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Pendahuluan 

Media merupakan bagian dari sistem pembelajaran yang menentukan 

kualitas pembelajaran. Media yang menarik dapat digunakan untuk membantu 

siswa memahami materi yang sedang dipelajari. Mengingat pentingnya peran 

media dalam proses pembelajaran, maka media perlu dibuat dengan baik dan 

menarik untuk digunakan dalam proses pembelajaran [1].  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

harus dikuasai oleh siswa Sekolah Dasar (SD) selain mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dari empat mata 

pelajaran yang harus dikuasai, mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang 

paling sulit. Hal ini karena sains memang membutuhkan tingkat keterampilan 

visualisasi yang sangat tinggi dari siswa. Tidak semua siswa bisa 

memvisualisasikannya tanpa alat peraga atau media pembelajaran [2]. 

Ilmu-ilmu yang seharusnya dipelajari dengan menggunakan alat peraga 

terbukti sangat langka di Sekolah Dasar (SD). Sebagian besar siswa hanya memiliki 

akses ke sumber materi pembelajaran hanya dari buku teks IPA atau guru, yang 

mengakibatkan kurang terlihatnya materi yang diajarkan. Pendekatan ini 

menyebabkan siswa menjadi bosan ketika mempelajari mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam (IPA) [3]. 

Memilih metode pembelajaran yang tepat dapat memainkan peran penting 

dalam keberhasilan pembelajaran. Bagaimana menyediakan materi yang sangat 

menarik bagi siswa dapat menumbuhkan minat aktif dalam belajar. Maka dengan 

adanya teknologi perlu dikembangkan metode pembelajaran yang sebelumnya 

harus berkembang menjadi media pembelajaran portabel yang dilengkapi dengan 

gambar, teks, dan suara. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam rangka menarik minat siswa 

sekolah dasar (SD) terhadap pembelajaran IPA, peneliti telah melakukan proyek 

yang berjudul “Merancang Aplikasi Mobile Media Pembelajaran IPA 

Menggunakan ActionScript3 (Studi Kasus : SDN Jetis 01 Kec. Bandungan )”. 

Mengingat luasnya ruang lingkup penelitian ini, maka penulis memberikan 

beberapa keterbatasan sebagai pedoman penelitian yaitu bahwa materi yang akan 

disajikan adalah mata pelajaran IPA kelas 4, 5 dan 6. Menggunakan software Adobe 

Flash CS6 dengan bahasa pemrograman ActionScript3. 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi interaktif sebagai media 

pembelajaran berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash untuk membantu 

pembelajaran pada proses belajar mengajar IPA berbasis mobile. Manfaat dari 

penelitian ini adalah media pembelajaran ini diharapkan dapat membantu 
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meningkatkan motivasi belajar siswa, dan juga diharapkan dapat membantu guru 

dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

 

Kajian Pustaka 

Secara umum, media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses 

pengajaran. Selain itu media dapat digunakan untuk merangsang pikiran, 

keterampilan, dan perhatian siswa untuk meningkatkan minat belajar. Keterbatasan 

ini sangat luas dan mendalam, meliputi konsep sumber, lingkungan, orang, dan 

metode yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran [4]. 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Flash yang terdapat pada Mata Pelajaran IPA Terpadu, Bentuk Mata 

Pelajaran dan Perubahannya Pada Kategori VII SMP N 5 Satu Atap Bumijaya”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan media 

pembelajaran berbasis Flash dan seberapa baik media pembelajaran berbasis Flash 

dikembangkan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian dan 

pengembangan. Tahapan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan informasi, 

analisis kebutuhan, perancangan dan produksi bahan ajar berbasis flash, yang 

kemudian diterapkan dan diuji pada hasil belajar siswa [5]. 

Mengembangkan materi pembelajaran interaktif menggunakan Adobe 

Flash Professional CS6 tentang materi bumi dan antariksa untuk sekolah dasar. 

Jenis pembelajaran ini dapat diteliti dan dikembangkan. Dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan pengembangan tujuh langkah yang dimodifikasi oleh 

Borg and Gall, yaitu pengumpulan data; perencanaan; pengembangan proyek 

produk; uji coba lapangan pertama; lihat review hasil uji pertama di bidang hasil 

uji; uji lapangan dan produk [6]. 

Proses pembelajaran saat ini telah banyak berkembang dengan hadirnya 

multimedia dan teknologi. Salah satu media pembelajaran yang dapat menunjang 

proses belajar mengajar adalah dengan dukungan Smartphone Android. Android 

merupakan bagian dari system operasi berbasis Linux yang terdapat pada telepon 

seluler. Android juga menyediakan platform terbuka bagi pengembang untuk 

membangun aplikasi mereka. Android adalah system operasi seluler (operating 

system) yang dikembangkan dalam konteks system operasi lain yang sedang 

dikembangkan. System operasi lainnya seperti Windows Mobile, IOS, Symbian, 

dan masih banyak lainnya [7]. 

Rancang bangun aplikasi multimedia pembelajaran IPA menggunakan 

Adobe Flash dengan Bahasa pemrograman Action Script, khusus untuk dapat 

memanfaatkan fungsi android sebagai media pembelajaran interaktif. Adobe Flash 
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merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk membuat kartun, 

animasi interaktif, efek animasi, website, game, presentasi. Salah satu kelebihan 

Adobe Flash adalah ukuran filenya yang relatif kecil dan dapat dipublikasikan 

dalam berbagai jenis file seperti html, swf, gif, dll. [8].  

Fleksibilitas untuk membuat materi pembelajaran yang menarik bisa 

didapatkan dari ActionScript. ActionScript adalah Bahasa pemrograman berbasis 

script berdasarkan dari European Computer Manufacturers Association Script yang 

digunakan untuk mengembangkan situs website dan perangkat lunak menggunakan 

platform Adobe Flash Player. ActionScript adalah Bahasa pemrograman yang dapat 

ditambahkan ke Mobile Learning dengan menggunakan model pembelajaran yang 

melibatkan perangkat elektronik (devices) sehingga siswa dapat mengakses materi 

pembelajaran dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus pergi ke tempat atau waktu 

tertentu dengan menggunakan perangkat mobile yang berupa ponsel, laptop, PDA 

(personal digital assistant), dll [9].[10]. 

Mengacu pada penelitian terdahulu, maka dilakukan penelitian yang 

berjudul “Perancangan Aplikasi Mobile Media Pembelajaran IPA Menggunakan 

ActionScript 3 (Studi kasus: SDN Jetis 01 Kec. Bandungan)”. Hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat membantu meningkatkan minat belajar para siswa Sekolah 

Dasar (SD) kelas 4, 5, dan 6 khususnya terhadap mata pelajaran IPA. 

 

Metode Penelitian 

Untuk mendukung penelitian ini, langkah awal yang dilakukan adalah 

mendefinisikan masalah, meninjau literatur, mengumpulkan data melalui 

kuesioner, dan perancangan sistem dan pengujian sistem lebih lanjut. 
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Gambar 1 Tahap Penelitian [11]. 

 

Gambar 1 dapat diartikan sebagai berikut: Pada tahap awal identifikasi 

masalah khususnya kekurangan bahan ajar agar dapat meningkatkan minat belajar 

siswa di tingkat sekolah dasar (SD). Pada tahap ini perlu dilakukan proses analisis 

kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian yang akan dilakukan 

pada tahap selanjutnya. Tahap kedua adalah proses mengkaji literatur atau 

mengumpulkan berbagai sumber referensi yang akan digunakan dalam penelitian. 

Tahap ketiga adalah mengumpulkan data, dalam proses pengumpulan data ini yang 

dikumpulkan yaitu materi Ilmu Pengetahuan Alam dan angket pilihan siswa berupa 

soal dan skala nilai dari 1 sampai 2. Pengumpulan data ini akan dilengkapi dengan 

menggunakan angket yang akan dibagikan kepada siswa di SDN Jetis 01 Kec. 

Bandungan. Tahap keempat adalah langkah desain aplikasi dan kemudian beralih 

ke langkah terakhir yaitu pengujian aplikasi yang dihasilkan. 

Metode yang peneliti gunakan dalam proses perancangan aplikasi ini adalah 

metode waterfall. Prosedur dari metode ini dapat dijelaskan pada Gambar 2 di 

bawah ini: 
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Gambar 2 Metode waterfall [12]. 

Gambar 2 menjelaskan bahwa proses perancangan aplikasi awal dimulai 

dengan proses analisis kebutuhan. Pada tahap ini, identifikasi kebutuhan data yang 

akan digunakan dalam aplikasi telah dilakukan. Data diperoleh melalui proses 

pengumpulan data dari penelitian. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan 

proses desain aplikasi yaitu membuat kerangka kerja aplikasi dan mendefinisikan 

alur ke detail aplikasi yang akan dibangun. Langkah ketiga adalah menulis kode 

program pada aplikasi yang akan dilakukan oleh programmer untuk menguji 

fungsionalitas dari aplikasi mobile yang berfungsi sebagai perangkat lunak 

pendukung untuk pembelajaran mata pelajaran IPA. Langkah keempat adalah 

menentukan kelayakan media pembelajaran menggunakan aplikasi mobile meliputi 

kinerja dan kelayakan. Semua fungsi yang terdapat pada aplikasi diuji agar aplikasi 

bebas dari kesalahan sehingga hasil dari aplikasi yang telah diimplementasikan 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah 

kelima adalah menganalisis kerentanan yang ada pada aplikasi untuk memudahkan 

studi lebih lanjut untuk pengembangan kembali. Pemeliharaan suatu perangkat 

lunak sangat diperlukan saat aplikasi sedang berjalan, mungkin masih ada masalah 

kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau mungkin penambahan fitur yang tidak 

ada di dalam aplikasi yang telah selesai dibuat. 

Perancangan Sistem 

Use case adalah deskripsi dasar yang mendefinisikan tindakan antara 

pengguna dan sistem. Use case menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan 

dari sebuah sistem. Dengan menggunakan use case, pengguna memiliki akses 

penuh ke aplikasi dan pengguna dapat merasakan alur aplikasi dan fungsi-fungsi 

yang terdapat dalam aplikasi saat menggunakan 'app. 
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Gambar 3 Use Case Diagram menu utama [13]. 

Diagram aktivitas menggambarkan jalur aktivitas interaktif yang terjadi 

dalam suatu sistem, khususnya antara pengguna dan aplikasi. Gambar 3 

menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem saat menggunakan aplikasi. 

Pengguna dapat memilih salah satu dari dua pilihan yang tersedia di dalam menu 

yaitu menu materi dan menu game. 

 

 

Gambar 4 Diagram Activity [14]. 

 



 

  

15 
 

Pada Gambar 4 dijelaskan bahwa pengguna mengunjungi halaman utama 

aplikasi. Pada diagram di atas, pengguna memilih menu materi. Jika pengguna 

memilih salah satu menu materi, sistem akan meminta data dari database, yang 

kemudian akan ditampilkan kepada pengguna sehingga pengguna dapat 

mempelajari materi tersebut. 

 

 

Gambar 5 Diagram Activity Permainan [15].  

Pada Gambar 5, diagram aktivitas permainan menjelaskan bagaimana 

pengguna melakukan proses pemilihan menu permainan pada sistem. Ketika 

pengguna memilih menu permainan, sistem akan meminta data dari database 

permainan. Pengguna dapat mulai bermain dengan memilih salah satu jawaban dari 

10 pertanyaan pilihan ganda yang ditampilkan secara acak oleh sistem. Setelah 

pengguna selesai bermain permainan, maka akan muncul nilai sesuai dengan 

jawaban yang benar. Desain dirancang sebagai elemen fundamental dalam 

membuat antarmuka pengguna. 

Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang aplikasi mobile media pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dibuat secara interaktif. Didalam aplikasi 

media pembelajaran ini terdapat beberapa materi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

seperti anatomi tubuh, jenis hewan, dan tata surya yang didesain menggunakan 
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animasi dan teks agar mudah dipahami oleh siswa Sekolah Dasar. Untuk mengukur 

pengetahuan siswa maka aplikasi ini juga dilengkapi dengan kuis beserta skor nilai 

untuk menjadi tolak ukur pengetahuan siswa. Komponen dari media pembelajaran 

ini terdiri dari: 

 

 
Gambar 6 Tampilan halaman awal 

Pada halaman awal berupa dua button yang juga diiringi oleh suara game. 

 

 

Gambar 7 Tampilan Menu Materi 

Pada menu materi terdapat tiga macam menu materi yaitu anatomi tubuh, 

jenis hewan, dan tata surya. 
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Gambar 8 Tampilan Menu Materi Anatomi Tubuh 

 Menu anatomi tubuh berisi tentang bermacam-macam sistem indra yang 

terdapat pada manusia. 

 

 

Gambar 9 Tampilan Menu Materi Jenis Hewan 

Didalam menu materi jenis hewan terdapat tiga menu yaitu hewan 

karnivora, hewan herbivora, dan hewan omnivora. 

 

 



 

  

18 
 

 

Gambar 10 Tampilan Menu Materi Tata Surya 

Didalam menu tata surya terdapat animasi tentang planet-planet terbesar 

 

 

Gambar 11 Tampilan Menu Game 

Di dalam halaman quiz ini berisi soal-soal yang berjumlah sepuluh soal 

pilihan ganda. Menu game ini sesuai dengan materi-materi yang ada di menu materi 

yaitu materi anatomi tubuh, materi jenis hewan, dan materi tata surya. Untuk 

mengetahui nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan soal pertanyaan pilihan 

ganda, maka bisa dilihat di sebelah kanan atas. Angka itu merupakan nilai yang 

didapat jika mengerjakan soal dengan benar. 

Langkah selanjutnya adalah menguji aplikasi yang dibuat. Uji coba 

dirancang untuk mengetahui respon siswa terhadap game edukasi yang telah 

dihasilkan. Dalam penerapan ilmu pengetahuan alam (IPA), penelitian dilakukan di 
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SDN Jetis 01 Kec. Bandungan. Sampel yang diambil adalah untuk kelas 4, 5 dan 6 

dengan total sebanyak 50 siswa. Proses memperoleh jawaban dari siswa 

menggunakan angket dengan 10 butir pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah aplikasi media pembelajaran ini mudah digunakan? 

2. Apakah penggunaan fitur dalam aplikasi ini mudah digunakan? 

3. Apakah aplikasi ini bermanfaat? 

4. Apakah aplikasi ini baik untuk dikembangkan? 

5. Apakah aplikasi ini mudah untuk dioperasikan? 

6. Apakah aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan? 

7. Apakah tampilan menu yang ada pada aplikasi ini mudah dikenali? 

8. Apakah aplikasi ini meningkatkan daya tarik dalam mempelajari Ilmu 

Pengetahuan Alam? 

9. Apakah aplikasi ini membantu dalam belajar Ilmu Pengetahuan Alam? 

10. Apakah informasi yang terdapat di aplikasi dapat diterima? 

Setiap pertanyaan yang diajukan memiliki skala penilaian 1 dan 2. 

Tujuannya untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan media pembelajaran 

IPA. 

1. Setuju = 1 

2. Tidak setuju = 2 

Pertanyaan dan skala penilaian kemudian digabungkan dan dibagikan 

kepada siswa yang menjadi responden. Data dari kuisioner yang disebarkan dan 

diisi oleh responden diketahui jumlah jawaban tiap digitnya. 

Tabel 1 Tabel Jumlah Jawaban Kuesioner 

Pertanyaan Jawaban 

1 2 

1 44 6 

2 47 3 

3 47 3 

4 48 2 

5 45 5 

6 44 6 

7 44 6 

8 42 8 

9 47 3 

10 44 6 
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Untuk menghitung variabel untuk setiap kategori, gunakan rumus berikut: 

𝑃 =  
∑(𝑆 ×   𝐹)  

𝑆𝑚𝑎𝑥 × 𝑅
 × 100  % 

 

 

Dimana P adalah persentase jawaban untuk setiap kategori, S adalah skala 

penilaian, Smax adalah skala penilaian terbesar, F adalah frekuensi kemunculan 

data, R adalah jumlah responden. 

Setelah siswa menyelesaikan proses pengisian angket, data yang dirangkum 

pada Tabel 1 dimasukkan ke dalam rumus Skala Libert, dan hasilnya dirangkum 

dalam Tabel 2. 

Tabel 2 Tabel Jumlah Jawaban Kuesioner 

Pertanyaan Jumlah (F) Penilaian (S 

x F) 

Presentase 

(P) 

1 50 94 94% 

2 50 97 97% 

3 50 97 97% 

4 50 98 98% 

5 50 95 95% 

6 50 94 94% 

7 50 94 94% 

8 50 92 92% 

9 50 97 97% 

10 50 94 94% 

 

Dari Tabel 2 sebanyak 94 persen responden menyatakan bahwa aplikasi ini 

mudah digunakan, 97 persen responden menyatakan aplikasi ini bermanfaat, 98 

persen responden menyatakan aplikasi ini baik untuk dikembangkan, 95 persen 

responden menyatakan aplikasi ini mudah untuk dioperasikan, 92 persen responden 

menyatakan aplikasi ini dapat meningkatkan daya tarik dalam belajar IPA. Hasil 

diatas merupakan hasil keseluruhan dari kuesioner yang didapat dari para siswa. 

Dengan hasil perhitungan data dari kuesioner menyatakan bahwa aplikasi media 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mudah untuk digunakan dan juga 

mudah untuk dimengerti sehingga dapat mempermudah kegiatan belajar siswa. 
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Simpulan 

Berdasarkan hasil dari data perhitungan kuesioner yang telah diambil dari SDN 

Jetis 01 Kec. Bandungan dapat disimpulkan bahwa aplikasi media pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Berbasis Mobile menggunakan ActtionScript3 dapat 

diterapkan pada siswa sekolah dasar untuk membantu kegiatan belajar dan 

mengajar. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membantu guru dalam 

menambah variasi proses pembelajaran melalui media Smartphone. Dengan 

menggunakan media Smartphone membuat siswa dapat belajar kapan saja dan 

dimana saja. 

Beberapa kekurangan yang ada pada aplikasi media pembelajaran ini adalah 

masih terbatasnya materi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi media 

pembelajaran ini dan juga penyampaian materi masih terbatas pada tulisan. 

Perlunya pengembangan lebih lanjut pada aplikasi media pembelajaran ini yaitu 

dengan penambahan penyampaian materi dalam bentuk video dan suara sehingga 

dapat lebih menarik bagi siswa sekolah dasar. 
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