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Abstrak - Saat ini banyak sekali mobile smartphone yang digunakan oleh anak-anak, maka dari itu penulis
memanfaatkan media smartphone untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran
menggunakan animasi saat ini masih terbatas jumlahnya dan kurang efisien, salah satu pembelajaran yang
masih kurang efisien adalah tentang mengenal huruf dengan bahasa Inggris karena saat ini sangat penting bagi
anak-anak. Maka dari itu bagaimana kita menghidupkan metode pembelajaran dengan berbasis android ini
agar mudah diminati dan bisa menarik anak-anak dalam belajar. Maka dalam membuat media pembelajaran
menggunakan berbasis android yang menarik untuk anak-anak yaitu dari segi gambar, suara, animasi,
permainan, serta bentuk pembelajarannya.Dengan adanya media pembelajaran berbasis android ini maka
anak-anak bisa belajar lebih tertarik dan menarik, dalam melakukan belajar, serta dengan adanya media yaitu
smartphone berbasis android ini anak-anak bisa mendapatkan dengan mudah dan efisien dalam melakukan
belajar. Selain itu dapat membantu memperingan orang tua dan guru untuk mengajarkan anak-anak dalam
belajar bahasa Inggris.
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I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pada saat ini banyak sekali barang elektronik
yang semakin berkembang kususnya smartphone yang
berbasis android, saat ini banyak orang yang
menggunakannya termasuk juga anak-anak. Maka dari
itu bagaimana caranya agar smartphone ini bisa
bermanfaat bagi anak-anak. Langkah alternatifnya
yaitu dengan media pembelajaran yang diminati oleh
anak-anak oleh karena itu bagaimana cara untuk
menghidupkan metode pembelajaran ini agar mudah
di pahami dan dapat bisa menarik anak-anak dalam
belajar dengan mengguanakan gadget/smartphone.
Salah satu pembelajaran adalah tentang
mengenal huruf dengan bahasa Inggris pada saat ini
sangat penting bagi anak-anak. Karena sebagai
pembelajaran untuk mengenal huruf dalam bahasa
Inggris pada anak-anak yang paling dasar yaitu
tentang pembelajaran bahasa Inggris agar bisa
membantu
pengetahuan
untuk
anak-anak.
Pembelajaran mengenal huruf ini menggunakan
bahasa Inggris agar anak mengetahui cara
membacanya dan memahami dari kata dan angka
tersebut, yang perlu dijadikan perhatian pada anakanak yaitu bagaimana cara membaca dan memahami
kata dengan baik dan benar kepada anak-anak.
Prosiding SNIT 2014: Hal.A-28

II.

LANDASAN TEORI

2.1. 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 ketrampilan
pebelajar sehingga dapat mendorong terjadinya
proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam
mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia
dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan
pembelajaran / pelatihan. Oleh karena proses
pembelajaran merupakan proses komunikasi dan
berlangsung dalam suatu sistem, maka media
pembelajaran menempati 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[3].
Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa media
pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat
menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran,
perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat
mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta
didik.
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2.2. Adobe Flash Professional CS5.5
Adobe Flash CS5 merupakan salah satu software
yang banyak dinikmati oleh kebanyakan orang karena
kehandalannya mampu mengerjakan segala hal yang
berkaitan dengan multimedia. Kinerja Flash dapat juga
dikombinasikan dengan program-program lain, Flash
dapat diaplikasikan untuk pembuatan animasi kartun,
animasi interaktif, efek-efek animasi, banner iklan,
website, game presentasi dan sebagainya[2].
Adobe Flash merupakan sebuah program yang
didesain khusus oleh Adobe dan program aplikasi
standar authoring tool professional yang digunakan
untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat
menarik untuk keperluan pembangunan situs web
yang interaktif dan dinamis. Flash didesain dengan
kemampuan untuk membuat animasi 2 dimensi yang
handal dan ringan sehingga flash banyak digunakan
untuk membangun dan memberikan efek animasi pada
website, CD Interaktif dan yang lainnya. Selain itu
aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat
animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi pada
situs web, tombol animasi, banner, menu interaktif,
interaktif form isian, e-card, screen saver dan
pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya. Dalam
Flash, terdapat teknik-teknik membuat animasi,
fasilitas action script, filter, custom easing dan dapat
memasukkan video lengkap dengan fasilitas playback
FLV. Keunggulan yang dimiliki oleh Flash ini adalah
ia mampu diberikan sedikit code pemograman baik
yang berjalan sendiri untuk mengatur animasi yang
ada didalamnya atau digunakan untuk berkomunikasi
dengan program lain seperti HTML, PHP, dan
Database
dengan
pendekatan
XML,
dapat
dikolaborasikan dengan web, karena mempunyai
keunggulan antara lain kecil dalam ukuran file
outputnya.
2.3. Animasi
Animasi pada awalnya berupa kumpulan atau
potongan gambar yang ditampilkan bergantian secara
cepat. Karena keterbatasan mata kita, kita bisa
membedakan setiap gambar yang satu dengan yang
lainnya dan yang tampak dalam mata kita adalah
sebuah gerakan yang disebut animasi[4].
Ada dua macam dalam metode animasi yaitu :
1) Frame by frame animation
Pembuatan animasi dengan cara melakukan
perubahan objek pada setiap frame secara manual,
sehingga dihasilkan perubahan gambar yang
teratur. Metode ini biasanya digunakan pada
animasi dengan perubahan bentuk objek secara
terus- menerus. Misalnya, film kartun.
2) Tweened animation
Pembuatan animasi dengan cara menentukan dua
poin keadaan pada objek awal dan akhir,
sedangkan Adobe flash membuat rangkaian
gerakan diantaranya. Animasi yang dihasilkan

menggunakan metode ini adalah gerakan yang
halus, perubahan letak, ukuran, rotasi, bentuk
maupun warna.
2.4. Android
Android adalah sebuah sistem operasi pada
handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada
sistem operasi Linux. Android digunakan oleh setiap
orang yang ingin menggunakannya pada perangkat
mereka. Android menyediakan platform terbuka bagi
para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka
sendiri yang akan digunakan untuk bermacam peranti
bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android
Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak
untuk ponsel[1].
Kemudian untuk mengembangkan Android,
dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari
34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan
telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel,
Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Pada
saat perilisan perdana Android, 5 November 2007,
Android bersama Open Handset Alliance menyatakan
mendukung pengembangan standar terbuka pada
perangkat seluler. Di lain pihak, Google merilis kode–
kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi
perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler.

III.

PEMBAHASAN

1.

Identifikasi dan Analisa Kebutuhan
Identifikasi kebutuhan informasi merupakan
langkah awal dalam menentukan jenis informasi apa
yang yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna
akan tergantung pada keberhasilan dalam melakukan
identifikasi
kebutuhan
informasi.
Identifikasi
kebutuhan informasi adalah sebuah proses untuk
mendapatkan informasi yang sesuai kebutuhan dan
diinginkan pengguna. Dalam proses identifikasi
informasi yang diperoleh dari pengguna menjadi
acuan bagi penyedia informasi sebagai bahan
pertimbangan menyediakan informasi yang tepat.
Jenis informasi yang digunakan oleh pengguna
sebagai kebutuhan informasi adalah:
a. Pengenalan Alfabet
Pada pengenalan alfabet pengguna menirukan
suara yang di tampilkan oleh animasi tersebut dan
memahami cara berbicara dengan baik dan benar.
Disini pengguna juga bisa mengetahui jenis-jenis
contoh alfabet yang diawali dari huruf alfabet itu
sendiri dan mengejanya sesuai dengan pengenalan
alfabet, sehingga pengguna bisa memahami dan
mengerti tentang huruf alfabet dalam bahasa
inggris.
b. Evaluasi atau Kuis
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Di dalam evaluasi ini pengguna harus memilih
yang sesuai dengan gambar yang dikeluarkan di
soal.
2.

Perancangan animasi
Untuk meningkatkan semangat belajar anak agar
kecerdasan emosi dan kreatifitas lebih terangsang,
lebih cepat memahami konsep kata terutama dalam
belajar mengenal alfabet dalam bahasa inggris.
Diperlukan cara kusus untuk meningkatkan minat
anak untuk belajar.
Melihat dari kenyataan sekarang, anak-anak
lebih suka duduk dengan gadget/smartphone berjamjam dibandingkan dengan membaca buku. Hal ini
karena gadget/smartphone memiliki kelebihan dalam
hal interaktif, serta praktis digunakan.
a. Storyboard
Storyboard secara sederhana dapat diartikan
papan cerita. Dalam pengertian yang lebih luas,
storyboard merupakan rangkaian gambar sketsa
yang merepresentasikan alur sebuah cerita.
Storyboard berfungsi sebagai alat perencanaan
dalam proses pembuatan film atau iklan yang
memadukan antara narasi dan visual[5].
Storyboard merupakan konsep komunikasi
dan ungkapan kreatif, teknik dan media untuk
menyampaikan pesan dan gagasan secara visual,
termasuk audio dengan mengolah elemen desain
grafis berupa bentuk dan gambar, huruf dan warna,
serta tata letaknya, sehingga pesan dan gagasan
dapat diterima oleh sasarannya. Storyboard juga
tidak terbatas hanya pada pembuatan iklan saja
karena produksi game, cd multimedia dan
elearningpun menggunakan story board.
Berikut adalah penulisan story board dalam
pembuatan aplikas pembelajaran mengenal alfabet
dengan bahasa inggris :

Gambar III.2 Storyboard Menu Pilihan

Gambar III.3 Storyboard Menu Materi

Gambar III.4 Storyboard Menu Latihan
b.

Gambar III.1 Storyboard Menu Utama
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Struktur Navigasi
Desain aplikasi ini merupakan suatu gambaran
aplikasi yang disediakan untuk mempermudah
pemprosesan data. Sedangakan yang dimaksud
program itu sendiri adalah urutan perintah
serangkaian pernyataan yang harus dilakukan
oleh komputer. Maka dari itu penulis terlebih
dahulu akan memberikan gambaran desain
aplikasi tentang jalannya program melalui desain
aplikasi ini
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Gambar III.5 Stuktur Navigasi
c.

User Interface

1.

Halaman Menu Utama

Gambar III.8 Halaman Bantuan

4.

Halaman Profil

Gambar III.6 Halaman Menu Utama
2.

Halaman Materi

Gambar III.9 Halaman Profil

IV PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan agar
dapat diketahui secara singkat gambaran umum
tentang pembuatan aplikasi ini yang dibuat penulis.
Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari aplikasi
pembelajaran bahasa Inggris, sebagai berikut :

Gambar III.7 Halaman Materi
3.

1. Dengan adanya media pembelajaran berbasis
android ini anak-anak bisa belajar lebih tertarik
dan menarik, dalam melakukan belajar.
2. Dalam memperkenalkan huruf alfabet dalam
bahasa Inggris dengan menggunakan android ini
anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar,

Halaman Bantuan
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serta mengerti contohnya dengan mengejanya dan
membacanya dan praktis digunakan.
3. Dapat membantu memperingan orang tua dan guru
untuk mengajarkan anak-anak dalam belajar
bahasa Inggris.
4.2 SARAN
Dari kesimpulan diatas, maka penulis mencoba
untuk memberikan sedikit saran kepada para pemakai
aplikasi ini guna mendukung kelancaran bagi
pengguna aplikasi pembelajaran ini. Adapun saransaran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut :
1.

2.

3.

Sebaiknya terlebih dahulu didampingi oleh orang
yang membimbingnya agar lebih mudah dalam
penerapannya.
Anak-anak di arahkan secara bertahap dengan
memperkenalkan alfabet terlebih dahulu dalam
bahasa Inggris, agar anak-anak lebih memahami
cara bacanya. Kemudian diarahkan untuk belajar
ke mengerjakan soal latihannya.
Biarkan anak-anak untuk menirukan atau
melakukan belajar sesuai dengan aplikasi ini
agar anak-anak mengetahui cara membaca dan
memahami dengan baik dan benar.
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