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ABSTRACT 

The system will be made this is multimedia pembalajaran analysis and design of 

biological subjects in SMP N 2 Depok . Media is to facilitate student learning in 

understanding the biology of learning materials . Because the biological material is 

considered difficult to transform and understand the concept of learning , ketidaktarikan 

students in these subjects and some students did not master the lesson material that has 

been conveyed by the teacher . 

Multimedia applications that present information better than other media such as 

the provision of material through books and slates . Because many multimedia combines 

elements of sound , images and animation so that the material and information on the 

biological material submitted becomes more interactive , interesting and easy to 

understand by the students . 

This instructional media using adobe flash cs3 , adobe photoshop cs3 , MySQL , 

ActionScript 2.0 . Facility is expected to help provide student learning . In addition, the 

existence of a medium of learning are indispensable to members preformance complex 

information in order to support student learning more interesting and easy to understand 

by students . 

Keywords : multimedia , instructional media , biology 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknlogi komputer dewasa ini menuntut adanya 

perkembangan aplikasi komputer seiring dengan semakin tingginya kebutuhan 

masyarakat terhadap informasi.  

 Pembelajaran biologi yang bersifat hapalan serta siswa hanya selalu siap untuk 

menerima konsep-konsep yang telah jadi yang di berikan oleh guru sehingga mereka 

kurang mengembangkan proses berfikir. Karena materi ini sangat penting diharapkan 

semua murid dapat dengan cepat memahami dan mengerti materi tersebut. Adanya 

media audio dan visual sebagai sarana belajar mereka, kemungkinan besar para siswa 

dapat dengan cepat memahami materi tersebut. Penggabungan audio visual di sertai 

materi yang di sajikan dengan rapi, menarik menghasilkan kesenangan dan kegembiraan 

di dalam suasana belajar akan mudah tercipta rasa senang dalam belajar akan 

memudahkan untuk lebih cepat memahami suatu pelajaran yang di pelajarinya.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dilihat masalah yang dapat 

disimpulkan. “Bagaimana merancang multimedia pembelajaran mata pelajaran biologi 

kelas VII semester 1 SMP yang mudah di pahami dan dioperasikan”. 

1.3. Batasan Masalah 

Penyusunan  laporan skripsi ini pembahasan tidak terlalu luas agar memudahkan 

dalam penyelesaian nantinya, maka bahasan hanya mencakup sebagai berikut ini : 

1. Materi hanya untuk kelas VII semester 1. 

2. Materi meliputi : 

a. Memahami Gejala-gejala Alam Melalui Pengamatan. 

b. Memahami Keanekaragam Makhluk Hidup. 

c. Memahami Saling Ketergantungan dalam Ekosistem. 

3. Materi disesuaikan dengan standar kompetensi pada silabus, tenaga 

pengajar guru biologi Sekolah Menengah Pertama, buku refernsi, internet 

dan materi tidak dapat di edit. 

2.  LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil 

penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca. Acuan pertama 

dari hasil skripsi mahasiswa STMIK AMIKOM YOGYAKARTA bernama Ahmad Fajri Lutfi 

Nim 08.12.3061 pada tahun 2012 yang berjudul Membangun Media Pembelajaran Dasar 



 

 

2 

 

Fiqih Dan Aqidah Islam Untuk Man Cigugur Kuningan Menggunakan Aplikasi Multimedia. 

Perancangan aplikasi oleh peneliti tersebut dibuat untuk membantu memberikan fasilitas 

cara mengajar bagi para pengajar atau guru. 

Bagian-bagian yang terdapat di dalam aplikasi media pembelajaran tersebut 

antara lain  : intro, menu pilihan materi, menu tambahan dan menu kuis. 

Kesimpulan yang di ambil dari penulis Membangun Media Pembelajaran Dasar 

Fiqih Dan Aqidah Islam Untuk MAN Cigugur Kuningan Menggunakan Aplikasi Multimedia 

adalah aplikasi dibuat untuk membantu memberikan fasilitas bagi para pengajar dalam 

menyampaikan materi fiqih dan materi aqidah islam agar dapat meningkatkan minat 

belajar para siswa. 

2.2. Konsep Dasar Multimedia 

2.2.1. Definisi Multimedia 

Menurut Daryanto (2010) Multimedia terbagimenjadi 2 kategori, yaitu : 

multimedia linier dan multimedia interaktif. 

1. Multimedia linier  

Multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), 

contohnya : tv dan film. 

2. Multimedia interaktif 

Multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses 

selanjutnya, contoh : pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. 

2.2.2. Media pembelajaran 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. 

Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan atau katerampilan pembelajar sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar. 

Posisi media pembelajaran. Oleh karena proses pembelajaran merupakan 

proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu system, maka media pembelajaran 

menepati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. 

Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses 

komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah 

komponen integral dari sistem pembelajaran. 

2.3. Unsur - Unsur Multimedia 

2.3.1. Teks 

Teks merupakan dasr dari pengolahan kata dan informasi yang berbasis 

multimedia. Dengan adanya multimedia maka penyajian informasi kepada pembaca teks 



 

3 
 

dapat disajikanmdengan cepat dan menarik karena tidak diperlukan membaca secara 

rinci dan teliti. 

2.3.2. Gambar 

Secara umun image adalah gambar raster (halftone drawing) yang merupakan 

salah satu komponen penting dalam multimedia, seperti foto, basisdata karyawan 

dengan atribut nama, alamat dan lainnya supaya lebih efektif bila foto data karyawan 

tersebut bisa ditampilkan. 

2.3.3. Suara 

Penyajian audio merupakan cara lain untuk lebih memperjelas pengertian suatu 

informasi. Suara dapat lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar, misalnya musik 

dan suara efek (sound effect).  

2.3.4. Animasi 

Animasi digunakan untuk menggambarkan objek yang bergerak agar keliatahan 

hidup.  

2.3.5. Video 

Video merupakan salah satu pendukung multimedia berupa file/gambar bergerak. 

Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia.  

2.4. Struktur Multimedia 

2.4.1. Linear navigation model 

 Linear navigator model ini digunakan oleh sebagian besar multimedia linier. 

Informasi diberikan secara sekuensial dimulai dari satu halaman. Beberapa desainer 

menggunakan satu halaman untuk masuk dan keluar dari aplikasi. 

2.4.2. Hierarchical model 

Hierarchical model baik bagi aplikasi untuk menemukan lokasi halaman dengan 

mudah. Untuk menggambarkan model tersebut dapat digunakan ilustrasi dengan tree. 

2.4.3. Spoke-and-hub model 

            Untuk membuat struktur hyperlink yang fleksibel, spoke-and-hub model dapat 

bekerja dengan baik. Hub dinyatakan dengan halaman utama yang mempunyai 

hubungan dengan setiap node. Setiap node dapat berhubungan kembali ke halaman 

utama. Pada model ini hanya terdapat dua macam link, yaitu dari halaman utama ke 

halaman tertentu dan dari halaman tersebut kembali kehalaman utama. 

2.4.4. Full web mode   

 Full web mode memberikan kemampuan hyperlink yang banyak. Full web model 

banyaj digunakan untuk menyediakan user supaya dapat mengakses semua topik 

dengan subtopik dengan cepat. Namun kelemahan dari model ini, yaitu dapat berakibat 

user kehilangan cara untuk dapat kembali ke topik utamanya. 
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2.5. Pengujian Black Box Testing dan White Box Testing 

 Menurut Hanif, ada dua jenis pengujian yaitu black box testing dan white box 

testing : 

2.5.1. Black Box Testing 

 Black Box Testing cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau 

mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai 

dengan proses bisnis yang diinginkan.  

2.5.2. White Box Testing 

 White box testing  adalah cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk 

meneliti kode-kode program yang ada dan menganalisis apakah ada kesalahan atau 

tidak.  

2.6. Analisis yang Digunakan 

 Menurut Rangkuti (2008) Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi 

dan kondisi yang bersifat deskriptif (member gambaran). Analisis ini menempatkan 

situasi dan kondisi sebagai factor masukan yang kemudian dikelompokan menurut 

kontribusinya masing-masing. Sa 

2.7. Perangkat Lunak yang Digunakan 

2.7.1. Adobe Flash CS3 

Adobe FlashCS3 merupakan program aplikasi yang banyak digunakan oleh para 

aminator untuk menghasilkan animasi yang professional. Di antaranya program-program 

animasi, program Adobe Flash CS3 merupakan program yang paling fleksibel dalam 

pembuatan animasi seperti, animasi interaksi, game, company profile dan presentasi. 

2.7.2. MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan 

banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi web yang menggunakan database 

sebagai sumber dan pengolah datanya.  

3. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Tinjauan Umum 

3.1.1. Latar Belakang Sekolah 

 SMP Negeri 2 Depok terletak di suatu tempat yang sangat geografis di tengah-

tengah komplek Perumnas CondongCatur Depok Sleman. SMP Negeri 2 Depok didirikan 

pada tanggal 10 November 1979 dengan nama SMP Negeri II CondongCatur oleh Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Anggapan bahwa sekolah baru tentu miskin prestasi kurang tepat ditujukan ke 

sekolah ini. Meskipun usia masih dini, tetapi prestasi di bidang akademis maupun 

nonakademis baik di tingkat kabupaten, propinsi, bahkan tingkat nasional bukan hal yang 
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asing. Sampai ini tak terhitung prestasi yang telah diraih oleh SMP Negeri 2 Depok. Maka 

tak mengherankan SMP Negeri 2 Depok menjadi salah satu sekolah unggulan. 

3.2. Analisis Sistem 

3.3.1. Analisis yang Digunakan 

 Untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada, maka digunakan metode 

analisi SWOT (Stregths, Weakness, Opportunity and Threats) untuk menentukan kinerja 

aplikasi yang dibuat. 

Tabel 3.1 Analisa SWOT 

Internal 
 
 
 
 
 
 
External 

Strength 
1. Mempunyai design 
layout yang menarik. 
2. Memudahkan kegiatan 
pembelajaran 
3. Informasi yang disajikan 
tidak monoton dengan 
adanya animasi pada 
gambar. 

Weakness 
1. Kurangnya sosialisasi 
pengenalan dan 
penggunaan software media 
pembelajaran di sekolah. 
2. Hanya digunakan di 
dalam lab SMP N 2 Depok. 
3. Media pembelajaran tidak 
bisa dan mngurangi data 
soal. 

Opportunity 
1. Pelajar lebih tertarik dan 
mudah memahami. 
2. Dapat digunakan 
sebagai bahan 
pembelajaran oleh 
pengajar. 
3. Sekolah belum punya 
media pembelajaran 
khususnya biologi. 

Strategi SO 
 
Meoptimalisasi sekolah 
yang belum mempunyai 
media pembelajaran biologi 
dan memanfaatkan design 
layout yang menarik  agar 
tidak monoton dan mudah 
digunakan sebagai bahan 
pembelajaran.  

Strategi WO 
 
Mengatasi kurangnya 
sosialisasi penggunaan 
media pembelajaran agar  
lebih mudah di gunakan, 
lebih praktis dan bisa lebih 
di sempurnakan lagi untuk 
media pembelajaran 
selanjutnya. 
 

Threath 
1. Banyak saingan yang 
muncul menggunakan 
media pembelajaran yang 
sama. 
2.Adanya media 
pembelajaran yang baik 
dibandingkan media 
pembelajaran saat ini. 

Strategi  ST 
 
Meoptimalisasi  kegiatan 
pembelajaran untuk 
menghadapi banyaknya 
saingan yang 
menggunakan media 
pembelajaran. 

Strategi WT 
 
Memaksimalkan 
penggunaan software media 
pembelajaran untuk 
bertahan dari para pesaing 
dan menambah fungsi-
fungsi untuk 
menyempurnakan media 
pembelajaran. 

 

3.3. Analisis Kebutuhan Sistem  

Untuk mempermudah analisis sistem dalam menetukan keseluruhan kebutuhan  

secara langkap, maka analisis membagi kebutuhan sistem ke dalam 2 jenis yaitu 

kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. 
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3.3.1. Analisis Kebutuhan Fungsional 

 Analisis diatas dapat disimpulkan proses yang harus di lakukan oleh sistem 

sebagai berikut : 

1. Teori dasar biologi sesuai kurikulum. 

2. Materi evaluasi (soal-soal secara random). 

3. Hasil nilai dari evaluasi yang dilakukan siswa. 

4. Soal-soal dapat di upgrade 

5. Soal-soal di inputkan oleh admin. 

6. Soal-soal dikumpulkan dalam database local menggunakan MySQL. 

3.3.2. Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

 Berikut ini aspek-aspek yang dibutuhkan dalam pembuatan media pembelajaran 

sebagai berikut : 

3.3.3. Analisis Kelayakan Sistem 

3.3.3.1. Faktor Kelayakan Teknis 

  Faktor untuk mempermudah dalam pemberian materi biologi, maka akan dibuat 

suatu sistem pembelajaran dalam bentuk multimedia. Karena aplikasi sistem tersebut 

berupa multimedia dibutuhkan perangkat komputer yang mendukung aplikasi tersebut 

dimana komputer tersebut mudah untuk didapatkan, murah dan tingkat pemakaiannya 

mudah, maka secara teknis usulan kebutuhan sistem dapat dinyatakan layak. 

3.3.3.2. Faktor Kelayakan Operasional 

  Dari segi operasional multimedia pembelajaran ini di katakana layak karena saat 

ini masyarakat sudah mampu mengoprasikan komputer dengan baik dan multimedia 

pembelajaran ini mudah dijalankan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk 

membangun multimedia pembelajaran ini sudah cukup banyak. 

3.3.3.3. Faktor Kelayakan Hukum 

  Dari segi kelayakan hukum multimedia pembelajaran ini juga dapat di katakan 

layak. Karena untuk menjalankan multimedia pembelajaran ini di butuhkan flash player 

yang dapat diunduh secara gratis dan dari segi content multimedia pembelajaran ini tidak 

melanggar hukum karena tidak mengandung unsur sara serta pornografi. 

4. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pembuatan Database 

  Buka browser Mozilla Firefox pada address bar ketikkan 

http://localhost/phpmyadmin. 

http://localhost/phpmyadmin
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1. Ketikkan nama database yang akan dibuat pada field create new database. Pada 

kasus ini nama databasenya adalah biologi, lalu klik tombol create. 

4.1.1. Pembuatan Tabel 

1. Setelah database selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat tabel 

pada database biologi. 

2. Ketikkan nama tabel yang akan dibuat pada field create tabel, pada kasus ini ada 

3 tabel yang akan di buat, yaitu : tabel admin, tabel jawaban dan tabel soal. 

4.2. Memproduksi Sistem 

Tahapan produksi merupakan proses membuat dan mengembangkan aplikasi 

sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Salah satunya adalah pembuatan desain 

yang mendukung semua aplikasi ini. Kegiatan yang meliputi tentang pembuatan desain 

grafik yang sesuai dengan tema. 

4.2.1. Pembuatan Dokumen Baru 

Untuk membuat dokumen baru, klik menu File – New kemudian Create new dan 

pilih Flash File (ActionScript2.0). 

4.2.2. Pembuatan Background 

Ukuran lebar 640 pixel dan tinggi 360 pixel. File background diimport ke flash 

dengan cara File – Import to Library. 

4.2.3. Pembuatan Intro 

Buat layer pada Adobe Flash CS3 dengan membuat file size 640 x 360 pixel dan 

frame rates 24fps. 

4.2.4. Pembuatan Tombol 

Pembuatan tombol dalam aplikasi ini dengan cara mengimportkan file gambar 

ikon untuk dijadikan sebuah tombol. Import file gambar ke adobe flash dengan cara klik 

File – Import – Import to Library. Kemudian pilih gambar yang akan dijadikan tombol. 

Gambar yang sudah diimport akan muncul pada library, drag gambar ke layer kemudian 

klik kanan pada tombol pilih Convert to Symbol. Beri nama button, klik dua kali pada 

button lalu pastikan timeline berada pada UP. Kemudian pindahkan ke Over lalu 

tambahkan keyframe dengan cara klik kanan pada timeline Over – Insert KeyFrame. 

Kemudian beri actionscript. 

4.2.5. Pembuatan Suara 

Pembuatan suara dilakukan dengan cara import file suara. Pilih menu File – 

Import - Import to Library, pilih suara untuk aplikasi. Dalam aplikasi ini file suara yang 

digunakan bernama lancang kuning. File suara yang sudah diimport akan masuk ke 

library. kemudian klik kanan pada sound – Property – ceklist Export for ActionScript dan 

Identifier diisi dengan nama untuk sound. 
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4.2.6. Pembahasan Listing Program 

4.2.7. Action pada loading intro 

stop();();  /*berhenti di frame tersebut (pertama), karena pada frame pertama 

terdapat intro yang merupakan MovieClip berisi tombol yang fungsinya menuju 

ke frame Menu Utama*/ 

hidup = true; 

fscommand("fullscreen", true); /*mode layar penuh aktif ketika multimedia 

pembelajaran dijalankan*/ 

sound=new Sound();  

sound.setVolume(100); /*sebagai identifikasi suara untuk pengaturan suara 

aktif/tidak aktif yang diatur pada frame berikutnya*/ 

suara = new Sound(); 

suara.attachSound("suara"); /*variable baru yang merupakan idetifikasi suara 

menyisipkan suara dengan identifier suara*/ 

suara.stop(); 

4.2.8. Action pada Menu Utama 

  stop(); 

   fscommand("trapallkeys", true); /* untuk menghilangakan fungsi esc*/ 

   _root.suara.start(); /* memutar movie clip yang bertipe suara*/ 

   _root.suara.onSoundComplete = function (){ */ suara melakukan 

pengulangan*/ 

   _root.suara.start();  

   }  

4.2.9. Action pada menu bab 1 

on (release) { /* saat di klik kemudian di lepas*/ 

 if (_currentframe == 1) { /*frame sekarang untuk menuju dan memulai 

ke frame ke dua */ 

  gotoAndPlay(2); 

  //_parent.b1.gotoAndStop(1); 

  _parent.b2.gotoAndStop(1); 

  _parent.b3.gotoAndStop(1); 

  _parent.b4.gotoAndStop(1); 
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  _parent.b5.gotoAndStop(1); 

  _parent.b6.gotoAndStop(1); 

  _parent.b7.gotoAndStop(1); 

  _parent.b8.gotoAndStop(1); 

  _parent.b9.gotoAndStop(1); 

  _parent.b10.gotoAndStop(1); 

  } else if (_currentframe == 22) { /* selain itu jika berada ke frame ke 22 

akan menuju dan berhenti ke frame 1*/ 

  gotoAndStop(1); 

  } 

} 

4.2.10. Action pada sub bab 1 

sub bab 1  

. action script sub bab 1 

on (release) { /* saat di klik kemudian di lepas*/ 

  _root.utama.isi=1; /*level naik ke level root ketingkat paling tinggi variable 

isi yang ada di movie clip utama di isi angka 1*/ 

  _root.utama.anm.play();/*movie clip anm yang ada di movie clip utama di 

jalankan*/ 

} 

4.2.11. Action pada isi materi 

  be.materi.gotoAndStop(_parent.isi); /*movie clip materi yang berada di 

dalam movie clip be pergi dan berhenti pada frame sesuai variable isi*/ 

4.2.12. Action pada kuis 

  on (release) { /* saat di klik kemudian di lepas*/ 

  //_parent.b1.gotoAndStop(1); 

  _parent.b2.gotoAndStop(1); 
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  _parent.b3.gotoAndStop(1); 

  _parent.b4.gotoAndStop(1); 

  _parent.b5.gotoAndStop(1); 

  _parent.b6.gotoAndStop(1); 

  _parent.b7.gotoAndStop(1); 

  _parent.b8.gotoAndStop(1); 

  _parent.b9.gotoAndStop(1); 

  _parent.b10.gotoAndStop(1); 

  isi="soal"; /*variable isi di isi soal*/ 

  pr.gotoAndPlay(2); /*movie clip pr pergi dan dijalankan pada frame ke 2*/ 

} 

4.2.13. Video 

on (release) { 

 if (_currentframe == 1 || _currentframe == 23) { 

  play(); 

  

} /* untuk masuk kehalaman video*/ 

4.2.14. Action pada menu keluar 

  on (release) { /* saat di klik kemudian di lepas*/ 

  isi="keluar"; /*variable isi di isi keluar*/ 

  pr.play(); /*movie clip pr di jalankan*/ 

} 

4.3. Pengujian White Box Testing 

4.3.1. White Box Testing 

 White box testing dilakukan oleh orang yang memahamin bahasa pemrograman 

dan multimedia, sehingga mampu mengatasi permasalahan seperti debuging dan 

mengatasi error program. 
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4.4. PENGUJIAN BLACK BOX TESTING 

4.4.1. Black Box Testing 

 Uji coba black box yaitu pengujian spesifikasi suatu fungsi atau modul apakah 

berjalan dengan sesuai atau tidak. Uji coba black box pada media pembelajaran biologi 

yang terdapat pada halaman admin.  

4.5. Menu Utama 

 Pada tampilan menu utama tertadapat 12 tombol. Pada sisi atas terdapat 7 

tombol menu utama antara lain : tombol bab1, tombol bab 2,  tombol bab3, tombol bab 4, 

tombol bab 5, tombol bab 6, tombol exit. Pada sisi bawah terdapat 4 tombol menu utama 

antara lain : tombol bab 7, tombol bab 8, tombol bab 9, tombol bab 10. Dan pada posisi 

tengah terdapat tombol evaluasi.  

 

Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama 

4.6. Halaman Soal Evaluasi 

 Pada halaman soal evaluasi terdapat soal dan pilhan jawaban yang harus di 

kerjakan sampai selesai sehingga menghasilkan sebuah nilai. 
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Gambar 4.2 Tampilan soal evaluasi 

 

4.7. Halaman keluar 

 Pada halaman exit menampilkan informasi penegasan apakah yakin akan keluar 

atau tidak. Jika memilih “Ya”, maka akan keluar dari aplikasi media pembelajaran. Jika 

memilih “Tidak”, maka akan kembali ke menu utama. 

 

Gambar 4.3 Tampilan keluar 

5. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Dari penjelasan dan penguraian pada bab-bab sebelumnya dan sampai akhir 

dari analisis dan Perancangan multimedia pembelajaran biologi untuk SMP dengan 

penggabungan animasi dan materi pelajaran sesuai urikulum. Maka dapat disimpulkan 

bahwa sistem informasi dengan menggunakan multimedia lebih efektif. 



 

13 
 

1. Perancangan dan pembuatan aplikasi media pembelajaran ini dibangun 

menggunakan software utama Adobe Flash CS3, serta software pendukung 

lainnya seperti : Adobe Photoshop, MySQL dan ActionScript 2.0 

2. Pengguna multimedia lebih banyak digunakan, karena multimedia dapat 

menghilangkan kejenuhan dengan memanfaatkan tampilan visualisasi yang 

dapat dinikmati dan mampu memberikan kesan hidup dalam animasi yang 

disajikan. 

3. Tes pemakaian apilkasi dengan menggunka white-box dan black-box testing.  

5.2. Saran 

Aplikasi ini memiliki beberapa kekurangan, sehingga perlu adanya saran 

perbaikan agar aplikasi media pembelajaran dapat menjadi lebih baik. Saran perbaikan 

yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan antara lain sebagai berikut: 

1. Penggunaan database untuk aplikasi ini masih sederhana, untuk itu dalam 

pengembangannya dapat digunakan database yang lebih bagus. 

2. Aplikasi media pemeblajaran hanya dapat mengubah soal tetapi tidak dapat 

menambahkan dan mengurangi soal. 

3. Diharapkan dapat menambah fitur-fitur baru yang lebih bisa menyempurnakan 

media pembelajaran ini menjadi lebih baik lagi kedepannya. 

Demikian saran yang dapat penulis sampaikan, semoga laporan ini dapat 

bermanfaat dan berguna bagi penulis dan semua pihak yang membaca laporan ini. 
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