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Abstract— In the current era of globalization, information 

technology drove rapid. The computers are tools created to 

facilitate human work, which is currently in progress both in 

the manufacture of hardware and software. Early elementary 

school is where one begins to get an education in general. In 

education there is certainly qualified teachers and of course 

students and students in the school there that has the potential 

and enthusiasm for learning are high. In addition there is a 

theoretical lessons in primary schools there are also practical 

lessons. At this time, primary schools in the teaching and 

learning process is mostly done through the medium of 

reading the book and then the teacher explained it in theory. 

Hence, in the ongoing learning process, students tended to 

lack focus and no interaction with their teachers because 

meraka bored just listening to lectures alone. Interactive 

animation is the best solution to help solve the existing 

problems such as boredom during the learning process. 

Besides being students will be more creative and better 

understand the material presented by their teachers. Therefore 

with this interactive learning media Animation diharapkah 

better and as a supporter of media literacy that have been 

there so that the learning process run more efektik, more 

conducive and more advanced than the existing teaching and 

learning. 

 

Intisari— Dalam era globalisasi sekarang ini, teknologi 

informasi melaju dengan cepatnya. Adapun komputer yang 

merupakan peralatan yang diciptakan untuk mempermudah 

pekerjaan manusia, yang saat ini mencapai kemajuan baik di 

dalam pembuatan hardware maupun software. Sekolah dasar 

adalah awal dimana seseorang mulai mendapatkan pendidikan 

secara umum. Di dalam pendidikan tersebut pastinya terdapat 

pengajar-pengajar yang berkualitas dan pastinya Siswa dan 

siswi di sekolah tersebut ada yang memiliki potensi serta 

semangat belajar yang tinggi. Selain terdapat pelajaran teori di 

sekolah dasar terdapat pula pelajaran praktek. Pada saat ini, 

sekolah dasar didalam proses belajar mengajarnya sebagian 

besar hanya dilakukan melalui media baca buku dan kemudian 

guru menjelaskannya secara teori. Sehingga pada saat proses 

belajar mengajar sedang berlangsung, siswa cenderung menjadi 

tidak fokus dan tidak ada interaksi dengan pengajar mereka 

dikarenakan meraka bosan hanya mendengarkan pelajaran saja. 

Animasi Interaktif merupakan solusi yang terbaik untuk 

membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada 

seperti kebosanan saat proses belajar mengajar. Selain itu siswa 

akan lebih kreatif dan lebih memahami materi yang 

disampaikan oleh pengajar mereka. Maka dari itu dengan media 

pembelajaran Animasi Interaktif ini diharapkah lebih baik dan 

sebagai pendukung dari media baca tulis yang telah ada 

sehingga proses belajar mengajar berjalan lebih efektik, lebih 

kondusif dan lebih maju dari proses belajar mengajar yang telah 

ada. 

 

Kata kunci  : Animasi Interaktif, Pengenalan Bilangan 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Masa pembelajaran di sekolah dasar adalah masa 

pembelajaran ilmu dasar untuk anak-anak. Pada masa ini, 

anak sekolah dasar diajarkan dasar dari ilmu pasti yang 

kemudian akan mereka pelajari lebih dalam lagi pada 

tingkat ajaran selanjutnya. Sehingga pada masa 

pembelajaran inilah, anak diberikan ilmu pengetahuan 

dasar dengan pendekatan yang lebih halus dan mudah 

dimengerti sehingga mereka dapat menyerap informasi 

yang diberikan  dengan baik oleh guru maupun tenaga 

pengajar yang bersangkutan. Strategi pembelajaran yang 

diberikan ada baiknya yaitu strategi pembelajaran dengan 

media pembelajaran yang lebih menarik perhatian dan 

minat mereka sehingga anak tidak merasa bosan dan 

menganggap pembelajaran yang diberikan sulit dan 

menekan. 

Kenyataannya, tidak sedikit anak-anak di sekolah dasar 

yang kesulitan dalam pembelajaran matematika dasar 

khususnya membaca bilangan, menulis bilangan dan 

mengurutkan bilangan yang di ajarkan pada anak Sekolah 

Dasar kelas 1. Kesulitan-kesulitan tersebut bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya metode yang 

diajarkan kurang dapat dimengerti oleh murid, strategi 

pembelajaran yang diberikan oleh guru tidak begitu 

diminati oleh murid, dan materi yang berupa angka-angka 

yang cukup menguras tenaga dan pemikiran anak selama 

pembelajaran, lingkungan yang tidak memungkinkan, dan 

lain-lain. Dengan media pembelajaran yang lebih menarik 

sudah pasti akan menarik minat anak untuk belajar. 

Dengan media pembelajaran aplikasi multimedia dalam 

proses belajar mengajar akan meningkatkan efisiensi, 

meningkatkan motivasi, memfasilitasi belajar aktif, 

konsisten dengan  belajar yang berpusat pada anak, dan 

memandu untuk belajar lebih baik. 

Dengan menggunakan acuan di atas penulis memilih topik 

tersebut dalam penyusunan Penelitian dengan judul: 

―Perancangan Animasi Pengenalan Bilangan Untuk 

Sekolah Dasar Kelas 1‖. 

Maksud dari Penelitian ini adalah: 

1. Merancang suatu animasi interaktif dengan 

mengambil salah satu materi pembelajaran Matematika 

yaitu pengenalan bilangan, seperti membaca bilangan, 

menulis bilangan, menebak angkas dan mengurutkan 
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bilangan. Yang hanya berlaku untuk kalangan Sekolah 

Dasar Kelas 1. 

2. Mengembangkan penulis menjadi pribadi yang 

mandiri dan memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang 

luas. 

3. Menumbuhkan rasa kreativitas bagi para pengajar 

dalam memberikan materi pembelajaran kepada siswanya, 

dengan cara menggunakan animasi interaktif dan tidak 

hanya membaca buku saja. 

4. Memberikan info kepada pembaca bagaimana 

merancang sebuah animasi interaktif yang menarik dengan 

menggunakan Adobe Flash CS5. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

 

Konsep Dasar  Animasi 

 Animasi atau lebih akrab disebut dengan film 

animasi, adalah film yang merupakan hasil dari 

pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar 

yang bergerak-gerak. Pada awal penemuannya, film 

animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang 

kemudian diputar sehingga muncul efek gambar bergerak . 

 Salah satu aplikasi dalam pembuatan animasi yang 

cukup dikenal adalah Macromedia Flash MX, setelah 

sukses dengan versi MX kini muncul dengan versi terbaru 

yaitu Adobe Flash CS 5 Professional. Berbagai fitur dan 

kemudahan yang dimiliki Adobe Flash CS 5 menjadi 

program animasi favorit dan cukup popular. 

 Tampilan Interface fungsi dan pilihan Pallette yang 

beragam, serta kumpulan tools yang lengkap sangat 

membantu dalam pembuatan karya animasi yang menarik. 

Di dalam Adobe Flash CS 5 terdapat semua kelengkapan 

yang di butuhkan, mulai dari fitur menggambar, ilustrasi, 

mewarnai animasi, dan programming. Oleh karena itu 

Actinscript juga diperlukan untuk memberi efek gerak 

dalam animasi. Action Script di Flash memang pada 

awalnya sangat sulit dimengerti jika seseorang tidak 

mempunyai dasar atau mengenal Flash. Tetapi jika sudah 

mengenalnya, kita tidak bisa lepas dari action script 

karena sangat menyenangkan dan dapat membuat 

pekerjaan jauh lebih mudah dan cepat. 

a. Animasi 

 Animasi adalah ―sebuah proses merekam dan 

memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk 

mendapatkan sebuah ilusi pergerakan‖ [4]. Berdasarkan 

arti harfiah, animasi adalah menghidupkan, yaitu usaha 

untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak 

sendiri. Secara garis besar animasi komputer dibagi 

menjadi 2 kategori, yaitu: 

1. Computer Assistand Animation, Animasi pada 

kategori ini biasanya menunjuk pada sistem animsi 2 

Dimensi yaitu mengkomputerisasi proses animasi 

tradisional yang menggunakan gambaran tangan. 

2. Computer Generated Animation, Animasi pada 

kategori ini biasanya digunakan untuk animasi 3 Dimensi 

dengan program 3D, seperti 3D Studio Max, Maya, Auto 

Cad, dan lain sebagainya. 

b. Multimedia 

 Multimedia adalah beberapa kombinasi dari teks, 

gambar, suara, animasi dan video di kirim ke anda 

melalui komputer atau alat elektronik lainnya. Jadi 

multimedia itu adalah pembuatan media yang 

memanfaatkan komputer untuk membuat dan 

menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak 

(video dan animasi) dengan menggabungkan link dan 

tools yang memungkinkan navigasi, berinteraksi, 

berkreasi dan berkomunikasi dengan user. 

c. Tools Animasi 

 Tools dapat diartikan sebagai benda atau alat yang 

digunakan untuk mengerjakan atau membuat sesuatu. 

Tools animasi adalah kumpulan berbagai macam alat 

yang terdapat di dalam program aplikasi. Alat-alat 

tersebut digunakan dalam proses pembuatan animasi. 

d. Adobe Flash 

 Menurut Chandra mengemukakan bahwa ―Adobe 

Flash Profesional CS5 atau lebih dikenal dengan sebutan 

flash CS5 adalah salah satu program unggulan dari adobe 

system yang khusus digunakan untuk membuat animasi 

gambar vektor. Animasi yang dihasilkan menggunakan 

menggunakan file extension .swf dan dapat dijalankan di 

web browser yang telah ter-install¬ Adobe Flash Player. 

Flash CS5 telah menjadi standar program pembuatan 

animasi seperti membangun situs web, membuat movie, 

animasi logo, game, banner, menu interaktif, e-card 

sampai pengembangan aplikasi untuk mobile, untuk 

smartphone dan komputer tablet‖ [1]. Flash adalah salah 

satu software animasi yang dikeluarkan Macromedia 

yang kini telah diadopsi oleh Adobe. Flash sangat 

terkenal di kalangan desain grafis maupun multimedia. 

Flash telah banyak membantu para desainer untuk 

menciptakan sebuah animasi 2 dimensi yang sangat bagus 

dan unik. 

 

e. Adobe Ilistrator 

Adobe illustrator merupakan program aplikasi pengolah 

image vektor dua dimensi. Menurut Darmayekti 

mengemukakan bahwa ―Image Vektor terbentuk dari 

garis dan kurva yang tersusun dari sambungan titik-titik 

matematis dan menampilkannya berdasarkan perhitungan 

koordinat geometris image tersebut. Image vektor 

mempunyai keunggulan karena tidak tergantung pada 

resolusi sehingga dapat diubah ke berbagai ukuran dan 

dicetak pada tingkat resolusi sebesar apapun tanpa 

kehilangan detail dan ketajaman gambar‖ [2]. Program 

aplikasi Adobe Illustrator digunanakan untuk mendesain 

grafis, dilengkapi dengan fasilitas perintah termasuk tool-
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tool, panel, pilihan dan fitur-fitur khusus yang dapat 

dipakai untuk memaksimalkan pengerjaan desain. 

f. Story Board 

Salah satu yang dibutuhkan untuk perancangan animasi 

adalah Story Board . Menurut Islandscript Story Board 

merupakan serangkaian sketsa yang menggambarkan 

suatu urutan bagian yang digunakan didalam sebuah film-

film. Story Board disusun secara berurutan dari layar 

pembuka hingga penutup dengan mengikuti rancangan 

peta navigasi sehingga kesalahan dalam pembuatan 

aplikasi tidak terjadi [5]. Story Board merupakan 

gambaran umum dari tampilan suatu aplikasi pada layar 

secara detail. Dalam story board digambarkan semua 

elemen yang akan tampil pada layar seperti letak dan 

ukuran teks, design gambar, posisi tombol, dan gambar 

atau warna background. 

III. METODE PENELITIAN 

 

Dalam penyusunan Penelitian, di perlukan metode 

penelitian. Metode penelitian yang di gunakan oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data 

dengan cara meneliti langsung terhadap objek yang 

bersangkutan, seperti melihat langsung cara pengajar 

memberikan materi pengenalan bilangan kepada siswa - 

siswanya. 

2. Studi Pustaka 

Penulis menggunakan metode ini dengan mengambil 

sumber-sumber dari berbagai literatur atau buku-buku 

yang mendukung perancangan animasi interaktif ini.. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Proses pembuatan animasi interaktif dibuat sesuai 

dengan kebutuhan. Identifikasi perlu dilakukan untuk 

mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada di dalam 

proses pembelajaran di sekolah dasar. Rancangan 

animasi interaktif yang penulis uraikan dalam sub bab ini 

terdiri dari beberapa bentuk. Dari semuanya itu 

merupakan bagian yang diperlukan penulis dalam 

pembuatan aplikasi animasi interaktif. Berbagai macam 

bentuk media pembelajaran yang bersifat interaktif dibuat 

dan disesuaikan dengan kebutuhan. Identifikasi 

kebutuhan diperlukan sebagai acuan dalam merancang 

dan membuat animasi interaktif sesuai dengan materi-

materi pelajaran yang akan diambil. Animasi yang penulis 

buat ini diambil dari materi pelajaran matematika pada 

kelas 1 sekolah dasar. Animasi interaktif ini dibuat untuk 

ditujukan kepada siswa kelas 1 sekolah dasar..  

Perancangan Animasi 

  Animasi ini berbasis inkuiri praktikum yang 

memiliki konsep dasar animasi sebagai berikut yaitu 

pengenalan bilangan. Animasi ini ditujukan bagi siswa 

sekolah dasar kelas 1. Tujuan dari animasi interaktif ini 

supaya siswa dapat memahami pelajaran Matematika 

dalam mengaenal bilangan. Selain itu, diharapkan dengan 

pembelajaran menggunakan media interaktif ini siswa 

dapat lebih memhami bilangan dalam pelajaran 

matematika sekolah dasar kelas 1 dan siswa temotivasi 

untuk belajar matematika lebih giat.    

Penulisan Storyboard 

        Pada penulisan Storyboard penulis membagi dua 

macam yaitu: 

1. Seting dan sinopsis  

Pada setingan awal merupakan judul dari Penelitian 

kemudian masuk ke menu utama dan ada 4 pilihan di 

dalam menu yaitu membaca bilangan, menulis 

bilangan, menebak angka dan mengurtkan bilangan. 

Sinopsis animasi ini mempunyai skenario dan alur 

cerita sebagai berikut. Animasi ini dibuka dengan 

tampilan pembuka judul yang didalamnya 

menampilkan judul dari Penelitian dan nama si 

penulis. Kemudian masuk ke dalam scene menu 

dimana terdapat 4 submenu yaitu submenu pertama 

menampilkan tombol membaca bilangan, yang 

didalamnya berisi angkadari 1 sampai 100 dan jika di 

klik salah satu angka tersebut maka akan muncul 

suara angka tersebut.  Submenu ke 2 tombol 

menulis bilangan yang didalamnya berisi angka dari 

0 sampai 9 dan jika diklik salah satu angkanya maka 

akan muncul animasi cara penulisan angka tersebut. 

Submenu ke 3 menampilkan tombol menebak angka 

dimana didalamnya berisi angka 1 sampai 100  dan 

tombol suara angka yang jika diklik tombol suara 

angka maka akan muncul suara angka yang harus 

dicari. Sub menu ke 4 menampilkan tombol 

mengurutkan bilangan dimana didalamnya berisi dua 

pilihan yaitu pilhan mengurutkan angka dari yang 

terkecil sampai yang terbesar dan pilihan 

mengurutkan angka dari yang terbesar sampai yang 

terkecil yang mana jika salah satu pilhan tersebut 

diklik akan muncul angka 0 sampai 9 secara acak. 
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2. Desain Aplikasi 

 Alur pembelajaran dalam animasi interaktif pengenalan bilangan berbasis inkuiri praktikum adalah: 

.  

Start

Judul Animasi

Manu Utama

Membaca 
Bilangan

Menulis 
Bilangan

Menebak 
Angka

Mengurutkan 
Bilangan

Materi Materi Latihan
Latihan 

Mengurutkan Angka

Keluar

Mengurutkan Angka 
Dari yang terkecil

Mengurutkan Angka 
Dari yang Terbesar

 
Sumber : Hasil Penelitian (2013) 

Gambar 1. Alur utama animasi pengenalan bilangan 

 

 

Rancangan ini dibuat dalam bentuk form yang terpecah dalam beberapa bagian guna membagi keterangan aplikasi yang 

akan dikerjakan secara rinci. Rincian keterangan ini mempermudah dalam proses pembuatan aplikasi secara lengkap. 

Desain aplikasi dibuat seperti tampilan dibawah ini: 
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Layar Tampilan 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan 

 Teks yang berada ditengah Judul 

Animasi 

 Pada sudut kanan bawah nama 

pembuat 

Keypad 
Tidak ada 

Animasi 
Pengenalan  bilangan created by 

Nurrohman 

Sound 
 Musik Instrument 

 Narasi 

GUI 
Tidak ada 

Character dan Object 
Papan tulis dan kapur tulis 

Contens / Teks 

Sama dengan Tampilan 

 
Sumber : Hasil Penelitian (2013) 

 
Gambar 2. StoryBoard Judul Animasi (Opening) 

 

 

 

 

 

 
Layar Tampilan 
 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan 
Menu utama terdiri dari : 

 Membaca bilangan:Menampilkan 

membaca bilangan 
 Menulis Bilangan:menampilkan cara 

menulis bilangan 

 Menebak Angka:menampilkan 
latihan menebak angka 

 Mengurutkan Bilangan:menampilkan 

latihan mengurutkan bilangan 
 Keluar:Keluar Program 

GUI 

 membaca Bilangan  goto frame membaca 

bilangan 
 

 menulis Bilangan  goto frame menulis 
bilangan 

 

 menebak angka  goto frame menebak angka 
 

 mengurutkan Bilangan  goto frame 

mengurutkan bilangan 
 

Character dan 

Object 

 
Anak 

kecil,buku,tas 
dan kertas 

Keypad 

Tidak Ada 

 

Animasi 

Tidak Ada 

Sound 

 Narasi 

 Musik Instrument 

 Pemberitahuan fungsi tombol 

Contens / teks 
Sama Seperti tampilan 

 
Sumber : Hasil Penelitian ( 2013) 

 
Gambar 3 StoryBoard Judul Animasi (Opening) 

 

 

Nama Frame : Judul Animasi(Opening)                                       No Hal            : 1 
Level             : -                                                                             No Frame       : 1                                                                     

Nama Frame : Menu  Utama                                                     No Hal           : 2  

Level             : -                                                                         No Frame       : 3                                                            
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Layar Tampilan 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan 

 
Menu Membaca Bilangan terdiri 

dari : 
 

 Angka 1 sampai 100 : muncul suara 

angka  

 Menu : akan kembali ke Menu Utama 

 

GUI 
 

 Angka 1 sampai 100  muncul suara 

angka yang di klik 
 

 Menu  goto frame Menu Utama 

 

Character dan 
Object 

 

Angka, mobil dan 
kertas 

Keypad 
Tidak Ada 

Animasi 

Tidak Ada 

Sound 
 Narasi 

 Pemberitahuan fungsi tombol 

 Suara Angka 

Contens / teks 

Sama Seperti tampilan 

 
Sumber : Hasil Peneltian (2013) 

 
Gambar 4 StoryBoard Membaca Bilangan 

 

 

 

 

 
Layar Tampilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan 

Menu Menulis Bilangan terdiri 

dari : 

 Angka 0 sampai 9 : muncul cara 

penulisan bilangan  

 Menu : menampilkan Menu Utama 

 

GUI 

 Angka 0 sampai 9  muncul cara 

penulisan bilangan yang di klik 
 

 Menu  goto frame Menu Utama 

 

Character dan 

Object 

Anak kecil,garis 
lengkung,Angka, 

mobil dan kertas 

Keypad 

Tidak Ada 

Animasi 

Anak kecil sedang membaca buku 

Sound 

 Narasi 
 Musik Instrument 

 Pemberitahuan fungsi tombol 

Contens / teks 
Sama Seperti tampilan 

Sumber : Hasil Penelitian ( 2013 ) 

Gambar 5 Story Board Maenu Menulis Bilangan 

 

 

Nama Frame : Menu Membaca Bilangan                                   No Hal            : 3                          
Level             : -                                                                           No Frame       : 4                                                                

Nama Frame : Menu Menulis Bilangan                                       No Hal            : 4                               

Level             : -                                                                            No Frame       : 6                                                                       
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Layar Tampilan 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan 

 

Menu Menebak Angka terdiri 
dari : 

 Suara angka : muncul suara angka 
yang harus di cari 

 Ulang Suara : mengulang Suara 
angka 

 Angka 1 sampai 100 : pilihan 
jawaban dari suara angka 

 Menu : menampilkan menu utama 

 

GUI 

 Suara angka  suara angka yang harus ditebak 

 

 Ulang Suara  Mengulang Suara angka 

  

 Angka 1 sampai 100  Jawaban dari suara 
angka yang harus di cari 

  

 Menu  goto frame Menu Utama 

 

Character dan 

Object 

Angka, mobil dan 

kertas 

Keypad 

Tidak Ada 

 

Animasi 

Tidak Ada 

Sound 
 Narasi 

 Suara Angka 

 Pemberitahuan Benar 
 Pemberitahuan Salah 

Contens / teks 

Sama Seperti tampilan 

Sumber : Hasil Penelitian (2013) 

Gambar 6. Story Board Menu Menebak Angka 

 

 

 

 
Layar Tampilan 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan 

 

Menu Mengurutkan bilangan 
terdiri dari: 

 

 Urutan angka dari yang terkecil : 
Menampilkan urutan angka dari yang 

terkecil sampai yang terbesar 

 Urutan angka dari yang terbesar : 
Menampilkan urutan angka dari yang 

terbesari sampai yang terkecil 

 Menu : menampilkan menu utama 

 

GUI 

 Urutan angka dari yang terkecil  go 
to frane Urutan angka dari yang 

terkecil 

 Urutan angka dari yang terbesarl  

go to frane Urutan angka dari yang 

terkbesar 

 Menu  goto frame Menu Utama 
 

Character dan Object 

 
Anak 

kecil,pensil,buku,Angka, 

mobil dan kertas 

Keypad 

 
Tidak Ada 

 

Animasi 

Tidak Ada 

Sound 
 Narasi 

 Pemberitahuan fungsi tombol 

 Musik Instrument 

Contens / teks 

Sama Seperti tampilan 

 
Sumber : Hasil Penelitian (2013) 

Gambar 7. Story Board Menu Mengurutkan Bilangan 

Nama Frame : Menu Menebak Bilangan                                   No Hal            : 5                              
Level             : -                                                                          No Frame       : 20                                                                   

Nama Frame : Menu Mengurutkan Bilangan                                 No Hal           :6 

Level             : -                                                                              No Frame       :8                                        
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Layar Tampilan 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan 
Menu Latihan Urutan angka dari 

yang terkecil terdiri dari: 

 Bilangan 0 sampai 9 : angka yang 
harus diurutkan 

 Mulai :Mulai mengurutkan angka 

 Ulang : mengulang dari awal 

 Kembali : Menampilkan menu 
Pilihan 

GUI 

 Mulai  go to frame Mengurutkan angka 
 

 Angka 0 smapai 9  ankga yang harus di 

urutkan 
 

 kembali  goto frame Menu Pilihan 

 

Character dan 

Object 
Anak Anak 

kecil, ,mobil dan 

kertas 

Keypad 

Tidak Ada 
 

Animasi 
Tidak Ada 

Sound 

 Narasi cara memulai mengurutkan angka 
 Pemberitahuan Benar 

 Pemberitahuan Salah 

 Pemberitahuan fungsi tombol 
 Misuk Instrument 

Contens / teks 

Sama Seperti tampilan 

Sumber : Hasil Penelitian (2013) 

Gambar 8. Story Board Menu Latihan Mengurutkan Bilangan dari yang terkecil 

 

 

 

 
Layar Tampilan 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan 

 

Menu Latihan Urutan angka dari 
yang terbesar terdiri dari: 

 Bilangan 0 sampai 9 : angka yang 
harus diurutkan 

 Mulai : Mulai mengurutkan angka 

 Ulang : mengulang dari awal 

 Kembali : Menampilkan menu 
Pilihan 

GUI 

 
 Mulai  go to frame Mengurutkan angka 

 

 Angka 0 smapai 9  ankga yang harus di 
urutkan 

 

 kwmbali  goto frame Menu Pilihan 
 

Character dan 

Object 
Anak 

kecil, ,mobil dan 

kertas 

Keypad 

Tidak Ada 
 

Animasi 
Tidak Ada 

Sound 

 Narasi cara memulai mengurutkan angka 
 Pemberitahuan Benar 

 Pemberitahuan Salah 

 Pemberitahuan fungsi tombol 
 Musik Instrument 

Contens / teks 

Sama Seperti tampilan 

 
Sumber : Hasil Penelitian (2013) 

Gambar 9. Story Board Menu Latihan Mengurutkan Bilangan dari yang terbesar 

Nama Frame :Menu Latihan Urutan angka dari yang terkecil      No Hal         : 7 

Level             : -                                                                              No Frame     : 10                                                

Nama Frame :MenuLatihan Urutan angka dari yang terbesar      No Hal         : 8 
Level             : -                                                                             No Frame     : 16                                
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Spesifikasi Sistem Komputer 

Dalam sistem komputer harus ada Hardware dan software 

untuk spesifikasi menggunakan program Adobe Flash 

CS5 supaya animasi berjalan lancar. Berikut adalah 

spesifikasi minimum komputer untuk menjalankan  

program aplikasi Adobe Flash CS5 dan Adobe Illustrator 

CS5: 

1. Processor :  Intel Dual Core 1.8 Ghz 

2. Motherboard : Socket LGA 775 

3. Memory (RAM) : DDR2 1024 MB 

4. VGA Card : 512 MB (NVIDIA / ATI) 

5. Harddisk  : 80 GB (IDE / SATA) 

6. PSU   : 450 Watt (220V / 4A) 

 

7. Monitor   : CRT / LCD / LED 

8. Keyboard : QWERTY Port Ps/2 atau USB 

9. Mouse  : Port Ps/2 atau USB 

10. Sound Card : On Board atau PCI 

11. Sistem Operasi : Windows XP SP3 

Testing Program 

Pada tahap pengujian (testing) ini menggunakan metode 

black box,dimana pada metode ini animasi yang dibuat 

dapat berfungsi dengan benar dan sesuai dengan 

kebutuhan user. Pengujian black box disini tidak 

memperhatikan struktur logika intern animasi yang dibuat. 

 

 

 

 

Tabel 1. Tabel Pengujian Black Box

 

 
 

INPUT PROSES OUTPUT VALIDASI 

Tombol 

membaca 

Bilangan  

Menampilkan materi membaca 

angka 

Tampilan materi 

membaca bilangan 
Sesuai 

Tombol menulis 

bilangan 

Menampilkan materi cara menulis 

bilangan 

Tampilan materi cara 

menulis bilangan 
Sesuai 

Tombol menebak 

angka 
Menampilkan latihan menebak angka 

Tampilan latihan 

menebak angka 
Sesuai 

Tombol 

mengurutkan 

bilangan 

Menampilkan menu mengurutkan 

bilangan 

Tampilan menu 

mengurutkan bilangan 
Sesuai 

Tombol urutan 

angka dari yang 

terkecil 

Menampilkan latihan mengurutkan 

angka dari yang terkecil  

Tampilan latihan 

mengurutkan bilangan 

dari yang terkecil 

Sesuai 

Tombol urutan 

angka dari yang 

terbesar 

Menampilkan latihan mengurutkan 

angka dari yang terbesar 

Tampilan latihan 

mengurutkan bilangan 

dari yang tterbesar 

Sesuai 

 
Sumber : Hasil Penelitian (2013) 

 

 

 

Dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa animasi tersebut dilihat dari sudut pandang pembuatannya layak untuk 

digunakan. 

 Dan untuk mengetahui lebih lanjut penilaian dari pengguna atau user terhadap animasi yang telah dibuat, penulis 

mengggunakan metode questioner dan wawancara langsung dengan responden yang dapat mewakili pengguna. Untuk 

wawancara penulis mengambil nara sumber sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk kuesioner yang terdiri dari 10 (sepuluh) 

pertanyaan. Berikut ini adalah rincian dari item-item kuesioner untuk responden

. 
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Tabel 2. Kuesioner Aplikasi Pengenalan Bilangan 

  

No. Soal Pertanyaan untuk siswa Ya Tidak 

1 Apakah untuk memulai animasi ini bagi adik-adik mudah digunakan ?   

2 Apakah aplikasi ini dapat membantu adik-adik dalam proses pembelajaran ?   

3 
Apakah setelah mencoba aplikasi ini adik-adik lebih tertarik dengan pelajaran 

matematika ? 
  

4 
Apakah aplikasi ini dapat membuat adik-adik lebih kreatif dalam belajar matematika 

mengenal bilangan? 
  

5 Menurut adik-adik apakah aplikasi ini menarik untuk dipelajari?   

6 Menurut adik-adik apakah latihan  yang ada sulit untuk di kerjakan ?   

7 Apakah suara di dalam animasi terdengar jelas ?   

8 Apakah gambar animasi yang terdapat di dalam animasi ini  menarik bagi adik-adik ?   

9 Apakah materi dan bahasa yang digunakan di aplikasi ini mudah dimengerti ?   

10 
Apakah adik-adik berminat kembali mencoba aplikasi ini setelah percobaan yang 

pertama ? 
  

 
Ket: beri tanda centang ( √ ) pada jawaban yang dipilih 

 

Sumber : Hasil Penelitian (2013) 

 

 

 

 
Sumber : Hasil Penelitian (2013) 

Gambar 10. Tampilan Grafik Kuesioner Untuk siswa kelas 1 SD 

 

Dari hasil kuesioner yang telah disebar ke responden dan 

grafik di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian 

besar siswa sekolah dasarkelas 1 dapat menggunakan 

aplikasi ini dengan mudah, dapat membantu  dalam 

pembelajaran matematika mengenal bilangan, dan dapat 

membuat siswa lebih bersemangat dalam proses belajar 

mengajar di sekolah untuk bidang pelajaran matematika. 
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V. KESIMPULAN 

 
Setelah penulis menganalisa dan menguraikan 

seluruh pembahasan dari penulisan Penelitian mengenai 

animasi interaktif pengenalan bilangan untuk sekolah 

dasar kelas 1. penulis dapat menulis kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Animasi interaktif ini adalah suatu program yang 

berbentuk gambar vektor yang di buat di dalam program 

aplikasi Adobe Illustrator CS5, dan kemudian diolah di 

dalam program aplikasi Adobe Flash CS5. 

2. Dengan program ini diharapkan dapat lebih menarik 

perhatian atau minat anak karena gambar yang ditampilkan 

lebih dinamis dan dengan disertai efek suara narasi untuk 

menjalankan program ini. 

3. Animasi ini di buat untuk Siswa kelas 1 Sekolah Dasar 

supaya mereka lebih memahami pelajaran Matematika 

khusunya Materi pengenalan Bilangan. 

4. Animasi dalam pendidikan berperan sebagai media 

pembelajaran yang menarik. Animasi merupakan salah 

satu bentuk visual bergerak yang dapat dimanfaatkan 

untuk menjelaskan pelajaran yang sulit disampaikan secara 

konvnsional. 

5. Keuntungan yang didapatkan dengan adanya animasi 

interaktif ini adalah: 

a. Penggunaan komputer sebagai alat pendukung sistem 

pembelajaran dapat menghemat waktu, biaya dan 

tenaga. 

b. Data-data informasi yang dibutuhkan selalu aktual. 

c. Secara langsung maupun tidak langsung dapat 

meningkatkan keahlian sumber daya yang 

menggunakannya. 

 

Pada bagian ini, penulis memberikan saran-saran 

berdasarkan permasalahan serta kesimpulan yang penulis 

dapat selama riset, yaitu : 

1. Untuk menjalankan program secara optimal dan maksimal 

diperlukan dukungan hardware dan software yang 

memadai. 

2. Untuk menjalankan program ini untuk pertama kalinya 

sebaiknya seorang anak didampingi oleh guru, orang tua 

atau orang dewasa lainnya yang minimal telah mengetahui 

pengoperasian komputer. 

3. Untuk perawatan dari program animasi ini adalah tetap 

menjaga bagian-bagian dari program animasi ini agar 

jangan sampai terhapus dari komputer user. 

4. Hardware yang digunakan adalah hardware yang 

disarankan oleh penulis atau dapat menggunakan 

Hardware di atas spesifikasi minimum untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik. 
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