program 1 Kode untuk menuju ke halaman menu. 

 1. on(release){ 
 2.   _root.gotoAndPlay(2); 

3. } 
Kode 1 menjelaskan tentang, fungsi navigasi untuk menuju ke halaman 

menu kode ini di masukan pada fungsi  Open yang terdapat pada Intro. Pada baris 
1 merupakan salah satu fungsi dari on release yang akan menjalankan perintah 
pada baris 2 saat button dalam keadaan release.  

 
Kode Program 2 Kode untuk mengatur suara. 

 
1. _root.createEmptyMovieClip("beksong1_mc",0);  2. _root.createEmptyMovieClip("beksong2_mc",1); 

 3. _root.createEmptyMovieClip("say1_mc",2); 
4. var beksong1:Sound = new Sound(beksong1_mc);  5. beksong1.attachSound("coversound"); 

 6. var beksong2:Sound = new Sound(beksong2_mc); 
7. beksong2.attachSound("menusound");  8. var say1:Sound = new Sound(say1_mc); 

 9. say1.attachSound("welcomesound"); 
10. stopAllSounds();  11. beksong1.start(0,100); 
12. beksong1.setVolume(100);  

 
Kode 2 menjelaskan tentang, memanggil file suara dari library untuk pakai 

dihalaman intro, menu utama, dan suara pendukung.  Baris 1 MovieClip kosong 
yang bernama beksong1_mc yang berada di level 0. Baris 4 membuat variabel 
beksong1 bertipe sound. Baris 5 variabel beksong1 mengambil suara dari library 
berdasarkan identifier coversound. Baris 11 beksong1 memulai suara dan baris 12 
untuk mengatur volume beksong1 menjadi 100 %. 

 
Halaman Menu 
Menu utama Aplikasi Bahaya Narkoba. Ada 7 menu di halaman menu ini. 

Yaitu Menu Gallery & Video berisi pilihan Video dan foto. Menu 
Penanggulangan Narkoba berisi Informasi tentang Penanggulangan Narkoba. 
Menu About berisi Data Pembuat Aplikasi. Menu Tujuan Program berisi 
informasi dari Tujuan Program. Menu Tentang Narkoba berisi Informasi Tentang 
Narkoba. Menu Peta Salatiga berisi informasi tempat – tempat penting. Menu 
Info Polres berisi Informasi tentang Polres Salatiga. Objek-objek yang terdapat 
dalam tampilan menu yaitu, menu tentang narkoba di gambarkan objek  papan 
tulis, menu penanggulangan di gambarkan objek poster Drugs, menu tujuan 
program di gambarkan objek laptop, menu gallery dan video di gambarkan objek 
LCD dan Handycame, menu info polres di gambarkan objek labang kepolisian, 
menu peta salatiga di gambarkan dengan objek peta, menu about di gambarkan 
sebuat catatan. 
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Gambar 7 Menu Utama Aplikasi bahaya Narkoba. 
 

 Gambar 7 merupakan tampilan setelah kita menjalankan fungsi open di 
halaman intro. Konsep dari tampilan ini mengilustrasikan latar belakang dari 
sebuah ruangan kantor polisi. Setiap fungsi menu diwakilkan objek tertentu di 
dalam ruangan tersebut. 
 

Halaman Gallery & Video 
Halaman setelah kita memilih menu Gallery & Video yang berisi informasi 

tentang bahaya narkoba berupa video dan foto dipilih oleh user.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 8 Menu Gallery & Video. 
 

 Gambar 8 terdapat dua objek yaitu LCD  untuk mewakili fungsi video 
untuk menampilkan video dan Handycame untuk mewakili fungsi foto untuk 
menampilkan foto. 

 
Kode Program 3  Kode untuk menuju ke halaman Video. 

 
 

1. on(release){ 
2. gotoAndStop("galery", 2); 
3. }  

 Kode 3  menjelaskan tentang, fungsi navigasi untuk menuju ke halaman 
Video kode ini di masukan pada tombol  LCD yang terdapat pada menu Gallery 
& Video.  
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Halaman Penanggulangan Narkoba 
Halaman setelah kita memilih menu Penanggulangan Narkoba yang berisi 

informasi tentang Pencegahan melalui Penyuluhan, Pelayanan dan Rehabilitas 
Sosial, dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasiskan masyarakat dipilih 
oleh user.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gambar 9 Menu penanggulangan narkoba. 
 

Gambar 9  terdapat objek papan tulis beserta isi dari menu penanggulangan 
narkoba. Pojok kanan bawah juga terdapat polwan untuk mengilustrasikan 
penjelasan dari kepolisian. 

 
Kode Program 4  Kode untuk menuju ke halaman Penanggulangan A. 

 
 
 

Kode 4  menjelaskan tentang, fungsi navigasi untuk menuju ke isi dari point 
Pencegahan Melalui Penyuluhan yang terdapat pada frame 21. kode ini di 
masukan pada fungsi  A yang terdapat pada menu Penanggulangan Narkoba. 

1. on(release){ 
2. gotoAndStop("penanggulangan", 21); 
3. } 

 
Halaman Tentang Narkoba 
Halaman setelah kita memilih menu Tentang Narkoba yang berisi informasi 

tentang Tujuan Program dipilih oleh user. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gambar 10 Menu tentang narkoba. 
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Gambar 10  terdapat objek papan tulis beserta isi dari menu tentang 

narkoba. Pojok kanan bawah juga terdapat polwan untuk mengilustrasikan 
penjelasan dari kepolisian. 

 
Kode Program 5  Kode untuk menuju ke halaman sub menu narkoba. 

 1. on(release){ 
 2. gotoAndStop("narkoba", 21); 

3. }  
Kode 5  menjelaskan tentang, fungsi navigasi untuk menuju ke isi dari point 

Sejarah Narkoba yang terdapat pada frame 21. Point, pengenalan, bahaya, 
dampak, sifat narkoba, ciri-ciri Penyahlagunaan, cara-cara penyalahgunaan, 
pencegahan, jalur edar, ketentuan pidana, istilah narkoba, mengapa dilarang, 
faktor penyebab, rehabilitas memiliki action script yang sama namun yang 
membedakan adalah letak frame masing-masing isi point. 
 
 Halaman Tentang Jalur edar Narkoba 

Point Jalur edar yang terdapat pada frame 29 tampak seperti gambar 11 
pada halaman ini penjelasan di tampilkan berbentuk slide.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar 11 Menu jalur edar narkoba. 
 

 Gambar 11 halaman jalur edar narkoba  terdapat objek papan tulis beserta 
isi dari sub menu jalur edar narkoba. Pojok kanan bawah juga terdapat polwan 
untuk mengilustrasikan penjelasan dari kepolisian. 
 

Kode Program 6  Kode untuk interaksi jalur edar. 
 

 1. onClipEvent (load) { 
 2. startX=this._x 

3. duplicateMovieClip (this.menu1, "menu2", 2);  4. this.menu2._x=this.menu1._x-700; 
 5. speed=10 

6. }  7. onClipEvent (enterFrame) { 
 8. this._x=this._x+speed; 

9. if (this._x>=1140) {  10. this._x=startX; 
 11. } 

12. }  
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Kode 6  menjelaskan tentang animasi slide yang berfungsi untuk menambah 
interaksi pengguna dalam melihat jalur edar narkoba. Terdapat dua fungsi yaitu, 
pada baris 1 onClipEvent (load) yang berfungsi untuk duplikasi slide agar tidak 
terputus, pada baris 7 onClipEvent (enterFrame) untuk mengatur kecepatan 
jalannya frame. 

 
Kode Program 7  Kode untuk mengatur kecepatan slide peta.  

  1. on(rollOver) { 
 2. _root.menu.speed=2; 

3. }  4. on(rollOut) { 
 5. _root.menu.speed=10; 

6. }  7. on(release){ 
 8. _root.isigalery.gotoAndStop(1); 

9. }  
Kode 7 menjelaskan tentang fungsi yang terdapat pada setiap slide yaitu 

fungsi, on(rollOver) pada baris 1 untuk mengurangi kecepatan jalannya slide saat 
cursor menyentuh slide, pada baris 4 on(rollOut) untuk mengembalikan 
kecepatan jalannya slide semula saat cursor tidak menyentuh slide, on(release) 
untuk menampilkan gambar pada ukuran besar. 

 
Halaman Peta 
Halaman setelah kita memilih menu Peta yang berisi Peta dan  informasi 

tempat – tempat penting di salatiga dipilih oleh user.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 12 Menu Peta. 
 

 Gambar 12  terdapat objek papan tulis beserta isi dari menu peta salatiga. 
Pojok kanan bawah juga terdapat polwan untuk mengilustrasikan penjelasan dari 
kepolisian. 

Kode Program 8  Kode untuk memperbesar ukuran peta.  
 

1. on (press) { 
 2. _root.peta_mc._xscale += 5; 

3. _root.peta_mc._yscale += 5;  
4. }

 
Kode 8  menjelaskan tentang fungsi memperbesar ukuran peta. Baris 2 dan 

3 untuk memperbesar skala Peta maka di tambah 5 Pixel pada ._xscale dan 
._yscale. 
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Kode Program 9 Kode untuk navigasi naik dan turun peta.  
 

1. on (release) { 
 2. _root.peta_mc._y -= 5; 

3. }  
 Kode 9 menjelaskan tentang fungsi navigasi naik dan turun Peta. Baris 2 
untuk menggeser peta ke atas ._y dikurang 5 dan untuk menggeser peta kebawah 
._y ditambah 5. 

Kode Program 10 Kode untuk navigasi kiri dan kanan peta.  
 

1. on (release) {  2. _root.peta_mc._x -= 5; 
 3. } 

 
Kode 10 menjelaskan tentang fungsi navigasi kiri dan kanan Peta. Baris 2 

untuk menggeser peta ke kiri ._y dikurang 5 dan untuk menggeser peta ke kanan 
._y ditambah 5 
 
6. Hasil Pengujian Sistem 

Pengujian Alpha testing 
Pengujian Program juga dilakukan dengan cara alpha testing dan beta 

testing. Berdasarkan pengujian tersebut dapat diketahui kesalahan dan eror yang 
masih terdapat di dalam program. Kesalahan tersebut meliputi kesalahan jalannya 
program dalam penyajian informasi, pemanggilan fungsi dan alur program.  
 

Tabel 1 Pengujian pada Menu Aplikasi. 
 

Fungsi Menu Pengujian 
valid invalid 

Info Polres 
 

√ - 

Peta Salatiga 
 

√ - 

Tujuan Program 
 

√ - 

Penanggulangan Bahaya Narkoba 
 

√ - 

Tentang Narkoba 
 

√ - 

Gallery dan Video 
 

√ - 

About 
 

√ - 

 
Setelah pengujian secara alpha testing di dapatkan hasil yang baik, tidak 

terdapat kesalahan dalam penyajian informasi pemandu fungsi dan alur program. 
 

Pengujian Beta testing 
Pengujian Alat Bantu secara beta testing dilakukan kepada 10 responden 

anggota Kasat Binmas Polres Salatiga terhadap aplikasi Alat Bantu Sosialisasi 
Bahaya Narkoba, maka juga dibuat pengujian menggunakan kuesioner dengan 
jumlah hasil kuesioner uji responden pada tabel 2. 
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Tabel 2 Jumlah hasil kuesioner uji responden. 

 

 
 

No 

 
 

Pertanyaan 

Jawaban 
A 

(Sangat 
baik) 

b 
(baik) 

c 
(kurang) 

d 
(Sangat 
kurang) 

1 Apakah aplikasi Alat Bantu Sosialisasi Bahaya Narkoba berbasis 
multimedia yang sudah anda coba mudah dioperasikan? 

2 8 0 0 

2 Apakah sosialisasi dengan menggunakan aplikasi Alat Bantu Sosialisasi 
Bahaya Narkoba Berbasis Multimedia lebih menarik dibandingkan 
dengan sosialisasi secara konvensional? 

4 6 0 0 

3 Apakah aplikasi Alat Bantu Sosialisasi Bahaya Narkoba Berbasis 
Multimedia yang sudah anda coba dapat membantu anda dalam 
sosialisasi Narkoba? 

9 1 0 0 

4 Apakah sosialisasi dengan menggunakan aplikasi Alat Bantu Sosialisasi 
Bahaya Narkoba Berbasis Multimedialebih cepat, tepat dan efisien 
dibandingkan dengan sosialisasi secara konvensional? 

1 9 0 0 

5 Apakah desain antar muka dari aplikasi Alat Bantu Sosialisasi Bahaya 
Narkoba Berbasis Multimedia menarik? 

1 9 0 0 

6 Apakah fungsi-fungsi dari aplikasi Alat Bantu Sosialisasi Bahaya 
Narkoba berbasis Multimedia berjalan baik? 

9 1 0 0 

 Jumlah 26 34 0 0 

 Berdasarkan hasil seperti Tabel 2 dapat diketahui berdasarkan pada 
kuesioner pertanyaan 1 sebanyak 2 responden memilih jawaban a, artinya 
sebanyak 3,3% responden berpendapat aplikasi Alat Bantu Sosialisasi Bahaya 
Narkoba sangat mudah digunakan dan pada kuesioner pertanyaan 6 sebanyak 9 
responden memilih jawaban a, artinya sebanyak 15% responden berpendapat Alat 
Bantu Sosialisasi Bahaya Narkoba fungsi-fungsinya berjalan dengan sangat baik. 
Berdasarkan pada kuesioner pertanyaan 2, 3, dan 5 yang masing-masing sebanyak 
4, 9, dan 1 responden memilih jawaban a, artinya sebanyak 23.1% responden 
berpendapat aplikasi Alat Bantu Sosialisasi Bahaya sangat menarik dan sangat 
membantu. Berdasarkan pada kuesioner pertanyaan 4, sebanyak 1 responden 
memilih jawaban a, artinya sebanyak 1,6% responden berpendapat aplikasi Alat 
Bantu Sosialisai Bahaya Narkoba menghasilkan output secara cepat, tepat dan 
efisien.  
 
   

Jawaban A (Sangat Baik)

Jawaban B (Baik)

Jawaban C (Kurang)

Jawaban D (Sangat Kurang)

 
 
 
 
 

 
Gambar 13 Diagram Uji Responden. 

 

 Pemakaian kata ragu-ragu dihilangkan untuk memberikan kepastian 
terhadap sistem. Lebih memudahkan dalam memahami data dalam tabel 
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kuesioner uji responden, maka data dalam tabel 2 disajikan dalam bentuk 
diagram. Gambar 13 menunjukkan diagram dari data tabel 2.  

 

 Kuesioner berisi 6 pertanyaan pilihan ganda. Tabel 2 merupakan hasil 
kuesioner uji responden yang diisi oleh 10 anggota Kasat Binmas Polres Salatiga. 
Hasil tersebut dibuat dalam diagram uji responden yang dapat ditafsirkan 
menggunakan keterangan seperti berikut : 

 

1. Jawaban a (Sangat baik)  : 26 dari 60 (43 %) 
2. Jawaban b (Baik)   : 34 dari 60 (57 %) 
3. Jawaban c  (Kurang)  : 0 dari 60 (0 %) 
4. Jawaban d (Sangat kurang)  : 0 dari 60 (0 %) 

 
Pandangan Terhadap Sistem 
Alat bantu sosisalisasi bahaya Narkoba ini sudah memenuhi kebutuhan 

Polres Salatiga. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa, 
21 Februari 2012 dengan  bapak Dwi Susilo Handoko selaku kepala Kasat 
Binmas Polres Salatiga yang menyatakan bahwa ”dalam mengadakan sosialisasi 
kepolisian Polres Salatiga melakukannya di sekolah-sekolahan, tingkat kelurahan 
dan kecamatan, dengan cara memberikan informasi narkoba melalui ceramah 
dan memperlihatkan video-video yang ada. Dan menjadi kendala saat sosialisasi 
kurangnya ketertarikan orang-orang dalam memperhatikan sosialisasi Narkoba. 
Melihat kegunaan dan manfaat aplikasi bahaya narkoba ini maka aplikasi tersebut 
telah memenuhi kebutuhan Polres salatiga dalam sosialisasikan bahaya narkoba“. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dikatakan bahwa aplikasi untuk membantu 
sosialisasi bahaya narkoba masih belum digunakan di Polres Salatiga. Pernyataan 
ini menjadi kelebihan aplikasi yang telah dibuat, bukan hanya itu aplikasi ini 
dapat dikembangkan lagi sehingga dapat menjadi aplikasi yang lebih baik dari 
peneltian sebelumnya. Pihak Polres Salatiga belum memiliki aplikasi Sosialisasi 
bahaya narkoba. Berdasarkan hal tersebut Polres Salatiga akan menggunakan 
aplikasi ini untuk sosialisasi bahaya narkoba. Pernyataan ini di dukung karena, 
kurang adanya ketertarikan orang-orang dalam memperhatikan sosialisasi, dengan 
adanya aplikasi yang telah dibuat bisa membantu Polres salatiga dalam sosialisasi 
bahaya narkoba yang lebih menarik. 

Aplikasi juga dinilai memiliki tampilan yang menarik dan mudah untuk 
digunakan. Wawancara selanjutnya yaitu mengenai pengguna aplikasi yang telah 
dibuat. Penilaian ini Kasat Binmas menyatakan “anggota kepolisian terutama 
bagian Binmas dan Narkoba yang bertanggung jawab dalam sosialisasi bahaya 
narkoba”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa walaupun desain 
aplikasi mudah dan sederhana tapi tetap memerlukan pelatihan sebelum 
menggunakan aplikasi. Perlu dilakukan untuk memaksimalkan kegunaan aplikasi 
dan aplikasi sosialisasi bahaya narkoba masih baru bagi pihak Polres Salatiga, 
dibutuhkan penyesuaian dengan aplikasi agar dapat dimanfaatkan dengan baik. 
Kasat Binmas juga menilai bahwa “aplikasi ini bagus karena informasi 
real/sebenarnya yang dapat di lapangan atau tempat penelitian”. Berdasarkan 
pernyataan Kasat Binmas Polres Salatiga dapat diketahui aplikasi ini sangat baik 
digunakan dalam memberikan informasi bahaya narkoba dalam sosialisasi. 
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7. Simpulan 
Berdasarkan pembuatan Aplikasi Alat Bantu Sosialisasi Bahaya Narkoba 

dapat disimpulkan bahwa: Perancangan aplikasi Alat Bantu Sosialisasi Bahaya 
Narkoba untuk menyampaikan informasi dapat diwujudkan dengan menggunakan 
tools Adobe Flash CS3. Aplikasi Alat Bantu Sosialisasi Bahaya Narkoba dapat 
sangat membantu anggota Kasat Binmas Polres Salatiga untuk menyampaikan 
informasi bahaya narkoba. Aplikasi Alat Bantu Sosialisasi Bahaya Narkoba 
menghasilkan output yaitu informasi bahaya narkoba dalam bentuk teks, foto dan 
video.  
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