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Inti Sari

Abdur Rahman, 2007. Media Pembelajaran Aksara Jawa Dengan
Macromedia Flash MX. Skripsi S1. Program Studi teknik Elektro S1. Fakultas
Teknik. Universitas Negeri Semarang.

Aksara Jawa merupakan salah satu peninggalan budaya yang tak
ternilai harganya. Dalam upaya ikut menjaga peninggalan budaya, suatu media
pembelajaran tentang aksara Jawa dapat dihadirkan dengan memanfaatkan
teknologi komputer berbentuk multimedia interaktif. Salah satu perangkat lunak
yang sangat mendukung dalam penerapannya adalah Macromedia Flash MX.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
merencanakan, membuat atau memproduksi dan menguji perangkat lunak berupa
multimedia interaktif untuk pembelajaran aksara Jawa dengan Macromedia Flash
MX . Sasaran dari pengguna media pembelajaran ini adalah kalangan umum bagi
siapa saja yang memebutuhkan.

Tujuan dari pembuatan media pembelajaran ini adalah untuk
membantu pembelajaran aksara Jawa dengan pokok bahasan sejarah aksara Jawa
dalam cerita ajisaka, aksara carakan beserta pasangan, sandhangan, aksara murda,
aksara swara, aksara rekan, angka Jawa, tanda baca serta evaluasi yang
dikembangkan dengan Macromedia Flash MX .

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan media pembelajaran aksara
Jawa adalah : bagi dunia teknologi, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi
Macromedia Flash untuk media pembelajaran interaktif. Bagi dunia pendidikan,
dapat dijadikan sebagai masukan, referensi media pembelajaran berbentuk
multimedia interaktif. Bagi dunia kebudayaan, memberikan kontribusi dalam
upaya pelestarian aksara Jawa berbentuk teknologi multimedia.

Prosedur kerja dari pembuatan media pembelajaran aksara Jawa adalah
menentukan materi, menentukan skenario pembelajaran, menentukan diagram alir
program, menentukan naskah program,  membuat prototipe program, dan yang
terakhir adalah uji coba dan evaluasi.

Dari hasil uji coba performance sistem, program pembelajaran aksara
Jawa ini dapat dijalankan pada komputer manapun tanpa proses instalasi. Pada
pengujian yang dilakukan kepada pakar multimedia, ahli budaya dan bahasa, serta
koresponden umum menyebutkan program ini layak dijadikan media
pembelajaran aksara Jawa. Kekurangan dalam program ini dapat diperbaiki pada
pengembangan program selanjutnya ke arah yang lebih sempurna.

Kata kunci : Aksara Jawa, Media Pembelajaran, Macromedia Flash MX
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BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Aksara Jawa merupakan salah satu peninggalan budaya yang tak

ternilai harganya. Bentuk aksara dan seni pembuatannya-pun menjadi suatu

peninggalan yang patut untuk dilestarikan. Aksara ini menjadi bukti nyata adanya

zaman terdahulu sebelum adanya bangsa Indonesia. Upaya pelestarian aksara

Jawa ini sedang diupayakan oleh pemerintah. Salah satu upayanya adalah

memasukkannya dalam kurikulum pendidikan. Sehingga bangsa Indonesia tidak

kehilangan akan nilai budayanya.

Dalam dunia pendidikan suatu metode pembelajaran dapat dihadirkan

dengan menggunakan alat peraga pembelajaran atau sering dikenal dengan media

pembelajaran. Namun terkadang alat peraga yang digunakan masih kurang

menarik dikarenakan kurang atraktif dan monoton. Salah satu metode

pembelajaran yang sekarang ini dapat dikembangkan adalah dengan

memanfaatkan teknologi komputer sebagai media pembelajaran. Perkembangan

teknologi komputer terutama dalam bidang perangkat lunak yang makin pesat,

sangat mendukung dalam penerapannya sebagai media pembelajaran.

Dalam upaya ikut menjaga peninggalan budaya, suatu media

pembelajaran tentang aksara Jawa dapat dihadirkan dengan memanfaatkan

teknologi komputer. Pembelajaran dengan komputer akan dapat membantu

memahami materi tentang  aksara Jawa, karena dengan komputer memungkinkan
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untuk menghadirkan bentuk pembelajaran yang menarik. Dengan komputer dapat

disajikan media pembelajaran yang memuat materi pembelajaran secara tekstual,

audio maupun visual.

Salah satu perangkat lunak yang sangat mendukung dalam

penerapannya sebagai media pembelajaran adalah Macromedia Flash MX.

Macromedia Flash MX merupakan sebuah program aplikasi standar authoring

tool profesional yang dikeluarkan oleh perusahaan internasional Macromedia

yang digunakan untuk membuat animasi vektor dan bitmap yang sangat

menakjubkan untuk keperluan pembangunan situs web, banner, tombol animasi,

menu interaktif, interaktif form isian, e-card, screen server dan pembuatan situs

web atau pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya (Andreas Suciadi, 2003).

Dengan beberapa kemudahan itulah Macromedia Flash MX sangat

mendukung dalam penerapannya sebagai pengembang media pembelajaran aksara

Jawa berbentuk multimedia interaktif.

Dari uraian tersebut di atas didapatkan perincian pentingnya

pengembangan media pembelajaran aksara Jawa berbentuk multimedia interaktif

yaitu : aksara Jawa merupakan peninggalan budaya, perlu adanya upaya

pelestarian, upaya pemerintah adalah memasukkan aksara Jawa ke dalam

kurikulum pendidikan, dalam pendidikan peran media dapat membantu

pembelajaran, komputer sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien

dalam bentuk  multimedia interaktif, sehingga perlu adanya pengembangan media

pembelajaran aksara Jawa berbentuk multimedia interaktif.
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B.  Perumusan Masalah

Dari uraian sebelumnya, maka dapat diambil permasalahan yaitu :

bagaimanakah merencanakan, membuat atau memproduksi dan menguji

perangkat lunak berupa multimedia interaktif untuk pembelajaran aksara Jawa

dengan Macromedia Flash MX .

C.  Pembatasan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji :

1. Materi yang disajikan dalam media pembelajaran yang akan

dikembangkan dengan Macromedia Flash MX  hanya menyangkut pokok

bahasan sejarah aksara Jawa dalam cerita ajisaka, aksara carakan beserta

pasangan, sandhangan, aksara murda, aksara swara, aksara rekan, angka

Jawa, dan tanda baca serta evaluasi.

2. Pengujian perangkat lunak yang dibuat hanya sebatas pengujian program

yang berisikan tentang materi-materi aksara Jawa.

3. Jenis perangkat lunak yang akan dibentuk merupakan jenis tutorial on-line

yaitu penyajian materi pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif

yang berisikan objek gambar, teks dan suara.
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D.  Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan media pembelajaran ini adalah untuk

merencanakan, membuat atau memproduksi dan menguji perangkat lunak

berbentuk multimedia untuk membantu pembelajaran aksara Jawa dengan pokok

bahasan sejarah aksara Jawa dalam cerita ajisaka, aksara carakan beserta pasangan,

sandhangan, aksara murda, aksara swara, aksara rekan, angka Jawa, tanda baca

serta evaluasi yang dikembangkan dengan Macromedia Flash MX .

E.  Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan media pembelajaran ini adalah

1. Bagi dunia teknologi, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi

Macromedia Flash untuk media pembelajaran interaktif.

2. Bagi dunia pendidikan, dapat dijadikan sebagai masukan, referensi media

pembelajaran berbentuk multimedia interaktif.

3. Bagi dunia kebudayaan, memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian

aksara Jawa berbentuk tenologi multimedia.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari salah pengertian dan

memperjelas maksud dari pembuatan media pembelajaran aksara Jawa dengan

Macromedia Flash MX.

1. Media Pembelajaran

Media Pembelajaran merupakan segala bentuk dan saluran yang

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang berisi tujuan
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instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. (Azhar

Arsyad, 2003 : 3-4)

2. Aksara Jawa

Orang Jawa sudah mempunyai bentuk penulisan aksara, yang dianggap adi

luhung leluhur bangsa Jawa hingga kini (Slamet Riyadi 1996:1). Aksara

Jawa, merupakan salah satu peninggalan budaya yang tak ternilai harganya.

Bentuk aksara dan seni pembuatannya-pun menjadi suatu peninggalan

yang patut untuk dilestarikan. Aksara Jawa yang ada pada masa kini

adalah hasil daripada pembentukan kembali bentuk dan gaya aksara Jawa

Kuna (kuno) (Raffles 1982:370).

3. Macromedia Flash MX

Macromedia Flash MX merupakan program aplikasi standar authoring

tool profesional yang digunakan untuk membuat animasi vektor dan

bitmap yang sangat menakjubkan untuk keperluan pembangunan situs web

yang interaktif dan dinamis. (Andreas Suciadi, 2003 :1)

Dari landasan di atas melatarbelakangi upaya  pengembangan media

pembelajaran aksara Jawa dengan Macromedia Flash MX. Aksara Jawa

merupakan peninggalan budaya yang perlu dilestarikan, salah satunya adalah

upaya pemerintah memasukkan aksara Jawa dalam kurikulum pendidikan. Suatu

media pembelajaran sangat berpengaruh dalam pendidikan. Media pembelajaran

yang menarik adalah dengan komputer berbentuk multimedia interaktif. Salah

satu program aplikasi untuk pembuatan multimedia interaktif adalah Macromedia

Flash MX.
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G.  Sistematika Penulisan Skripsi

1.  Bagian Awal, terdiri dari : judul, pengesahan, motto dan persembahan, kata

pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar

lampiran.

2. Bagian Isi, terdiri dari :

a. BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah,

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  penegasan

istilah, dan sistematika skripsi.

b. BAB II  Landasan Teori, berisi mengenai dasar-dasar teori yang

berhubungan dengan “ Media Pembelajaran Aksara Jawa dengan

Macromedia Flash MX “.

c. BAB III  Analisis dan Perancangan Sistem, berisi penjelasan analisis

dan rancangan sistem yang akan diimplementasikan pada bab

selanjutnya.

d. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi pembahasan

implementasi program yang telah direncanakan.

e. BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Belajar

Menurut Gagne (1984) belajar didefinisikan sebagai suatu proses

dimana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Galloway

dalam Toeti Soekamto (1992: 27) mengatakan belajar merupakan suatu proses

internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan faktor-

faktor lain berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sedangkan Morgan

menyebutkan bahwa suatu kegiatan dikatakan belajar apabila memiliki tiga ciri-

ciri sebagai berikut.

1. Belajar adalah perubahan tingkah laku

2. Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman, bukan karena

pertumbuhan

3. Perubahan tersebut harus bersifat permanen dan tetap ada untuk waktu

yang cukup lama.

Belajar pada dasarnya berbicara tentang bagaimana tingkah laku seseorang

berubah sebagai akibat pengalaman (Snelbeker : 1974 dalam Toeti 1992:10). Dari

pengertian di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa agar terjadi proses belajar atau

terjadinya perubahan tingkah laku sebelum kegiatan belajar mengajar dikelas

seorang guru perlu menyiapkan atau merencanakan berbagai pengalaman belajar

yang akan diberikan pada siswa dan pengalaman belajar tersebut harus sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses belajar itu terjadi secara internal dan
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bersifat pribadi dalam diri siswa, agar proses belajar tersebut mengarah pada

tercapainya tujuan dalam kurikulum maka guru harus merencanakan dengan

seksama dan sistematis berbagai pengalaman belajar yang memungkinkan

perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan apa yang diharapkan. Aktifitas guru

untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan proses belajar siswa berlangsung

optimal disebut dengan kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain pembelajaran

adalah proses membuat orang belajar. Guru bertugas membantu orang belajar

dengan cara memanipulasi lingkungan sehingga siswa dapat belajar dengan

mudah, artinya guru harus mengadakan pemilihan terhadap berbagai starategi

pembelajaran yang ada, yang paling memungkinkan proses belajar siswa

berlangsung optimal. Dalam pembelajaran proses belajar tersebut terjadi secara

bertujuan  dan terkontrol ( Arief Sukadi 1984:8).

B. Pembelajaran

Menurut Ouda Teda Ena (2001), pembelajaran adalah sebuah proses

komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan

berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Sedangkan menurut

Max Darsono dkk (1992) pengertian pembelajaran dapat dibagi menjadi dua yaitu

secara umum dan secara khusus.

1. Umum

Belajar merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan

tingkah laku, sehingga pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang

dilakukan oleh guru sedemikin rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke

arah yang lebih baik.
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2. Khusus

a. Behavioristik

Pembelajaran adalah suatu usaha membentuk tingkah laku yang diinginkan

dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi hubungan stimulus

dan respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu latihan, dan setiap latihan

yang berhasil harus diberi hadiah atau reinforcement (penguatan).

b. Kognitif

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

berpikir agae dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari.

c. Gestalt

Pembelajaran adalah usaha guru untuk memeberikan materi pembelajaran

sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya

(mengaturnya) menjadi suatu gestalt (pola bermakna).

d. Humanistik

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih

bahan pelajaran dan cara mempelajarinya dengan minat dan kemampuannya.

Kebebasan yang dimaksud tidak keluar dari kerangka belajar.

Proses pembelajaran mencakup tiga komponen, yaitu input, proses dan

output. Contoh komponen input antara lain entry behavior yang dimiliki peserta

didik, bahan pelajaran yang cukup relevan dan up-to-date, alat atau media belajar

dan lain-lain. Contoh komponen proses antara lain strategi pembelajaran,

pemanfaatan media pembelajaran. Sedangkan komponen output adalah hasil dari

pembelajaran seperti prestasi peserta didik.
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Dalam pembelajaran tentu ada suatu cara atau teknik tertentu, baik itu

penyampaian maupun media yang digunakan. Salah satu metode yang banyak

berkembang adalah pembelajaran melalui media visualisasi dalam bentuk

penyajian butir-butir kalimat yang dilengkapi dengan gambar-gambar dan suara.

Ibrahim dan Weston (1999) mengatakan bahwa gambar-gambar yang menarik

selain mempermudah pemahaman juga menjadi penunjang latihan yang cukup

efektif. Beberapa metode pembelajaran dapat dikemas dalam bentuk media

pembelajaran visual seperti metode penyampaian materi dengan symbol atau

gambar dan suara, metode pemberian contoh soal dan tanya jawab, serta

pemberian soal test dari materi yang telah diberikan.

C.  Media Pembelajaran

Menurut Arsyad (2002), kata media berasal dari bahasa latin ‘medius

yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’, atau ‘pengantar’. Menurut Bovee

yang dikutip Ouda Teda Ena (2001), media adalah sebuah alat yang mempunyai

fungsi menyampaikan pesan. Sedangkan Berlach dan Ely (1971) mengemukakan

bahwa media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan alat-alat grafis,

fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali

informasi dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Dengan demikian

media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan

pesan pembelajaran.

Secara umum media mempunyai kegunaan dapat memperjelas pesan

agar tidak terlalu verbal. Media dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga

dan daya indra. Dengan media akan menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih
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langsung antara pembelajar dengan sumber belajar, memungkinkan pembelajar

belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori &

kinestetiknya.

Secara umum media pengajaran bahasa dapat dibagi menjadi tiga jenis,

yaitu media pandang (visual aids), media dengar (audio aids) dan media dengar-

pandang (audio-visual aids). Media pandang dapat berupa benda-benda alamiah,

orang dan kejadian; tiruan benda-benda alamiah, orang dan kejadian; dan gambar

benda-benda alamiah, orang dan kejadian (Effendi, 1984). Dimulai dari media

pengajaran bahasa inilah tercipta suatu media pembelajaran dalam bentuk audio

visual. Media pembelajaran audio visual dapat dihadirkan dengan bantuan

komputer yang memungkinkan suatu bentuk media pembelajaran yang menarik.

Menurut Heinich, dkk (1985) media pembelajaran adalah media-media

yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau

mengandung maksud-maksud pembelajaran. Sedangkan menurut Martin dan

Briggs (1986) mengemukakan bahwa media pembelajaran mencakup semua

sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan si-belajar. Hal ini

bisa berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat

keras. Demikian pula menurut H. Malik (1994) media pembelajaran adalah segala

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran),

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan si belajar

dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dengan

demikian media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk

membawakan pesan pembelajaran.
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Ciri – ciri media pembelajaran diantaranya adalah penggunaanya

dikhususkan atau dialokasikan pada kepentingannya, merupakan alat untuk

menjelaskan apa yang ada dibuku pelajaran baik berupa kata-kata simbol atau

bahkan angka-angka, media pembelajaran bukan hasil kesenian, pemanfaatan

media pembelajaran tidak sebatas pada suatu keilmuwan tertentu tapi digunakan

pada seluruh keilmuwan.

Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat.

Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi pembelajar. Penggunaan media

mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada pembelajar. Selain itu media

juga harus merangsang pembelajar mengingat apa yang sudah dipelajari selain

memberikan rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan

pembelajar dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong

mahasiswa untuk melakukan praktek-praktek dengan benar.

Menurut Kemp dan Dayton (1985), media pembelajaran mempunyai

kontribusi yaitu : penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar,

pembelajaran dapat lebih menarik, pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan

menerapkan teori belajar, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek,

kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, proses pembelajaran dapat berlangsung

kapanpun dan dimanapun diperlukan, sikap positif siswa terhadap materi

pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan, peran guru berubah

kearah yang positif. Dengan demikian suatu media pembelajaran harus dapat

berfungsi untuk kepentingan pembelajaran, berperan menggantikan fungsi dan

tugas-tugas dalam pembelajaran.
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D. Multimedia

Multimedia dapat diartikan sebagai lebih dari satu media. Multimedia

oleh Ariesto Hadi Sutopo (2003:196), diartikan sebagai kombinasi dari macam-

macam objek multimedia, yaitu teks, image, animasi, audio, video, dan link

interaktif untuk menyajikan informasi. Sedangkan Gayeski (1993) mendefinisikan

multimedia sebagai kumpulan media berbasis komputer dan sistem komunikasi

yang berperan untuk membina, menyimpan, mengirim dan menerima informasi

yang berisi teks, grafik, audio dan sebagainya. Dari pernyataan diatas dapat

dikatakan bahwa multimedia merupakan penyatuan dua atau lebih media

komunikasi seperti teks, grafik, animasi, audio dan video dengan ciri-ciri

interaktif komputer untuk menghasilkan satu tampilan yang menarik.

Multimedia terdiri dari beberapa unsur diantaranya teks, grafik, adio,

video, dan animasi.

1. Teks

Teks adalah kombinasi huruf yang membentuk satu kalimat yang

menerangkan atau membicarakan sesuatu topik dan topik ini dikenal sebagai

informasi berteks. Teks merupakan asas utama di dalam menyampaikan

informasi.

2. Grafik

Agnew dan Kellerman (1996) mendefinisikan grafik sebagai garis, lingkaran,

kotak, bayangan, warna dan sebagainya yang dibuat dengan menggunakan

program grafis. Grafik menjadikan penyampaian informasi atau tampilan lebih

menarik dan efektif.  Grafik merupakan rumusan data dalam bentuk visual.
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3. Audio

Audio didefinisikan sebagai semua jenis bunyi dalam bentuk digital seperti

suara, musik, narasi dan sebagainya yang bisa didengar. Suara latar atau kesan

audio dapat membantu di dalam penampilan atau penyampaian data.  Audio

juga meningkatkan daya tarik dalam suatu tampilan.

4. Video

Video adalah media yang dapat menunjukkan benda nyata. Agnew dan

Kellerman (1996) mendefinisikan video sebagai media digital yang

menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar diam dan memberikan

ilusi, gambaran serta fantasi kepada gambar yang bergerak.Video

menyediakan satu kaedah penyaluran informasi yang amat menarik dan live.

Video merupakan sumber atau media yang paling dinamik serta efektif dalam

menyampaikan sesuatu informasi. Video sebagai satu sumber penyimpanan

informasi dan sumber acuan yang efektif

5. Animasi

Animasi merupakan satu teknologi yang membolehkan gambar bergerak

kelihatan seolah-olah hidup, dapat bergerak, beraksi dan berbicara (Neo &

Neo 1997). Animasi berarti gerakan image atau video, seperti gerakan orang

yang sedang melakukan suatu kegiatan, dan lain-lain.

Informasi yang disajikan melalui multimedia ini berbentuk dokumen

yang hidup, dapat dilihat dilayar monitor, atau ketika diproyeksikan ke layar lebar

melalui overhead projector, dan dapat didengar suaranya, dilihat gerakannya

(video atau animasi). Multimedia bertujuan untuk menyajikan informasi dalam
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bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas. Informasi

akan mudah dimengerti karena sebanyak mungkin indera, terutama telinga dan

mata digunakan untuk menyerap informasi tersebut.

Multimedia sendiri terdiri dua kategori, yaitu movie linear dan non

linear (interaktif). Movie non linear dapat berinteraksi dengan aplikasi web yang

lain melalui penekann sebuah tombol navigasi, pengisian form. Desainer web

membuat movie non linear dengan membuat tombol navigasi, animasi logo,

animasi bentuk, dengan sinkronisasi suara. Untuk movie linear pada prinsipnya

sama dengan movie non linear, akan tetapi dalam movie ini tidak ada

penggabungan seperti pada movie non linear hanya animasi-animasi biasa.

Definisi sistem multimedia dari terjemahan ( American Heritage

Dictionary) adalah sistem yang terdiri dari pengolahan oleh  komputer, integrasi,

manipulasi, perwakilan, penyimpanan dan komunikasi bagi data yang dikodekan

melalui media analog (time-dependent) menjadi media digital (time-independent).

Umumnya terdapat empat ciri utama sistem multimedia yaitu : sistem

multimedia berbasis komputer, unsur-unsur multimedia diintegrasikan, data yang

disampaikan adalah secara digital, antarmuka kepada pengguna adalah interaktif.

Pengertian multimedia interaktif adalah mengintegrasikan teks,

gambar, suara, video ke dalam sistem penyajian informasi yang saling-taut

(interlinked)  dan menyediakan sarana interaksi antara sajian informasi dengan

dan penggunanya melalui antarmuka-pengguna (user interface).
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Dua ciri yang menjadikan sebuah sistem multimedia itu lebih interaktif

dan menyediakan pencapaian informasi secara non-linear adalah hiperteks dan

hipermedia. Hiperteks mewakili satu pencapaian linear atau non- linear terhadap

data atau dokumen berteks  melalui teks sebagai perantaranya. Lazimnya konsep

hiperteks ini diwakili oleh teks yang berwarna biru serta digariskan seperti :

hiperteks.  Contoh : html yang hanya berisi teks (artikel, daftar link). Sedang

hipermedia mewakili satu pencapaian linear atau non- linear terhadap data atau

dokumen (teks, grafik, audio, video, animasi)  melalui teks, gambar, video dan

lain-lain sebagai perantara. Konsep hipermedia  ini lebih menarik dan

menyediakan variasi dari segi bentuk data yang diperoleh dan tidak hanya

menggunakan teks semata-mata misalnya web dengan tampilam bergambar, ada

suara atau animasinya contohnya halaman utama web.

Menurut Thorn (1995) salah satu kriteria untuk menilai multimedia

interaktif adalah kemudahan navigasi. Sebuah program harus dirancang

sesederhana mungkin sehingga pembelajar tidak perlu belajar komputer lebih

dahulu. Konsep sederhana dari media pembelajaran interaktif adalah sebagai alat

bantu pembelajaran yang didalamnya membutuhkan interaksi dengan pengguna.

Dengan kata lain, perangkat lunak membutuhkan respon dari pengguna dan

merespon balik kepada pengguna tersebut. Program yang dikembangkan harus

memberikan pembelajaran yang diinginkan oleh pembelajar. Sehingga pada waktu

seorang selesai menjalankan sebuah program dia akan merasa telah belajar

sesuatu. Dengan demikian fungsi multimedia interaktif menyajikan bentuk

multimedia yang bersifat interaktif dan menarik.
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E. Dasar  Desain Grafis

Teori desain grafis yang disarikan dari Supatmo dan Sri Sartono

(2006) adalah sebagai berikut :

1. Pengertian

Istilah grafis berasal dari kata “”graphein” yang berarti menulis atau

menggambar. Pada perkembangan selanjutnya, istilah grafis digunakan untuk

merujuk tentang tampilan visual yang berkenaan dengan tata huruf (tipografi),

gambar (drawing), dan foto atau citra (image), serta penataletakan (lay out)-nya.

Grafis komputer adalah istilah yang lazim digunakan untuk mengidentifikasi atau

menyebut perwujudan grafis secara computerized.

Definisi Desain Grafis adalah salah satu bentuk seni lukis (gambar)

terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer (perancang) untuk

memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan,

dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan

dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Gambar maupun tanda yang digunakan

bisa berupa tipografi atau media lainnya seperti gambar atau fotografi. Desain

grafis umumnya diterapkan dalam dunia periklanan, packaging, perfilman, dan

lain-lain.

Desain Grafis juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang media

untuk menyampaikan informasi, ide, konsep, ajakan dan sebagainya kepada

khalayak dengan menggunakan bahasa visual. Baik itu berupa tulisan, foto,

ilustrasi dan lain sebagainya. Desain grafis adalah solusi komunikasi yang

menjembatani antara pemberi informasi dengan publik, baik secara perseorangan,
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kelompok, lembaga maupun masyarakat secara luas yang diwujudkan dalam

bentuk komunikasi visual. Sebagaimana layaknya informasi yang disampaikan

menggunakan bahasa lisan (suara) yang dapat disampaikan secara tegas, ceria,

keras, lembut, penuh gurauan, formal, dan sebagainya dengan menggunakan

gaya bahasa dan volume suara yang sesuai. Desain grafis juga dapat melakukan

hal serupa. Kita dapat merasakan sendiri setelah membaca sebuah berita (tulisan),

melihat foto atau ilustrasi, melihat permainan warna dan bentuk dari sebuah karya

design yang berbentuk publikasi cetak, nuansa yang ditimbulkannya. Apakah

informasi itu tegas, formal, bergurau, lembut, anggun, elegan dan sebagainya.

Kenapa kita dapat merasakan hal itu? Kenapa obyek publikasi itu bisa

menimbulkan kesan dan pesan sesuai dengan yang ingin disampaikan hingga

dimengerti oleh kita sebagai pembaca? Jawabannya adalah karena adanya unsur-

unsur design dan prinsip-prinsip design yang ada dalam sebuah karya design

tersebut, baik disadari maupun tidak disadari oleh pembuatnya.

Ada beberapa tokoh menyatakan pendapatnya tentang desain grafis.

Menurut Suyanto desain grafis didefinisikan sebagai ” aplikasi dari keterampilan

seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri”. Aplikasi-aplikasi ini

dapat meliputi periklanan  dan penjualan produk, menciptakan identitas visual

untuk institusi, produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis, desain informasi,

dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi.  Sedangkan Jessica

Helfand dalam situs http://www.aiga.com/ mendefinisikan desain grafis sebagai

kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan

ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa

http://www.aiga.com/
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menggabungkan elemen-eleman ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu

yang khusus, sangat berguna, mengejutkan atau subversif atau sesuatu yang

mudah diingat. Menurut Danton Sihombing desain grafis mempekerjakan

berbagai elemen seperti marka, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan lewat

tipografi dan gambar baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Elemen-

elemen tersebut diterapkan dalam dua fungsi, sebagai perangkat visual dan

perangkat komunikasi. Menurut Michael Kroeger visual communication

(komunikasi visual) adalah latihan teori dan konsep-konsep melalui terma-terma

visual dengan menggunakan warna, bentuk, garis dan penjajaran (juxtaposition).

Warren dan Suyanto memaknai desain grafis sebagai suatu terjemahan dari ide

dan tempat ke dalam beberapa jenis urutan yang struktural dan visual. Sedangkan

Blanchard mendefinisikan desain grafis sebagai suatu seni komunikatif yang

berhubungan dengan industri, seni dan proses dalam menghasilkan gambaran

visual pada segala permukaan

Desain grafis secara garis besar dibedakan menjadi beberapa kategori :

a. Printing (percetakan) yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet,

leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis.

b. Web Desain : desain untuk halaman web.

c. Film termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi.

d. Identifikasi (logo), EGD (Environmental Graphic Design) : merupakan

desain professional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain

industri, dan arsitek taman.

e. Desain produk, pemaketan dan sejenisnya.
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2. Unsur Desain Grafis

a. Tipografi

Tipografi juga sering disebut seni huruf. Program aplikasi komputer

grafis menyediakan unsur tipografi (font) dengan berbagai karakter yang telah

dibakukan. Secara prinsip pemakaian, semua jenis huruf adalah baik, namun

tergantung dari konteks kesan yang ingin diciptakan. Karakter huruf tanpa kait,

misalnya,  memiliki tingkat keterbacaan dengan cepat dan sangan komunikatif,

sehingga cocok dipakai sebagai unsur teks pada tampilan media presentasi.

Karakter huruf yang digayakan memiliki citra estetis (artistik) tetapi cenderung

memiliki tingkat keterbacaan lambat dan kurang komunikatif. Setiap jenis huruf

(font) memiliki kesan karakter dan tingkat keterbacaan tersendiri.

Gambar 1. Contoh Bentuk Font

Pada program aplikasi olah grafis (Corel Draw, Macromedia Free

Hand, Adobe Illustrator) terdapat fasilitas untuk memanipulasi huruf (font)

bahkan dapat mengkonversi font menjadi modus vektor atau kurve.

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
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Gambar 2. Berbagai Alternatif Tipografi

b. Gambar (Drawing)

Program aplikasi komputer grafis “olah gambar” menyediakan piranti

dan fasilitas untuk membuat gambar, dengan modus kurve. Gambar tersebur juga

dapat dikombinasi dengan gambar dari aplikasi lain (multi tasking), atau input

eksternal dengan piranti keras pemindai (scanner), kamera digital dan piranti

capture lainnya. Dalam hal ini, gambar bisa tampil dalam berbagai modus seperti

ikon, logo, lambang, bagan, grafik, model,  dan sebagainya.

Gambar 3. Contoh Berbagai Jenis Gambar
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c. Foto atau Citra (Image)

Foto adalah salah satu unsur penting pada tampilan grafis agar menarik.

Untuk memenuhi kepentingan tersebut, aplikasi komputer grafis telah

menyediakan program “olah citra”, dari yang bersifat instan sampai yang

profesional. Untuk kepentingan praktis, bisa dimanfaatkan program aplikasi oleh

citra MS Paint, Corel Photo Paint, Photo Deluxe, Photo Impact, Photo Studio,

dan lain-lain, sedangkan untuk kepentingan profesional biasa digunakan program

aplikasi Adobe Photo Shop dan didukung program lain (multi tasking).

Foto atau citra diinput ke program komputer grafis dengan piranti

eksternal seperti scanner, foto digital, dan piranti capture citra lainnya. Program

aplikasi olah citra memungkinkan untuk memanipulasi kualitas citra agar lebih

bagus atau lebih buruk, menggabungkan antarcitra (montase), mereduksi,

mendistorsi, mendeformasi, memberi efek, dan lain-lain, untuk berbagai

kepentingan. Pada aplikasi grafis, format data citra biasanya bermodus bitmap

dengan pictorial cell, berbeda format data gambar (drawing) dengan modus

vektor atau kurve. Hal ini berimplikasi adanya perbedaan teknis pengolahan

antara format gambar dan format citra dalam proses mendesain.

Gambar 4. Contoh Bentuk Citra (Image)
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Ketiga unsur grafis komputer, tipografi, gambar, dan foto seperti

terurai di atas, dapat diurai menjadi lebih elementer, yang secara universal sering

disebut sebagai unsur-unsur desain, meliputi garis, bidang, ruang, warna, dan

barik (texture). Semua unsur tersebut tersedia secara lengkap dalam program

aplikasi komputer grafis.

1) Garis

 Sebuah garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu

titik poin dengan titik poin yang lain sehingga bisa berbentuk gambar garis

lengkung (curve) atau lurus (straight). Garis adalah unsur dasar untuk membangun

bentuk atau konstruksi desain. Berbagai jenis, variasi, dan style garis untuk

mendukung tanpilan grafis tersedia dalam program aplikasi komputer grafis.

Dalam kasus tertentu, tampilan gambar secara linier (secara utuh hanya berupa

garis) justru memperjelas pesannya.

Gambar 5. Berbagai Jenis dan Ketebalan Garis

2) Bidang

Bidang adalah segala hal yang memiliki diameter tinggi dan lebar.

Bidang dasar yang dikenal orang adalah kotak (rectangle), lingkaran (circle), dan

segitiga (triangle). Sementara pada kategori sifatnya, bentuk dapat dikategorikan

menjadi tiga, yaitu:
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Bidang terbentuk dari unsur garis yang saling berhubungan. Aplikasi

komputer grafis memungkinkan untuk mendesain bidang-bidang geometris

maupun bidang-bidang non-geometris (organis). Dalam hal ini, bidang geometris

segi banyak beraturan (poligon) dapat dikonstruksi secara praktis dengan piranti

(tool) yang tersedia. Demikian pula, bidang organis dapat didesain sesuai

kehendak dengan piranti lain.

Gambar 6. Contoh Bentuk Bidang

3) Ruang (Space)

Ruang merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya

yang pada praktek desain dapat dijadikan unsur untuk memberi efek estetika

desain. Sebagai contoh, tanpa ruang tidak akan tahu mana kata dan mana kalimat

atau paragraf. Tanpa ruang tidak tahu mana yang harus dilihat terlebih dahulu,

kapan harus membaca dan kapan harus berhenti sebentar. Dalam bentuk fisiknya

pengidentifikasian ruang digolongkan menjadi dua unsur, yaitu obyek (figure) dan

latar belakang (background). Ruang merupakan unsur desain yang sangat relatif

keberadaannya dan berupa kesan. Unsur ruang terjadi dari kesan yang timbul atas

penataan berbagai elemen-elemen lain.
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Gambar 7. Contoh Dimensi Ruang (Space)

4) Warna

Warna merupakan unsur penting dalam obyek desain. Karena dengan

warna orang bisa menampilkan identitas, menyampaikan pesan atau membedakan

sifat dari bentuk-bentuk bentuk visual secara jelas. Dalam prakteknya warna

dibedakan menjadi dua : yaitu warna yang ditimbulkan karena sinar (Additive

color/RGB) yang biasanya digunakan pada warna lampu, monitor, TV dan

sebagainya, dan warna yang dibuat dengan unsur-unsur tinta atau cat (Substractive

color/CMYK) yang biasanya digunakan dalam proses pencetakan gambar ke

permukaan benda padat seperti kertas, logam, kain atau plastik. Aplikasi komputer

grafis menyediakan jutaan kalibrasi (rentangan) warna. Sebagai contoh, komputer

grafis dengan setting 32 bit mampu membedakan, merentang (mengkalibrasi)

warna penuh (true colour) menjadi 232 warna. Pada dasarnya kalibrasi warna

tersebut dari kombinasi berbagai warna primer. Pada modus warna kromatik,

warna primer terdiri atas warna cyan, magenta, yellow, dan black (CMYK),

sedangkan pada modus warna cahaya warna primer terdiri atas red, green, dan

blue (RGB).
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Gambar 8. Contoh Dimensi Warna

5) Barik (Texture)

Tekstur adalah tampilan permukaan (corak) dari suatu benda yang

dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Tekstur sering dikategorikan sebagai

corak dari suatu permukaan benda, misalnya permukaan karpet, baju, kulit kayu,

dan lain sebagainya. Secara grafis, barik atau tekstur diartikan sebagai kesan suatu

permukaan. Program aplikasi komputer grafis menyediakan berbagai alternatif

barik untuk keperluan tampilan visual.

Gambar 9. Contoh Berbagai Jenis Barik
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Adapun prinsip dari desain (grafis) adalah sebagai berikut :

a) Kesederhanaan (simplisity)

(1) Unsur teks, gambar, image, warna, gerak, suara

(2) Agar perhatian audience tetap pada materi (substansi) pesan yang

disampaikan, bukan sekedar pada medianya

(3) Pilih karakter font yang mudah terbaca (lebih menguntungkan jenis

font tanpa kait)

(4) Pilih ilustrasi grafis/ gerak/ suara yang sederhana, tidak

menampilkan unsur-unsur yang berlebihan dalam satu display

b) Irama (rhythm)

(1) Pusatkan kesan irama pandangan masuk ke ruang display, tidak

monoton

(2) Bisa terbentuk dari pengulangan (repetisi)

c) Keseimbangan (balancing)

Keseimbangan yang dimaksud adalah kesan seimbang kanan-kiri, atas-

bawah.

d) Point interest/ point centre/ eye catcher

Point interest/ point centre/ eye catcher yaitu penekanan pada item yang

dianggap lebih penting dari yang lain.

e) Kesatuan dan keselarasan (unity and harmony)

(1) Satu frame satu konsep bahasan

(2) Paduan unsur-unsur serasi (warna, karakter font, latar belakang,

ilustrasi, suara, animasi)
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F. Program Aplikasi Macromedia Flash MX

Macromedia Flash MX merupakan sebuah program aplikasi standar

authoring tool profesional yang dikeluarkan oleh perusahaan internasional

Macromedia yang digunakan untuk membuat animasi vektor dan bitmap yang

sangat menakjubkan untuk keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan

dinamis. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk memuat animasi logo,

movie, game, pembuatan navigasi pada situs web, banner, tombol animasi, menu

interaktif, interaktif form isian, e-card, screen server, dan pembuatan situs web

atau pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya (Andreas Suciadi, 2003 : 3)

Program ini berbasis vektor grafis, jadi aksesnya lebih cepat dan

terlihat halus pada skala resolusi layar berapapun. Program ini juga dapat diisi

dengan bitmap yang di-impor dari program lain. Salah satu keunggulannya adalah

ukurannya yang begitu kecil namun dapat menampilkan animasi web yang

mengagumkan. Flash juga mempunyai kemampuan untuk membuat animasi

secara streaming, yaitu dapat menampilkan animasi langsung meskipun proses

download dan loading belum selesai seluruhnya. Selain itu, dengan Flash MX

juga dapat dibuat movie kartun dan aplikasi  web interaktif yang memungkinkan

pengguna dapat berinteraksi langsung dengan aplikasi yang dibuat.

Movie Flash juga bisa memasukkan unsur interaktif dalam movie-nya

dengan Action Script (bahasa pemrograman di Flash) sehingga user bisa

berinteraksi dengan movie melalui keyboard atau mouse untuk berpindah ke

bagian-bagian yang berbeda dari sebuah movie, memindahkan objek-objek,

memasukkan informasi melalui form, dan operasi-operasi lainnya.
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Kelebihan lain yang dimiliki program Macromedia Flash adalah

mampu membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek yang lain.

Macromedia Flash mampu membuat perubahan transparansi warna dalam movie.

Macromedia Flash mampu membuat perubahan animasi dari satu bentuk ke

bentuk lain dan mampu membuat gerakan animasi dengan mengikuti alur yang

telah ditetapkan. Dengan Macromedia Flash, file dapat dikonversi dan

dipublikasikan  (publish)  ke dalam  file aplikasi (.exe).

1. Pengenalan Menu Editor Flash

Gambar 10. Area kerja Macromedia Flash MX
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Keterangan :

a. Title Bar

Title bar adalah sebuah baris informasi yang terletak di sudut kiri

paling atas aplikasi yang menerangkan judul movie yang sedang dikerjakan.

b. Menu Bar

Menu bar adalah kumpulan menu yang terdiri atas daftar menu-menu

yang digolongkan dalam satu kategori. Misalnya menu file terdiri atas perintah

new, open, save, export, import, dan lain-lain.

c. Tool Box

Tool box adalah kumpulan tool-tool yang sering digunakan untuk

melakukan seleksi, menggambar, memberi warna objek, memodifikasi objek,

dan mengatur besar kecil tampilan stage.

d. Timeline Panel

Timeline panel adalah sebuah jendela panel yang digunakan untuk

mengelompokkan dan mengatur isi sebuah movie. Pengaturan tersebut

meliputi menentukan masa tayang objek, pengaturan layer dan lain-lain.

e. Stage

Stage adalah sebuah area untuk berkreasi dalam membuat animasi

yang digunaan untuk mengkomposisi frame-frame secara individual dalam

sebuah movie.

f. Color Mixer Panel

Color mixer panel adalah sebuah jenela panel yang digunakan untuk

membuat dan mengedit sebuah warna atau sebuah gradasi warna. Color mixer
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juga digunakan untuk membuat dan menambahkan warna-warna baru untuk

sebuah palet warna yang ada pada panel color swatches.

g. Color Swatches Panel

Color swatches panel adalah sebuah jendela panel yang digunakan

untuk pengaturan palet warna yang berisi contoh-contoh warna. Palet warna

tersebut dapat diimpor, diekspor, dimodifikasi sesuai kebutuhan. Default palet

warna dalam panel color swatches adalah palet web-safe yang memiliki warna

216 macam warna.

h. Components Panel

Components panel adalah sebuah jendela panel yang berisi klip-klip

movie yang kompleks yang mempunyai parameter-parameter yang telah

didefinisikan dan serangkaian method-method action script yang dapat diset

ulang dan diberi opsi-opsi tambahan sesuai kebutuhan.

i. Property Inspector

Property inspector adalah sebuah jendela panel yang sering digunakan

untuk mengubah atribut-atribut objek. Tampilan property inspector secara

otomatis dapat berganti-ganti dalam menampilkan informasi atribut-atribut

properti dari objek terpilih.

j. Action - Frame

Action - frame adalah sebuah jendela panel yang menyediakan

kebutuhan untuk membuat interaktivitas dalam sebuah movie dengan

menuliskan beerapa baris script dengan menggunakan bahasa pemrograman

action script.
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k. Answer Panel

Answer panel merupakan jendela panel yang berisi panduan singkat

untuk membantu pengguna, informasi dan fasilitas yang tersedia pada

Macromedia Flash MX, serta link ke situs Macromedia.

l. Library Panel

Library panel merupakan jendela panel yang berisi obyek-obyek yang

digunakan dalam movie atau tempat dimana obyek-obyek diorganisasikan.

3. Dasar Animasi

Dalam pembutan animasi selalu berhubungan dengan frame. Frame

adalah suatu bagian dari layer yang terdapat dalam panel timeline yang digunakan

untuk mengatur pembuatan animasi.

Gambar 11.  Bagian Panel Timeline

Suatu animasi dapat berjalan oleh adanya perpindahan dari frame ke

frame. Semakin panjang frame yang dibutuhkan maka semakin lama animasi itu

berjalan. Suatu animasi bisa terdiri dari beberapa layer. Suatu layer dapat diikuti

layer guide dan layer mask. Layer guide berfungsi untuk memberikan panduan

pada layer yang diguide. Layer mask berfungsi untuk menyembunyikan serta
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menampilkan bagian lain pada layer dimasking. Berikut ini dasar-dasar dari

animasi.

a. Motion Tween

Motion Tween adalah animasi yang digunakan untuk menggerakkan

objek yang sudah dikonversi ke dalam bentuk simbol berdasarkan batas suatu

keyframe tertentu. Simbol-simbol dalam flash yaitu movie clip, button dan graphic.

Cara pembuatan animasi motion tween adalah : tentukan frame awal dari animasi,

buat objek animasi, konversi objek ke dalam symbol yang diinginkan, tentukan

frame akhir dari animasi, sisipkan create motion tween diantara frame awal dan

frame akhir sehingga muncul garis panah, pada frame akhir tentukan letak posisi

objek. Eksekusi animasi dengan test movie.

Frame Awal Frame AkhirCreate Motion Tween

Objek sudah dikonversi ke dalam simbol

Gambar 12. Bentuk Layer pada Teknik Motion Tween

b. Shape Tween

Shape Tween adalah animasi yang digunakan untuk mengubah satu

bentuk ke bentuk yang lain. Objek harus berupa objek normal (objek ter-break a

part). Cara pembuatan animasi shape tween sama seperti pada motion tween,
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perbedaannya objek tidak dalam bentuk simbol. Animasi ini posisi objek tidak

berubah, hanya mengalami perubahan bentuk.

Gambar 13. Bentuk Layer pada Teknik Shape Tween

c. Teknik Guide

Teknik guide adalah teknik menggerakkan animasi sesuai guide yang

telah dibuat pada layer guide. Guide yang dibuat berupa garis yang mempunyai

arah dan lintasan tertentu

Gambar 14. Bentuk Layer Pada Teknik Guide
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d. Teknik Masking

Teknik masking digunakan untuk menyembunyikan isi layer lain

tetapi akan ditampilkan saat movie dijalankan. Animasi masking mempunyai dua

metode dasar, yang pertma adalah area masking yang bergerak sedang objek yang

dimask diam, yang kedua adalah area masking yang diam sedang objek yang

dimask bergerak. Kedua teknik tersebut akan menampilkan animasi yang berbeda.

Gambar 15. Bentuk Layer Pada Teknik Masking

G. Desain Multimedia Pembelajaran Aksara Jawa Dengan Macromedia

Flash MX

Media pembelajaran aksara Jawa berbasis multimedia berisikan

beberapa objek multimedia diantaranya adalah teks, gambar, suara, dan animasi.

Bentuk pembelajaran aksara Jawa adalah penyampaian materi aksara Jawa dalam

bentuk teks yang berjalan diikuti suara, menampilkan huruf – huruf aksara Jawa

yang dihadirkan dengan animasi membesar dengan diikuti dengan pengucapan

dari huruf tersebut, merangkaiakan huruf menjadi sebuah kata yang juga diikuti

pengucapan kata tersebut,  memberikan latihan soal yang jika jawaban benar

maka animasi teks dari jawaban berjalan dengan diikuti pengucapan benar atau
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salah, memberikan test dan evaluasi dimana pengguna hanya diberi satu kali

kesempatan menjawab sedangkan diakhir soal akan ditampilkan prosentase

keberhasilan dalam menjawab.

Pembuatan media pembelajaran aksara Jawa ini menggunakan

program aplikasi Macromedia Flash MX. Hasil pembuatan akan disimpan dalam

file yang ber-ekstensi (.fla) yang kemudian dipublish dalam file ber-ekstensi

(.swf) dan (.exe) sebagai file aplikasi.

Pokok materi dalam aksara Jawa ini ada 10 materi ditambah materi

evaluasi, sehingga setiap materi akan disimpan dalam satu file karena isi setiap

materi sangat banyak. Setelah semua materi dibuat maka untuk menjadikan materi

pembelajaran yang utuh dibuatlah menu utama yang disimpan dalam satu file

yang fungsinya menghubungkan antara satu materi dengan materi lainnya.

H. Teknik Produksi

Dalam pembuatan multimedia tentunya ada proses produksi. Proses

produksi dilakukan setelah pengujian dan evaluasi prototipe. Menurut Sri Sartono

(2006) komponen produksi dan proses yang dapat dilakukan dalam produksi

multimedia adalah sebagai berikut :

1. Komponen Produksi

a. Komputer produksi multimedia

Komputer adalah sebagai produksi multimedia. Komponen – komponen

yang mendukung didalamnya adalah programer, animasi, design grafis,

digitizer, video capture.
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b. Perangkat bantu

Perangkat bantu yang dapat digunakan dalam proses produksi adalah

jaringan komputer, scanner, camera digital, peralatan mixing audio, alat

peraga

c. Tim Produksi

Tim produksi yang mendukung dalam suatu proses produksi adalah team

leader / sutradara, programer, animator, design grafis, digitizer

d. Tim pendukung

1) Narator

2) Actor

4. Proses Produksi

Gambar 16. Diagram Produksi

a. Penulisan Naskah

b. Pra Produksi

1) Crew Meeting

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh crew meeting adalah membedah

naskah, perkiraan cara pembuatan, menyatukan persepsi, mendapatkan
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daftar kejanggalan / kesulitan dalam pembuatannya, melakukan

kemungkinan revisi.

2) Script Confrence

Beberapa hal dalam script confrence adalah team leader bertemu penulis

naskah, pengkaji materi dan pengkaji media. Mendapatkan solusi atas

kejanggalan /  kesulitan temuan crew meeting

c. Produksi

1) Pemrograman Dasar

Programer melakukan pemrograman dengan membuat flowchart

mengunakan software yang digunakan

2) Penyedia Media

Designer Grafis mengumpulkan gambar-gambar yang dibutuhkan.

Animator mengumpulkan animasi dan video yang dibutuhkan. Digitizer

mengumpulkan sound effect yang diperlukan beserta membuat rekaman

narasi.

3) Pemrograman Lengkap

Programer memasukkan media-media yang disiapkan crew lain ke dalam

program yang dibuat serta menyesuaikan posisinya.

4) Testing Revising

a) Mencoba program yang telah selesai dibuat bersama-sama semua crew.

b) Memperbaiki kesalahan atau sesuatu yang kurang serasi.
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5) Pasca Produksi

a) Premastering

Membuat program Multimedia ke dalam bentuk CD Multimedia

Pembelajaran Interaktif.

b) Preview

(1) Mencoba Program multimedia pembelajaran dihadapan para ahli.

(2) Bila terjadi kejanggalan atau kesalahan dapat diperbaiki oleh crew

agar layak untuk user.

c) Packaging

(1) Membuat cover CD

(2) Software bantu

d) Uji Program

a) Mencobakan CD Multimedia hasil produksi ke user sesungguhnya.

b) Mencari komentar/masukan terhadap CD Multimedia yang dicobakan.

e) Produksi Masal

a) Lolos dari berbagai test

b) Multimedia Pembelajaran diproduksi masal

c) Distribusikan ke user.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Deskripsi Sistem

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang terdapat

dalam bab sebelumnya dapat diketahui perancangan yang dilakukan adalah

membuat media pembelajaran aksara Jawa berbasis multimedia interaktif.

Pembelajaran aksara Jawa berbasis multimedia ini diterapkan dengan

menjalankan program yang dibangun dengan menggunakan Macromedia Flash

MX dan memilih materi yang diinginkan dengan menjalankan tombol-tombol

fungsi seperti menu materi yang terdiri dari  cerita ajisaka, aksara carakan,

pasangan, sandhangan, aksara murda, aksara swara, aksra rekan, angka Jawa,

tanda baca, dan evaluasi.

B. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan meliputi dua hal yaitu : hardware (perangkat

keras) dan software (perangkat lunak).

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk membuat program

pembelajaran aksara Jawa dengan Macromedia Flash adalah sebagai berikut :

a. Intel Pentium minimum 600 MHz

b. Memory minimum 128 MB

c. Sisa ruang Hard Disk minimum 2 GB

d. Monitor SVGA dengan resolusi 1024x768
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e. Sound Card

f. Speaker Aktif

g. Microphone

2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat program

pembelajaran aksara Jawa dengan Macromedia Flash adalah sebagai berikut :

a. Sistem Operasi Windows XP

Sistem operasi yang digunakan untuk membuat program pembelajaran

aksara Jawa dengan Macromedia Flash adalah Windows XP.

b. Macromedia Flash MX

Macromedia Flash MX adalah software yang digunakan untuk

membuat program pembelajaran aksara Jawa berbasis multimedia.

c. Cool Edit Pro

Cool Edit Pro adalah sebuah software yang berfungsi untuk merekam

suara ke dalam komputer, kemudian suara tersebut dimasukkan ke dalam

program pembelajaran aksara Jawa dengan Macromedia Flash MX.

d. Font Java

Font Java adalah font yang digunakan untuk penulisan aksara Jawa

dalam Macromedia Flash MX. Penggunaan Penggunaan font ini tidak

semudah font biasa, karena butuh aturan tertentu dalam penekanan tombol

pada keyboard.
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C. Indikator Program

Dalam penelitian ini indikator kerja yang digunakan mengacu pada

kriteria program terjemahan bebas dari ( The Process Of Evaluating Software And

Effect On Learning, http://.up.ac.za/catts/learner/eel/conc/conceot.html dan H.

Geisenger, 1997 ).

1. Kriteria Pendidikan (Educational Criteria)

a. Pembelajaran

1) Program dapat digunakan untuk pembelajaran individu, kelompok kecil,

dan besar

2) Program mempunyai topik yang jelas

3) Pendekatan pembelajaran dalam program sesuai, dan dapat

menyesuaikan siswa

b. Kurikulum

1) Program sesuai dengan kurikulum

2) Program relevan dengan materi yang dipelajari siswa

c. Isi Materi

1) Isi mteri mempunyai konsep yang benar dan tepat

2) Program memiliki materi konsep

3) Program memiliki soal contoh

4) Program memilik soal latihan

5) Program memiliki soal test
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d. Interaksi

1) Struktur program fleksibel terhadap pengguna

2) Program mempunyai balikan terhadap input yang diberikan oleh

pengguna

e. Balikan

1) Balkan bersifat positif dan tidak membuat pengguna putus asa

2) Balikan relevan terhadap respon pengguna

3) Balikan korektif

4) Balikan memiliki respon yang bervariasi sehingga pengguna tidak

merasa bosan

5) Balikan tetap tampil dalam waktu yang sesuai

6) Balikan mendorong siswa untuk berusaha memeperoleh jawaban yang

benar

f. Penanganan Masalah

Pengguna dapat mengoreksi kesalahan dalam memasukkan input kecuali

yang benar

2. Tampilan Program (Cosmetics)

a. Pewarnaan

Pemakaian warna tidak mengacaukan tampilan

b. Pemakaian kata dan bahasa

1) Menggunakan huruf atau karakter yang sesuai

2) Menggunakan bahasa Indonesia
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c. Pemakaian tombol kata interaktif (hypertext)

1) Menggunakan hypertext untuk memfasilitasi navigasi dan membantu

pengguna menjelajah program

2) Setiap tampilan merupakan kombinasi beberapa komponen berupa teks,

grafis, animasi yang bekerja bersama sehingga program tampak jelas

d. Grafis

1) Grafis membuat informasi lebih atraktif

2) Grafis membantu untuk visualisasi kejadian yang jarang terjadi

3) Grafis membantu mengingat informasi yang dipelajari

4) Grafis terlihat dan mudah dipahami (membantu pemahaman)

e. Animasi atau video

1) Animasi atau videoi membutuhkan input dari pengguna

2) Animasi atau video membantu penggun dalam melihat kejadian yang

jarang terjadi

f.  Suara

1) Pemakaian suara menambah pemahaman konsep

2) Suara dapat diatur (dimatikan dan dihidupkan)

3) Suara terdengar jelas dan digunkan secra efektif

g. Tombol menu dan ikon

1) Tersedia berbagai pilihan menu dan ikon

2) Terdapat tombol, ikon dan menu yang tetap untuk bantuan, selesai,

keluar, maju, mundur, dari layar atau berpindah ke materi yang lain dan

berhenti sementara
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h. Desain interface

1) Transisi antar layar sudah tepat

2) Program memerlukan sedikit kegiatan mengetik

3. Kualitas Teknis (Tecnical Quality)

a. Pengoperasian program

1) Program dapat dimulai dengan mudah

2) Program dapat berjalan dengan baik dalam kondisi normal

3) Program dapat dioperasikan tanpa CD

b. Respon pengguna

1) Pengguna dapat mengoperasikan program secara mandiri

2) Pengguna merasa senang menggunakan program

3) Pengguna tidak merasa bosan menggunakan program

c. Keamanan program

1) Program tidak dapat diubah oleh pemakai

2) Program tidak dapat tehapus jika ada kesalahan dari pemakai

d. Penanganan kesalahan

Program bebas dari kesalahan yang dapat mengakibatkan berhentinya

program

e. Fasilitas program

1) Terdapat fasilitas tabel – tabel fisika

2) Terdapat fasilitas kalkulator untuk pengerjaaan soal

3) Terdapat fasilitas program untuk bantuan
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D. Prosedur Kerja

Dalam perancangan sistem diperlukan prosedur kerja yang sistematis

dan terarah sehingga dapat terencana dengan baik. Adapun prosedur kerja yang

akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Gambar 17.  Prosedur Kerja

1. Menentukan Materi, Pengguna dan Indikator Program

Ketiga kegiatan merupakan hal yang saling berkaitan dan tidak bisa

dilakukan secara terpisah. Pemiliahan materi merupakan kegiatan untuk

menentukan materi yang akan dasampaikan kepada pengguna. Sasaran dari

pengguna media pembelajaran ini adalah umum yaitu diperuntukkan bagi siap

saja yang membutuhkannya. Adapun materi yang akan disajikan dalam

pembelajaran aksara Jawa ini adalah : cerita ajisaka, aksara carakan, pasangan,

sandhangan, aksara murda, aksara swara, aksara rekan, angka Jawa, tanda baca

serta evaluasi. Kegiatan dalam pemilihan materi diantaranya adalah membuat peta

materi, membuat garis-garis besar isi program media (GBIPM).
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2. Menentukan Skenario Kegiatan Belajar
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Skenario pembelajaran yaitu langkah – langkah kegiatan yang akan

dilakukan oleh pengguna ketika menggunakan program pembelajaran aksara Jawa

ini. Skenario pembelajaran yang dikembangkan akan memberikan panduan bagi

pengguna untuk menggunakan program semaksimal mungkin.

Terdapat beberapa materi yang harus dikuasi. Setelah penggguna

menguasai semua materi, di akhir program terdapat evaluasi dari semua materi.

a. Materi 1, sejarah aksara Jawa dalam cerita Aji Saka. Pengguna dapat

mengetahui latar belakang adanya aksara Jawa.

b. Materi 2, Aksara Carakan. Pengguna dapat mengikuti penjelasan materi ini

secara runtut mulai bentuk huruf, contoh soal, latihan, kemudian test yang

akan menentukan kompetensi pengguna dalam mempelajari aksara carakan.

Atau pengguna dapat memilih isi dari materi ini sesuai dengan kebutuhan.

c. Materi 3, Pasangan. Pengguna dapat mengikuti penjelasan materi ini secara

runtut mulai bentuk huruf, contoh soal, latihan, kemudian test yang akan

menentukan kompetensi pengguna dalam mempelajari materi pasangan. Atau

pengguna dapat memilih isi dari materi ini sesuai dengan kebutuhan.

d. Materi 4, Sandhangan. Pengguna dapat mengikuti penjelasan materi ini secara

runtut mulai bentuk huruf, contoh soal, latihan, kemudian test yang akan

menentukan kompetensi pengguna dalam mempelajari materi sandhangan.

Atau pengguna dapat memilih isi dari materi ini sesuai dengan kebutuhan.

e. Materi 5, Angka Jawa Pengguna dapat mengikuti penjelasan materi ini secara

runtut mulai bentuk huruf, contoh soal, latihan, kemudian test yang akan
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menentukan kompetensi pengguna dalam mempelajari angka Jawa. Atau

pengguna dapat memilih isi dari materi ini sesuai dengan kebutuhan.

f. Materi 6, Aksara Murda. Pengguna dapat mengikuti penjelasan materi ini

secara runtut mulai bentuk huruf, contoh soal, latihan, kemudian test yang

akan menentukan kompetensi pengguna dalam mempelajari aksara murda.

g. Materi 7, Aksara Swara. Pengguna dapat mengikuti penjelasan materi ini

secara runtut mulai bentuk huruf, contoh soal, latihan, kemudian test yang

akan menentukan kompetensi pengguna dalam mempelajari aksara swara.

Atau pengguna dapat memilih isi dari materi ini sesuai dengan kebutuhan.

h. Materi 8, Aksara Rekan. Pengguna dapat mengikuti penjelasan materi ini

secara runtut mulai bentuk huruf, contoh soal, latihan, kemudian test yang

akan menentukan kompetensi pengguna dalam mempelajari aksara rekan.

Atau pengguna dapat memilih isi dari materi ini sesuai dengan kebutuhan.

i. Materi 9, Tanda Baca. Pengguna dapat mengikuti penjelasan materi ini secara

runtut mulai bentuk huruf, contoh soal, latihan, kemudian test yang akan

menentukan kompetensi pengguna dalam mempelajari materi tanda baca.

j. Materi Aplikasi Aksara Jawa. Materi ini berisi aplikasi aksara Jawa yang

didalamnya terdapat gabungan dari berbagai macam bentuk aksara Jawa.

k. Materi Evaluasi. Setelah pengguna menguasai semua materi dalam aksara

Jawa terdapat evaluasi akhir dari semua materi yang akan menentukan

keberhasilan pengguna dalam mempelajari aksara Jawa.
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3. Membuat Diagram Alir Menu Program
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Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Start.

Program pertama kali dijalankan.

b. Intro

Setelah program dijalankan maka tampilan pertamanya berupa intro yang

merupakan tampilan awal sebelum masuk ke dalam isi materi atau menu-

menu utama.

c. Inisialisasi menu utama.

Setelah proses intro selesai maka selanjutnya akan masuk ke dalam menu

utama yang berupa isi materi dari pembelajaran aksara Jawa. Isi dari

menu-menu ini adalah

1). Menu “Cerita Aji Saka”

Jika inputan yang dipilih “Cerita Aji Saka” maka akan ditampilkan uraian

cerita tentang Aji Saka yang merupakan sejarah aksara Jawa. Setelah

proses selesai apabila menginginkan finish maka user akan keluar dari

program

2). Menu “Aksara Carakan”

 Jika inputan yang dipilih “Aksara Carakan” maka akan ditampilkan

materi tentang aksara carakan yang berisi bentuk huruf, penulisan, contoh

soal, latihan soal, serta soal test. Setelah proses selesai apabila

menginginkan finish maka user akan keluar dari program seutuhnya, dan

jika tidak menginginkan finish maka user dapat kembali ke menu utama

memilih materi selanjutnya.
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3). Menu “Pasangan”

Jika inputan “Pasangan” maka akan ditampilkan materi tentang pasangan

dari aksara carakan, bentuk huruf , contoh soal, dan latihan serta soal test.

Setelah proses selesai apabila menginginkan finish maka user akan keluar

dari program seutuhnya, dan jika tidak menginginkan finish maka user

dapat kembali ke menu utama memilih materi selanjutnya.

4). Menu “Sandhangan”

Jika inputan “Sandhangan” maka akan ditampilkan materi tentang macam-

macam sandhangan dalam aksara Jawa, bentuk huruf, contoh soal dan

latihan serta soal test. Setelah proses selesai apabila menginginkan finish

maka user akan keluar dari program seutuhnya, dan jika tidak

menginginkan finish maka user dapat kembali ke menu utama memilih

materi selanjutnya.

5). Menu “Angka Jawa”

Jika inputan “Angka Jawa” maka akan ditampilkan bentuk-bentuk angka

Jawa serta contoh soal latihan serta soal test. Setelah proses selesai apabila

menginginkan finish maka user akan keluar dari program seutuhnya, dan

jika tidak menginginkan finish maka user dapat kembali ke menu utama

memilih materi selanjutnya.

6). Menu “Aksara Murda”

Jika inputan “Aksara Murda” maka akan ditampilkan materi tentang

aksara murda yang berisi bentuk huruf, contoh soal dan latihan serta soal

test. Setelah proses selesai apabila menginginkan finish maka user akan
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keluar dari program seutuhnya, dan jika tidak menginginkan finish maka

user dapat kembali ke menu utama memilih materi selanjutnya.

7). Menu “Aksara Swara”

Jika inputan “Aksara Swara” maka akan ditampilkan materi tentang aksara

swara yang berisi bentuk huruf, contoh soal dan latihan serta soal test.

Setelah proses selesai apabila menginginkan finish maka user akan keluar

dari program seutuhnya, dan jika tidak menginginkan finish maka user

dapat kembali ke menu utama memilih materi selanjutnya.

8). Menu “Aksara Rekan”

Jika inputan “Aksara Rekan” maka akan ditampilkan materi tentang aksara

rekan yang berisi bentuk huruf , contoh soal dan latihan serta soal test.

Setelah proses selesai apabila menginginkan finish maka user akan keluar

dari program seutuhnya, dan jika tidak menginginkan finish maka user

dapat kembali ke menu utama memilih materi selanjutnya.

9). Menu “Tanda Baca”

Jika inputan “Tanda Baca” maka akan ditampilkan tentang penggunaan

tanda baca dalam aksara Jawa, bentuk-bentuknya serta contohnya. Setelah

proses selesai apabila menginginkan finish maka user akan keluar dari

program seutuhnya, dan jika tidak menginginkan finish maka user dapat

kembali ke menu utama memilih materi selanjutnya.

10). Menu “Aplikasi Aksara Jawa”

Jika inputan “Aplikasi Aksara Jawa” maka akan ditampilkan tentang cerita

cekak yang dituliskan dengan huruf aksara Jawa.
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11). Menu “Evaluasi”

Jika inputan “Evaluasi” maka akan ditampilkan materi soal-soal latihan

yang berhubungan dengan, aksara carakan, pasangan, sandhangan, aksara

murda, aksara swara, aksara rekan dan angka Jawa. Setelah menjawab

soal-soal latihan akan ditampilkan skor berapa prosen keberhasilan user

dalam menjawab soal.

d. Petunjuk

Jika inputan “Petunjuk” maka akan ditampilkan informasi tentang

petunjuk penggunaan program, fungsi-fungsi tombol navigasi.

e. Info Program

Jika inputan “Info Program” maka akan ditampilkan informasi tentang

pembuatan program serta nama pembuat.

f. Finish

Program keluar seutuhnya.

4. Membuat Script / Format Naskah

Setelah skenario kegiatan belajar dibuat, maka langkah selanjutnya

adalah mengembangkan script / format naskah berdasarkan atas GBIPM. Format

naskah berisi desain tampilan pada layar monitor. Desain tampilan sekurang –

kurangnya memuat informasi tentang judul materi, nama frame / file, nomor

frame / file, halaman, kotak tampilan jika dilihat dilayar komputer, teks narasi,

keterangan tampilan, dan keterangan tentang gambar, animasi atau video.
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a. Naskah Menu Utama

Gambar 21.  Form Naskah Menu Utama

b. Naskah Cerita Aji Saka

Gambar 22.  Form Naskah Cerita Aji Saka
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c. Naskah Aksara Carakan

Gambar 23.  Form Naskah Aksara Carakan

d. Naskah Pasangan

Gambar 24.  Form Naskah Pasangan
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e. Naskah Sandhangan

Gambar 25. Form Naskah Sandhangan

f. Naskah Angka Jawa

Gambar 26. Form Naskah Angka Jawa
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g. Naskah Aksara Murda

Gambar 27.  Form Naskah Aksara Murda

h. Naskah Aksara Swara

Gambar 28.  Form Naskah Aksara Swara
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i. Naskah Aksara Rekan

Gambar 29.  Form Naskah Aksara Rekan

j. Naskah Tanda Baca

 Gambar 30. Form Naskah Tanda Baca
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l. Naskah Aplikasi Aksara Jawa

Gambar 31. Form Naskah Aplikasi Aksara Jawa

m. Naskah Evaluasi Evaluasi

Gambar 32.  Form Naskah Evaluasi
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5. Pembuatan Prototipe

Setelah perencanaan format naskah selesai, maka pembuatan program

pembelajaran siap dilakukan. Pembuatan program pembelajaran ini menggunakan

Macromedia Flash MX  dengan peralatan dan bahan materi yang telah disiapkan.

Progam memuat materi yang disampaikan secara tutorial on-line. Penyampaian

materi berisi butir – butir kalimat dengan diikuti suara. Hasil dari perekaman

disimpan ke dalam file yang kemudian pada program Macromedia Flash

dilakukan proses import. Penulisan materi aksara Jawa menggunakan font Java.

Perekaman suara dengan menggunkan software cool edit pro. Untuk mengingat

materi yang disampikan maka terdapat beberapa animasi teks yang diikuti suara.

Untuk penjelajahan program dibuat tombol navigasi yang terhubung secara link

dari satu materi ke materi lainnya.

Beberapa teknik yang akan digunakan dalam pembuatan media

pembelajaran dengan program Macromedia Flash MX adalah sebagai berikut :

1. Teknik Membuat Aksara Muncul Membesar

a. Buka program Macromedia Flash MX

b. Klik File pada Menu Bar, klik “New”

Gambar 33. Membuka Program Flash
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c. Pilih Flash Document kemudian klik “ok”

Gambar 34. Membuka Dokumen Baru

d. Setelah berada pada “New Document”, atur dimensi document properties

pada 800x600 pixels. Klik “ok”

Gambar 35. Mengatur Ukuran Stage

e. Pada frame 1 tulislah huruf Jawa dengan cara klik “Tex Tool” pada “Tool

Bar”, pilih font hanacaraka.
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Gambar 36. Menulis Huruf

f. Klik kanan frame 20, pilih “Insert Keyframe”

Gambar 37. Menggunakan Fungsi Insert Key Frame

g. Klik kanan diantara frame 1 dan 20, pilih “Create Motion Tween”

Gambar 38. Menggunakan Fungsi Create Motion Tween
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h. Klik frame 1, buka “Window” pada Menu Bar, pilih “Design Panels”,

kemudian pilih “Transform”

Gambar 39. Membuka Panel Transform

i. Setelah muncul panel Transform, klik kotak Connstrain, ubah nilai

persentase manjadi 1%. Tekan Enter sehingga huruf pada frame menjadi

kecil dan akan besar pada frame 20.

Gambar 40. Mengubah Nilai Perbesaran Huruf

j. Tambah Layer 2 dengan cara klik “add layer”. Klik “File” – “Import” –

“Import to Library”, cari file suara yang telah direkam sebelumnya

kemudian klik “open”. Buka panel Library dengan cara klik “Window” –
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“Library”. Cari file suara yang telah diimport, klik dan tarik ke stage,

sehingga pada layer 2 akan terisi objek suara.

-

Gambar 41. Memasukkan Objek Suara

k. Jalankan animasi dengan cara klik “Control” – “Test Movie”. Maka akan

ditampilkan animasi huruf membesar dengan diikuti oleh suara.

Gambar 42. Menjalankan Test Movie

l. Simpan movie tersebut dengan cara “save as”, dan beri nama file

2. Teknik Membuat Penulisan Aksara

a. Siapkan 2 layer dengan urutan layer1, layer 2. Klik layer 2 frame 1. Buat

sebuah huruf Jawa dengan “Tex Tool”. Pilih font hanacaraka dengan

ukuran 250. Klik frame 60 kemudian klik kanan pilih “Insert Frame”.
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Gambar 43. Membuat Penulisan Aksara

b. Klik Layer 2. Klik kanan kemudian pilih “Mask”. Klik pada frame 1. Buat

objek rectangle dan letakkan menutupi kaki huruf Jawa yang pertama.

Ubah objek rectangle tersebut ke dalam “movie clip” dengan cara klik

objek rectangle. Kemudian pilih “Modify” pada Menu Bar, klik “Convert

to Symbol”, pilih “movie clip” kemudian “ok”. Klik frame 10 kemudian

“Insert Key Frame”. Klik kanan diantara frame 1 dan 10 pilih “create

motion tween”. Klik frame 60 pilih “Insert Frame”.

Gambar 44. Membuat Layer Mask
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c. Klik frame 1, geser objek kotak ke bawah sehingga tidak menutupi huruf

jawa.

Gambar 45. Membuat Posisi Objek Masking

d. Tambahkan layer 3 sampai 10. Klik layer 3 pilih “Mask”. Klik layer 5

pilih “Mask”. Klik layer 7 pilih “Mask”. Klik layer 9 pilih “Mask”.

Gambar 46. Menduplikat Layer Mask
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e. Copy huruf Jawa pada layer 4 mulai frame 10, layer 6 mulai frame 20,

layer 8 mulai frame 30 dan layer 10 mulai frame 40. Buat objek berjalan

dari atas ke bawah menutupi kaki huruf Jawa yang ke 2 pada layer 3 dari

frame 10 ke frame 20. Buat objek berjalan dari kiri ke kanan secara

horisontal  menutupi kaki huruf Jawa yang mendatar pada layer 5 dari

frame 20 ke frame 30. Buat objek berjalan dari bawah ke atas menutupi

kaki huruf Jawa yang ke 3 pada layer 7 dari frame 30 ke frame 40. Buat

objek berjalan dari atas ke bawah menutupi kaki huruf Jawa yang ke 4

pada layer 9 dari frame 40 ke frame 50.

Gambar 47. Membuat Keseluruhan Objek Mask

f. Tambahkan layer 11 dan layer 12. Buatlah guide berupa garis yang

berbentuk huruf Jawa tersebut. Gunakan layer 13 sebagai bantuan

membuat guide yang berisi huruf Jawa dengan warna berbeda setelah itu

hapus layer 13.
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Gambar 48. Membuat Garis Guide

g. Buatlah gambar pensil pada layer 12 dan convert menjadi simbol “movie

clip”. Klik “Insert Key Frame” pada frame 50. Klik kanan antar frame 1

dan 50 pilih “Create Motion Tween”. Pada frame 1 letakkan ujung pensil

pada ujung garis guide sedang pada frame 50 letakkan ujung pensil pada

ujung garis guide yang terakhir. Sesuiakan gerakan pensil seiring dengan

jalannya  proses masking pada layer 1 – 10.

Gambar 49. Membuat Pensil
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m. Jalankan animasi dengan cara klik “Control” – “Test Movie”.

Gambar 50. Menjalankan Test Movie Penulisan

3. Teknik Membuat Teks Berjalan Mengikuti Suara

a. Buat teks memanjang pada layer 1

Gambar 51. Membuat Teks Memanjang

b. Tambahkan layer 2. Lakukan perekaman narasi sesuai teks terlebih dahulu

dengan program cool edit pro. Setelah itu simpan file dengan format
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(.mp3). Kembali ke layer 2 Macromedia Flash, lakukan proses import file

suara tersebut ke library. Buka panel library, letakkan file suara tersebut ke

dalam stage posisi layer 2. Sesuakan panjang frame sesuai durasi dari file

suara tersebut.

Gambar 52. Membuat Layer Untuk Suara

c. Klik layer 1. Sesuaikan panjang frame seperti pada frame layer 2.

kemudian buat layer 3 berada di atas layer 1.

Gambar 53. Menyesuaikan Panjang Frame
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d. Klik kanan layer 3 pilih “Mask”. Klik frame 1 layer 3. Buat objek kotak

memanjang  menutupi teks. Ubah objek kotak tersebut ke dalam simbol

“Movie Clip”. Insert Key Frame pada frame yang terakhir. Klik kanan

diantar frame 1 dan terakhir pilih “Create Motion Tween”

Gambar 54. Membuat Objek Mask Memanjang

e. Klik frame 1, geser objek kotak ke kiri sehingga tidak menutupi teks.

Gambar 55. Menentukan Posisi Objek Mask Memanjang
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f. Lakukan “Test Movie”. Teks akan berjalan mengikuti suara. Kemudian

simpan file.

Gambar 56. Test Movie Teks Berjalan

6. Uji Coba Prototipe

Setelah pembuatan program pembelajaran selesai, tahap selanjutnya

adalah pengujian program. Pengujian ini ada dua macam yaitu pengujian

performance sistem dan pengujian dilingkungan user. Pengujian performance

sistem adalah menguji sejauh mana program pembelajaran ini dapat digunakan

pada perangkat komputer dengan jenis yang berbeda-beda. Sedangkan pengujian

dilingkungan user adalah menguji program apakah program bisa digunakan

sebagai media pembelajaran yang berguna bagi user.
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7. Evaluasi

Setelah aplikasi diuji coba, maka akan terlihat adanya kekurangan dan

kesalahan dalam program aplikasi tersebut. Oleh karena itu, pada tahap evaluasi

ini maka program mengalami penyempurnaan dan perbaikan. Proses evaluasi dari

pengujian program dilakukan untuk menyempurnakan program yang dibuat serta

aplikasi program dapat berjalan dengan baik dilingkungan user.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program Pembelajaran Aksara Jawa

Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya program pembelajaran

aksara Jawa yang berbasis multimedia yang di dalamnya lebih banyak didominasi

oleh animasi teks serta suara. Program pembelajaran aksara jawa ini juga bisa

digunakan sebagai tutorial interaktif, pengguna secara aktif mengikuti semua

materi yang disampaikan dan memberikan interaksi timbal balik dengan program.

Pembuatan program pembelajaran aksara Jawa ini menggunakan

Macromedia Flash MX 2004 yang disimpan Dengan file ekstensi (.exe) program

dapat dijalankan dikomputer manapun tanpa menginstall software master

Macromedia Flash MX. File flash yang dihasilkan ada 17 file (.fla), 17 file (.swf)

serta 1 file (.exe). Hal ini dikarenakan isi materi pembelajaran aksara Jawa banyak.

Satu pokok bahasan memerlukan satu file yang masing-masing. Ukuran semua

file (.fla) adalah  148 Mega byte, sedangkan ukuran semua file (.swf) adalah 28,1

Mega byte, dan untuk file yang berekstensi (.exe) adalah  3,61 Mega byte. File

yang akan diberikan kepada pengguna adalah 17 file (.swf) dan 1 file (.exe)

dengan kapasitas file keseluruhan adalah 31,71 Mega byte. Semua file tersebut

ditempatkan dalam satu  folder yang tidak dapat dipisahkan. Jika 17 file (.swf)

tidak menyatu dengan file (.exe), maka program pembelajaran tidak dapat

dijalankan dengan sempurna. File yang diberikan ke user tidak dapat diubah.
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B. Tampilan Program Pembelajaran Aksara Jawa

Tampilan dari program pembelajaran aksara Jawa adalah sebagai berikut :

1. Tampilan Intro

Gambar 57. Tampilan Intro ke-1 Gambar 58. Tampilan Intro ke-2

Gambar 59. Tampilan Intro ke-3 Gambar 60. Tampilan Akhir Intro

Pada saat program pertama kali dijalankan, tampilannya berupa intro

yang urutannya digambarkan pada gambar 57, gambar 58, gambar 59, dan 60.

Setelah itu pengguna dihadapkan dua pilihan berlanjut  dengan menekan tombol

masuk menuju menu utama dan yang kedua keluar.
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2. Tampilan Menu Utama

Gambar 61. Tampilan Menu Utama

Gambar 61 menunjukkan tampilan menu utama yang berisi 10 materi

yaitu : Cerita Aji Saka, Aksara Carakan, Pasangan, Sandhangan, Angka Jawa,

Aksara Murda, Aksara Swara, Aksara Rekan, Tanda Baca, dan Evaluasi.

3. Tampilan Materi Cerita Aji Saka

Gambar 62. Tampilan Cerita Aji Saka
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Gambar 62 menunjukkan tampilan materi cerita Aji Saka, di dalamnya

terdapat tombol scroll untuk menggerakkan teks ke atas dan ke bawah. Terdapat

pula sound yang menceritakan Aji Saka yang dapat dimainkan dan dimatikan.

4. Tampilan Aksara Carakan

Gambar 63. Tampilan Bentuk Aksara Carakan

Gambar 64. Tampilan Penulisan Aksara Carakan
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Gambar 65. Tampilan Contoh Aksara Carakan

Gambar 66. Tampilan Soal Latihan

Gambar 63. menunjukkan tampilan materi aksara carakan yaitu aksara

Jawa pokok. Jika huruf ditekan maka animasi teks dimainkan disertai

pelafalannya. Gambar 64. adalah cara penulisan aksara carakan. Gambar 65.

adalah tampilan contoh aksara carakan. Gambar 66. tampilan soal latihan aksara
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carakan. Soal latihan ini ada 4 buah. Jika jawaban salah maka pengguna tidak

dapat melanjutkan soal berikutnya. Pengguna harus mencari jawaban sampai

benar dengan menggunakan tombol “reset”.

5. Tampilan Materi Pasangan

Gambar 67. Tampilan Bentuk Pasangan

Gambar 68. Tampilan Contoh Pasangan
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Gambar 67. menunjukkan tampilan materi pasangan dari aksara

carakan. Jumlah dari huruf pasangan ini ada 20 buah sama halnya pada aksara

carakan. Gambar 68. menunjukkan tampilan contoh dari penggunaan pasangan

dalam aksara carakan. Materi pasangan ini juga terdapat latihan soal dan test

seperti halnya pada latihan soal pada aksara carakan.

6. Tampilan Materi Sandhangan

Gambar 69. Tampilan Sandhangan

Gambar 69. menunjukkan tampilan materi sandhangan yang di

dalamnya terdapat macam-macam bentuk sandhangan  yaitu : wulu, suku, pepet,

taling, taling-tarung, wignyan, layar, cecak, pangkon, cakra, keret, pengkal,

panjingan wa, dan panjingan la. Tombol- tombol disamping kiri adalah penjelasan

dari macam-macam sandhangan beserta dengan contoh penggunaannya dalam

aksara carakan. Terdapat pula tombol latihan soal dan test.
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7. Tampilan Materi Angka Jawa

Gambar 70. Tampilan Bentuk Angka Jawa

Gambar 71. Tampilan Contoh Angka Jawa

Gambar 70. menunjukkan tampilan materi angka Jawa. Gambar 71.

menunjukkan contoh dari penggunaan angka Jawa. Materi angka Jawa ini juga

terdapat latihan soal dan test seperti halnya pada latihan soal pada aksara carakan.
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8. Tampilan Materi Aksara Murda

Gambar 72. Tampilan Bentuk Aksara Murda

Gambar 73. Tampilan Contoh Aksara Murda

Gambar 72. menunjukkan tampilan materi aksara murda. Gambar 73.

menunjukkan contoh dari penggunaan aksara murda. Pada contoh yang paling

bawah, jika teks di tekan terdapat animasi teks membesar diikuti pelafalannya.

Materi aksara murda ini juga terdapat latihan soal dan test.
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9. Tampilan Materi Aksara Swara

Gambar 74. Tampilan Bentuk Aksara Swara

Gambar 75. Tampilan Contoh Aksara Swara

Gambar 74. menunjukkan tampilan materi aksara swara. Gambar 75.

menunjukkan contoh dari penggunaan aksara swara. Pada contoh yang paling

bawah, jika teks di tekan terdapat animasi teks membesar diikuti pelafalannya.
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Materi aksara swara ini juga terdapat latihan soal dan test seperti halnya pada

latihan soal pada aksara carakan.

10. Tampilan Materi Aksara Rekan

Gambar 76.  Tampilan Bentuk Aksara Rekan

Gambar 77. Tampilan Contoh Aksara Rekan

Gambar 76. menunjukkan tampilan materi aksara rekan. Gambar 77.

menunjukkan contoh dari penggunaan aksara rekan. Pada contoh yang paling
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bawah, jika teks di tekan terdapat animasi teks membesar diikuti pelafalannya.

Materi aksara rekan ini juga terdapat latihan soal dan test seperti halnya pada

latihan soal pada aksara carakan.

11. Tampilan Materi  Tanda Baca

Gambar 78. Tampilan Tanda Baca

Gambar 79. Tampilan Contoh Tanda Baca



90

Gambar 78. menunjukkan tampilan materi tanda baca. Gambar 79.

menunjukkan contoh dari penggunaan tanda baca dalam aksara Jawa.

12.  Tampilan Aplikasi Aksara Jawa

Gambar 80. Tampilan Aplikasi Aksara Jawa

Gambar 81. Tampilan Latihan Aplikasi Aksara

Gambar 80. menunjukkan tampilan aplikasi aksara. Gambar 81.

menunjukkan latihan dari aplikasi aksara Jawa.
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13. Tampilan Evaluasi

Gambar 82. Tampilan Evaluasi

Gambar 83. Tampilan Soal Evaluasi

Gambar 82. menunjukkan tampilan awal evaluasi. Gambar 83.

menunjukkan tampilan dari soal evaluasi. Evaluasi ini ada 20 soal. Pengguna

hanya diberi kesempatan menjawab soal satu kali. Setelah menjawab semua soal

akan diberitahu prosentase keberhasilan pengguna dalam menjawab semua soal.
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14. Tampilan Info Program

Gambar 84. Tampilan Info Program

Gambar 84. menunjukkan tampilan info program pembelajaran aksara Jawa..

15. Tampilan Petunjuk

Gambar 85. Tampilan Petunjuk

Gambar 85. menunjukkan tampilan petunjuk program pembelajaran

aksara Jawa. Tampilan petunjuk ini menjelaskan cara pembelajaran aksara Jawa
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dan fungsi-fungsi tombol navigasi yang akan memberikan panduan bagi pengguna

untuk menjelajah program pembelajaran.

C. Analisis Tampilan Program

Setelah dianalisis berdasarkan indikator kerja yang diacu pada

terjemahan bebas dari ( The Process Of Evaluating Software And Effect On

Learning, http://.up.ac.za/catts/learner/eel/conc/conceot.html dan H. Geisenger,

1997 ), program memiliki beberapa indikator diantaranya.

No Indikator

1 Program memiliki materi / konsep

2 Program memiliki contoh soal tiap materi

3 Program memiliki latihan soal tiap materi

4 Program memiliki test kompetensi tiap materi

5 Program memiliki evaluasi untuk semua materi

6 Program menggunakan berbagai macam warna

7 Program menggunakan bahasa Indonesia

8 Program mempunyai tombol navigasi

9 Program mempunyai menu yang tetap

10 Program terdapat animasi

11 Program terdapat suara

12 Terdapat splassh screen

13 Program memiliki petunjuk program

14 Program memiliki info program

15 Program tidak dapat diubah oleh pengguna

Tabel 2. Analisis Tampilan Program

Diadopsi dari ( The Process Of Evaluating Software And Effect On Learning,

http://.up.ac.za/catts/learner/eel/conc/conceot.html dan H. Geisenger, 1997 ).
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D. Uji Coba Program

Uji coba program pembelajaran aksara Jawa ini ada dua macam yaitu :

1. Uji  Coba Performance Sistem

Uji Coba performance sistem dari program pembelajaran aksara Jawa

ini dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer dengan jenis yang

berbeda-beda. Hasilnya program pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik

dikomputer manapun dengan kecepatan prosesor, RAM, VGA dan sistem operasi

yang berbeda-beda. Kualitas gambar, suara, tampilan warna, kecepatan akses

dapat berjalan dengan normal. Adapun data komputer yang digunakan untuk

pengujian performance sistem program pembelajaran aksara Jawa yang telah

dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Data Pengujian Pada Perangkat Komputer

2. Uji Coba oleh User

Uji Coba program pembelajaran aksara Jawa ini juga dilakukan kepada

user untuk mengetahui apakah program pembelajaran ini bisa digunakan sebagai

media pembelajaran yang berguna bagi user.

No Prosesor RAM VGA Sistem Operasi Keterangan
1 Intel P4 2.66 Ghz 224 Mb 32 Mb Windows

XP Profesional
Program dapat
berjalan

2 Intel P4 3.22 Ghz 512 Mb 128 Mb Windows XP
SP 2

Program dapat
berjalan

3 AMD Sempron
2600+

256 Mb 64 Mb Windows XP
SP 1

Program dapat
berjalan

4 Intel P3 900 Mhz 128 Mb 64 Mb Windows XP
 Profesional

Program dapat
berjalan

5 Intel P2 333 Mhz 96 Mb 32 Mb Windows 98 SE Program dapat
berjalan



95

a) User Umum

Pada uji coba ke user umum diambil sampel 27 orang dengan latar

belakang budaya, pekerjaan, dan usia yang berbeda-beda. Pengujian ini dilakukan

pada tanggal 25 Juni – 11 Juli 2007. Dari hasil pengujian setelah dirata-rata

didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Data Prosentase Pengujian Program

Dari segi kegunaan, 40.70 % sangat setuju program ini sebagai alat

bantu pembelajaran aksara Jawa, 51.90 % setuju program ini sebagai alat bantu

pembelajaran aksara Jawa , 7.40 % mengatakan ragu-ragu program ini sebagai

alat bantu pembelajaran aksara Jawa.

No Kriteria Sangat
Setuju

Setuju Ragu-
Ragu

Tidak
Setuju

1 Program ini sebagai alat Bantu
pembelajaran aksara Jawa 40.7 % 51.9 % 7.4 % 0 %

2 Dengan program ini akan lebih
mudah mempelajari aksara Jawa 26 % 70.3 % 3.7 % 0 %

3 Setelah menggunakan program ini
menjadi lebih tahu  mengenai aksara
Jawa

26 % 59.2 % 14.8 % 0 %

4 Program ini tidak ada kesulitan
dalam penggunaan 22.2 % 59.3 % 18.5 % 0 %

5 Materi disampaikan dengan jelas
dan mudah diikuti 25.9 % 63 % 11.1 % 0 %

6 Tampilan program interaktif dan
menarik 18.5 % 66.7 % 14.8 % 0 %



96

Setuju, 51.90% Sangat Setuju,
40.70%

Ragu-Ragu,
7.40%

Tidak Setuju,
0%

Sangat Setuju

Setuju

Ragu-Ragu

Tidak Setuju

Gbr. 86 Grafik Kriteria Program Sebagai Alat Bantu Pembelajaran

Selain itu 26 % mengatakan sangat setuju dengan adanya program ini

akan lebih mudah mempelajari aksara Jawa, 70.30 % setuju dengan adanya

program ini akan lebih mudah mempelajari aksara Jawa, dan 3.70 % mengatakan

ragu-ragu dengan adanya program ini akan lebih mudah mempelajari aksara Jawa.

Sangat
Setuju, 26%

Setuju,
70.30%

Ragu-Ragu,
3.70%

Tidak
Setuju, 0%

Sangat Setuju
Setuju
Ragu-Ragu
Tidak Setuju

Gbr. 87 Grafik Kriteria Program Membantu Kemudahan Belajar

Dari kriteria lain didapatkan 26 % mengatakan sangat setuju setelah

menggunakan program ini menjadi lebih tahu  mengenai aksara Jawa, 59.20 %

setuju setelah menggunakan program ini menjadi lebih tahu  mengenai aksara

Jawa, dan 14.80 % mengatakan ragu-ragu setelah menggunakan program ini

menjadi lebih tahu  mengenai aksara Jawa.
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Setuju,
59.20%

Sangat
Setuju,

26%
Tidak

Setuju, 0%

Ragu-Ragu,
14.80%

Sangat Setuju
Setuju
Ragu-Ragu
Tidak Setuju

Gbr. 88 Grafik Kriteria Setelah Menggunakan Program Menjadi Lebih Tahu

Dari segi kemudahan, 22.20 % mengatakan sangat setuju program ini

tidak ada ada kesulitan dalam penggunaan, 59.30 % setuju program ini tidak ada

ada kesulitan dalam penggunaan, 18.50 % mengatakaan ragu-ragu program ini

tidak ada ada kesulitan dalam penggunaan.

Setuju,
59.30%

Sangat
Setuju,
22.20%

Ragu-Ragu,
18.50%

Tidak
Setuju, 0%

Sangat Setuju
Setuju
Ragu-Ragu
Tidak Setuju

Gbr. 89 Grafik Kriteria Tidak Ada Kesulitan Penggunaan Program

Dari segi penyampaian materi, 25.90 % mengatakan sangat setuju

materi yang disampaikan jelas dan mudah diikuti, 63 % setuju materi yang

disampaikan jelas dan mudah diikuti, 11.10 % mengatakan ragu-ragu materi yang

disampaikan jelas dan mudah diikuti.
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Tidak
Setuju, 0%

Sangat
Setuju,
25.90%

Setuju,
63%

Ragu-Ragu,
11.10% Sangat Setuju

Setuju
Ragu-Ragu
Tidak Setuju

Gbr. 90 Grafik Kriteria Penyampaian Materi Jelas Dan Mudah Diikuti

Dari segi kualitas teknik, 18.50 % mengatakan sangat setuju dengan

desain tampilan yang interaktif dan menarik, 66.70 % setuju dengan desain

tampilan yang interaktif dan menarik, 14.80 % mengatakan ragu-ragu dengan

desain tampilan yang interaktif dan menarik.

Setuju,
66.70%

Tidak
Setuju, 0%

Sangat
Setuju,
18.50%

Ragu-Ragu,
14.80%

Sangat Setuju
Setuju
Ragu-Ragu
Tidak Setuju

Gbr. 91 Grafik Kriteria Tampilan Program Interaktif Dan Menarik

Dari uraian tersebut terlihat bahwa prosentase di atas pernyataan setuju

lebih besar dari pernyataan ragu-ragu. Oleh karena itu program ini sudah layak

digunakan dengan kandungan kriteria yang baik sebagai program pembelajaran.
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b) Pakar Multimedia

Uji coba juga dilakukan ke pakar multimedia. Pengujian ini dilakukan

di Balai Pengembangan Multimedia Semarang. Dari hasil pengujian dengan

angket terbuka didapatkan sebagai berikut

1) Kelebihan – kelebihan yang didapatkan dari program pembelajaran

a) Tampilan program menarik

b) Interaktifitasnya bagus

c) Lengkap / detai dalam menjelaskan tiap-tiap huruf

d) Tampilan menu yang mudah diakses

e) Pemilihan warna yang cukup segar

2) Kekurangan yang terdapat dalam program

a) Perekaman suara yang kurang bersih

b) Tidak ada fasilitas Auto-Run

c) Tiap-tiap file swf tidak dapat disembunyikan

d) Suara kurang jelas dan mantap

e) Kurang dalam interface grafis

3) Pendapat dari pakar multimedia

a) Program sudah cukup baik

b) Program bagus dan dapat digunakan untuk mempelajari aksara Jawa

c) Progran layak digunakan sebagai media pembelajaran Aksara Jawa
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c) Ahli Budaya

Uji coba program yang dilakukan ke ahli budaya dilakukan di Dinas

Kebudayan Propinsi Jawa Tengah. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui nilai

materi aksara Jawa. Menurut ahli budaya yang sekaligus pakar bahasa Dinas

Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah pendapat mengenai program ini adalah :

1) Kelebihan yang terdapat dalam program

a) Mempermudah pengenalan huruf Jawa

b) Tidak terlalu membosankan karena didukung dengan animasi serta suara

2) Kekurangan dalam program adalah kurang penerapan latihan menulisnya

3) Pendapat ahli budaya

a) Program dapat membantu mempelajari aksara Jawa khususnya dalam

membaca.

b) Program dapat berkontribusi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan,

khususnya dalam menyikapi pembelajaran bahasa Jawa sesuai dengan SK

Gubernur Jawa Tengah No. 845.5/01/2005 tanggal 23 Februari 2005

tentang kurikulum tahun 2004 mata pelajaran Bahasa Jawa untuk SD

sampai dengan SMA Negeri dan Swasta di Jawa Tengah.

c)  Program berkontribusi dalam rangka pelestarian budaya.

d) Materi yang disajikan cukup bagus dan cukup lengkap.

e) Program akan lebih sangat bermanfaat bila disertai latihan menulisnya

f) Penggunaan program tidak sulit
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g) Program dapat dijadikan rujukan dalam mempelajari aksara Jawa,

walaupun masih perlu disempurnakan.

h) Program layak digunakan sebagai media pembelajaran aksara Jawa.

E.  Pengembangan Program Selanjutnya

Program pembelajaran aksara Jawa ini masih perlu dikembangkan lagi

ke arah yang lebih sempurna. Kekurangan – kekurangan dalam pengujian yang

belum terealisasi akan menjadi pengembangan program selanjutnya.

Pengembangan program yang dapat dilakukan adalah adanya animasi yang lebih

menarik sehingga pengguna tidak bosan untuk menggunakan program

pembelajaran aksara Jawa. Penggunaan media gambar perlu dilakukan agar

tampilan gambar tidak monoton. Kualitas suara perlu ditingkatkan sehingga suara

yang dihasilkan lebih jernih. Pengontrolan suara dapat diberikan untuk mengatur

sound yang ditampilkan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya program pembelajaran aksara

Jawa berbasis multimedia interaktif yang dikembangkan dengan bantuan

program Macromedia Flash MX.

2. Setelah diujikan program pembelajaran ini layak digunakan sebagai alat

bantu pembelajaran aksara Jawa

3. Program pembelajaran ini dapat dijalankan pada komputer manapun

dengan performance yang berbeda-beda.

4. Fasilitas yang ada dalam perangkat lunak ini yaitu materi yang berisi

tentang penjelasan aksara Jawa yang ditampilkan dalam bentuk gambar

bentuk huruf serta pelafalannya, juga tedapat contoh soal, latihan soal serta

evaluasi keseluruhan materi.

5. Selain sebagai media pembelajaran, program ini berkontribusi dalam

upaya pelestarian dalam hal budaya.
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B. Saran

1. Bagi Dunia Pendidikan

a. Program ini dapat dijadikan media bantu pembelajaran berbentuk

multimedia interaktif. .

b. Perlu adanya kajian tentang materi aksara Jawa yang terdapat dalam

media pembelajaran ini untuk menuju keempurnaan materi.

c. Dengan adanya media pembelajaran berbasis multimedia ini

diharapkan muncul lebih banyak lagi pembelajaran-pembelajaran lain

berbasis multimedia dengan pokok bahasan yang berbeda.

2. Bagi Dunia Kebudayaan

a. Dapat dijadikan masukan, referensi media pembelajaran berbentuk

multimedia interaktif dalam rangka pelestarian kebudayaan.

b. Diharapkan menjadikan kemajuan bidang kebudayaan dalam hal

teknologi multimedia.

3. Bagi Dunia Teknologi

a. Perlua adanya penelitian tentang kualitas teknis dan cosmetic program

aksara Jawa ini masih perlu dikembangkan ke arah yang lebih baik

sehingga akan banyak inovasi baru menuju kesempurnaan program.

b. Kualitas program yang dapat diperbaiki diantaranya penggunaan sound

agar lebih jelas, penggunaan background yang menarik, penambahan

animasi yang lebih atraktif.

c. Terciptanya software-software lain untuk kepentingan pengembangan

media pembelajaran multimedia interaktif
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Instrument Angket

Software Pembelajaran Aksara Jawa



Analisis Angket Software Pembelajaran Aksara Jawa



Buku Manual Software Pembelajaran Aksara Jawa



Action Script Program



Garis – Garis Besar Isi Program Media (GBIPM)

Tabel 1. Garis – Garis Besar Isi Program Media (GBIPM)

No Kompetensi Dasar

(TPU)

Indikator Pencapaian Hasil

Belajar (TPK)

Pokok-Pokok

Materi

Latihan dan Test Judul NO
Kode

1 2 3 4 5 6  7

 Menguasai, mengerti

dan memahami

Aksara Jawa

• Mengetahui sejarah aksara

Jawa

• Mengetahui bentuk, macam

dan pengucapan aksara Jawa

• Menuliskan aksara Jawa

Pokok

• Melafalkan bunyi aksara Jawa

• Mengetahui fungsi dan

penggunaan aksara Jawa

• Mengetahui aturan penulisan

aksar Jawa

• Cerita Ajisaka

• Aksara Carakan

• Pasangan

• Sandhangan

• Angka Jawa

• Aksara Murda

• Aksara Swara

• Aksara Rekan

• Tanda Baca

• Aplikasi Aksara

Jawa

* Latihan : memilih

jawaban dengan cara klik

pilihan jawaban,

memberi fungsi cek

jawaban, memberi fungsi

reset

* Test : memilih jawaban

dengan cara klik pilihan

jawaban, kesempatan

menjawab 1 kali,

prosentase hasil setelah

menjawab semua soal

Cara

Mudah

Belajar

Aksara

Jawa



Lanjutan Tabel 1

Garis – Garis Besar Isi Program Media (GBIPM)

Media

Teks Audio Gambar / Foto Animasi Video

Daftar Pustaka

8 9 10 11 12 13

Penjelasan,

keterangan,

dan judul dari

setiap pokok

materi

Musik,

backsound,

narasi sesuai

teks

Gambar : simbol,

bentuk macam-macam

aksara Jawa, logi.

Animasi teks,

animasi teks

diikuti suara dari

huruf aksara

Jawa, penulisan

aksara Jawa

pokok

- 1. Hadisoebroto, T. 1956. Tatanan
Panulise Basa Djawa Nganggo
Aksara Djawa Sarta Latin.
Pantjawarna : Surakarta

2. Salim, Ali. 2005. Trik Membuat
Animasi Teks dengan Macromedia
Flash MX 2004. PT Elex Media
Komputindo : Jakarta

3. Prastiti. KA , Sri. 2003. Paparan
Perkuliahan Mahasiswa Membaca
dan Menulis Huruf Jawa . Fakultas
Bahasa dan Seni Universitas Negeri
Semarang.





Action Script Program

a. Action Script Pada Layer

1. Menampilkan Tampilan Layar Penuh.

fscommand("FullScreen","true");

2. Berhenti Pada Frame Tertentu

stop();

b. Action Script Pada Button

1. Tombol Keluar

on (release) {
 fscommand("quit","true");
}

2. Tombol Untuk Menuju Movie Tertentu

on (release) {
 gotoAndPlay("….");
}

3. Tombol Untuk Menuju Frame Berikutnya

on (release) {
 nextFrame();
}

4. Tombol Untuk Kembali ke Frame Sebelumnya

on (release) {
 prevFrame();
}

5. Tombol Menu Utama

on (release) {
 loadMovie ("Menu.swf", 0);
}

6. Tombol Petunjuk

on (release) {
 loadMovie ("Petunjuk.swf",0);
}



7. Tombol Info Program

on (release) {
 loadMovie ("InfoProgram.swf",0);
}

8. Tombol Materi Aji Saka

on (release) {
 loadMovie("AjiSaka.swf",0);
}

9. Tombol Materi Aksara Carakan

on (release) {
 loadMovie("AksaraCaraka.swf",0);
}

10. Tombol Materi Pasangan

on (release) {
 loadMovie("Pasangan.swf",0);
}

11. Tombol Materi Sandhangan

on (release) {
 loadMovie("Sandhangan.swf",0);
}

12. Tombol Materi Angka Jawa

on (release) {
 loadMovie("AngkaJawa.swf",0);
}

13. Tombol Materi Aksara Murda

on (release) {
 loadMovie("AksaraMurda.swf",0);
}

14. Tombol Materi Aksara Swara

on (release) {
 loadMovie("AksaraSwara.swf",0);
}



15. Tombol Materi Aksara Rekan

on (release) {
 loadMovie("AksaraRekan.swf",0);
}

16. Tombol Materi Tanda Baca

on (release) {
 loadMovie("TandaBaca.swf",0);
}

17. Tombol Materi Evaluasi

on (release) {
 loadMovie("Evaluasi.swf",0);
}
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Aksara Jawa

Aksara Jawa, merupakan salah satu peninggalan budaya yang tak

ternilai harganya. Bentuk aksara dan seni pembuatannya-pun menjadi suatu

peninggalan yang patut untuk dilestarikan. Tak hanya di Jawa, aksara Jawa ini

juga digunakan di daerah Sunda dan Bali, meskipun ada sedikit perbedaan dalam

penulisannya. Namun sebenarnya aksara yang digunakan sama.

Orang Jawa sudah mempunyai bentuk penulisan aksara, yang dianggap

adi luhung leluhur bangsa Jawa hingga kini (Slamet Riyadi 1996:1). Ia berubah

mengikut urutan waktu dan suasana, dengan jati diri keilmuannya sudah

tersebarlah sejak kurun masehi yang ke-8 (Zoetmulder 1994:3). Seperti bahasa

lain, bahasa Jawa yang dituturkan itu amat terikat dengan waktu dan tempat

(Molen 1985:3).

Oleh karena itu, perkembangan aksara Jawa juga ada kaitan dengan

perkembangan bahasa Jawa yang lahir sebagai alat komunikasi masyarakat.

Namun, aksara Jawa dipercayai muncul setelah adanya perpaduan antara

peradaban Jawa dengan India. Sebelum itu, tidak terdapat bukti yang

menunjukkan bangsa Jawa mempunyai aksaranya sendiri (Poerbatjaraka 1952:

VII & Slamet Riyadi 1985:15).  Aksara Jawa yang ada pada masa kini adalah

hasil daripada pembentukan kembali bentuk dan gaya aksara Jawa Kuna (kuno)

(Raffles 1982:370).

 Aksara Jawa ternyata juga mengalami peralihan. Ada aksara Jawa

kuno dan aksara Jawa baru. Namun sulit untuk mengetahui secara pasti kapan

masa lahir, masa jaya, dan masa peralihan aksara Jawa kuno dan aksara Jawa

baru. Dikarenakan juga masih sedikit orang yang melakukan penelitian tentang

hal ini. Diprediksi aksara Jawa kuno ada pada jaman Mataram kuno. Aksara Jawa

kuno juga mirip dengan aksara Kawi.  Jika mau diurut-urutkan, sejarah aksara

Jawa ini berasal dari cerita Aji Saka dan Dewata Cengkar. (Sri Ratna Sakti Mulya

: 2006).

Aksara Jawa terdiri dari aksara legena atau aksara carakan yaitu aksara

Jawa pokok yang jumlahnya 20 buah. Sebagai pendamping, setiap suku kata
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tersebut mempunyai pasangan, yakni kata yang berfungsi untuk mengikuti suku

kata mati atau tertutup, dengan suku kata berikutnya, kecuali suku kata yang

tertutup oleh wignyan, cecak dan layar. Tulisan Jawa bersifat silabik atau

kesukukataan. Hal ini bisa dilihat dengan struktur masing-masing huruf yang

paling tidak mewakili 2 buah huruf (aksara) dalam huruf latin. Sebagai contoh

aksara Ha yang mewakili dua huruf yakni H dan A, dan merupakan satu suku kata

yang utuh bila dibandingkan dengan kata ‘hari’.

A. Cerita Aji Saka

Pada jaman dahulu, di Pulau Majethi hidup seorang satria tampan

bernama Aji Saka. Selain tampan, Aji Saka juga berilmu tinggi dan sakti

mandraguna. Sang satria mempunyai dua orang punggawa yang bernama Dora

dan Sembada. Kedua punggawa itu sangat setia kepada pemimpinnya yang sama

sekali tidak pernah mengabaikan perintah pemimpinnya. Pada suatu hari, Aji Saka

berkeinginan pergi berkelana meninggalkan Pulau Majethi. Kepergiannya

ditemani oleh punggawanya yang bernama Dora, sementara Sembada tetap

tinggal di Pulau Majethi, diperintahkan menjaga pusaka andalannya. Aji Saka

berpesan bahwa Sembada tidak boleh menyerahkan pusaka tersebut kepada

siapapun kecuali kepada Aji Saka sendiri. Sembada menyanggupi akan

melaksanakan perintahnya.

Pada masa itu di tanah Jawa terdapat negara yang terkenal makmur,

tertib, aman dan damai, yang bernama Medhangkamulan. Rajanya bernama Prabu

Dewata Cengkar, seorang raja yang luhur budinya serta bijaksana. Pada suatu

hari, juru masak kerajaan Medhangkamulan mengalami kecelakaan, jarinya

terbabat pisau hingga terlepas. Ki Juru Masak tidak menyadari bahwa potongan

jarinya tercebur ke dalam hidangan yang akan disuguhkan kepada Sang Prabu

Dewata Cengkar. Ketika tanpa sengaja memakan potongan jari tersebut, Sang

Prabu serasa menyantap daging yang sangat enak, sehingga ia mengutus Sang

Patih untuk menanyai  Ki Juru Masak. Setelah mengetahui bahwa yang disantap

tadi adalah daging manusia, sang Prabu lalu memerintahkan Sang Patih agar

setiap hari menghaturkan seorang dari rakyatnya untuk santapannya. Sejak saat itu
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Prabu Dewata Cengkar mempunyai kegemaran yang menyeramkan, yaitu

menyantap daging manusia. Wataknya berbalik seratus delapan puluh derajat,

berubah menjadi bengis dan senang menganiaya. Negara Medhangkamulan

beubah menjadi wilayah yang angker dan sepi karena rakyatnya satu persatu

dimangsa oleh rajanya, sisanya lari menyelamatkan diri.  Sang Patih pusing

memikirkan keadaan, karena sudah tidak ada lagi rakyat yang bisa dihaturkan

kepada rajanya.

Pada saat itulah Aji Saka  bersama punggawanya, Dora, tiba di

Medhangkamulan. Aji Saka heran melihat keadaan yang sunyi dan menyeramkan

itu, maka ia lalu mencari tahu penyebabnya. Setelah mendapat keterangan

mengenai apa yang sedang terjadi di Medhangkamulan, Aji Saka lalu menghadap

Rekyana Patih, menyatakan kesanggupannya untuk menjadi santapan  Prabu

Dewata Cengkar. Pada awalnya Sang Patih tidak mengizinkan karena merasa

sayang bila  Aji Saka yang tampan dan masih muda harus disantap Sang Prabu,

namun   Aji Saka sudah bulat tekadnya, sehingga akhirnya diapun dibawa

menghadap Sang Prabu. Sang Prabu tak habis pikir, mengapa orang yang

sedemikian tampan dan masih muda mau menyerahkan jiwa raganya untuk

menjadi santapannya. Aji Saka mengatakan bahwa ia rela dijadikan santapan sang

Prabu asalkan ia dihadiahi tanah seluas ikat kepala yang dikenakannya. Di

samping itu, harus Sang Prabu sendiri yang mengukur wilayah yang akan

dihadiahkan tersebut. Sang Prabu menyanggupi permintaannya. Aji Saka

kemudian mempersilakan Sang Prabu menarik ujung ikat kepalanya. Sungguh

ajaib, ikat kepala itu seakan tak ada habisnya. Sang Prabu Dewata Cengkar

terpaksa semakin mundur dan semakin mundur, sehingga akhirnya tiba ditepi laut

selatan. Ikat kepala tersebut kemudian dikibaskan oleh Aji Saka sehingga Sang

Prabu terlempar jatuh  ke laut. Seketika wujudnya berubah menjadi buaya putih.

Aji Saka kemudian menjadi raja di Medhangkamulan.

Setelah dinobatkan menjadi raja Medhangkamulan, Aji Saka

mengutus  Dora pergi kembali ke  Pulau Majethi menggambil pusaka yang dijaga

oleh Sembada. Setibanya di  Pulau Majethi, Dora menemui Sembada dan

menjelaskan bahwa ia diperintahkan untuk mengambil pusaka  Aji Saka. Sembada
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tidak mau memberikan pusaka tersebut karena ia berpegang pada perintah  Aji

Saka ketika meninggalkan  Majethi. Sembada yang juga melaksanakan perintah

Sang Prabu memaksa meminta agar pusaka tersebut diberikan kepadanya.

Akhirnya kedua punggawa itu bertempur. Karena keduanya sama-sama sakti,

peperangan berlangsung seru, saling menyerang dan diserang, sampai keduanya

sama-sama tewas.

Kabar mengenai tewasnya Dora dan Sembada terdengar oleh Sang

Prabu Aji Saka. Ia sangat menyesal mengingat kesetiaan kedua punggawa

kesayangannya itu. Kesedihannya mendorongnya untuk menciptakan aksara untuk

mengabadikan kedua orang yang dikasihinya itu, yang bunyinya adalah sebagai

berikut.

a n c r k   f t s w l

Ha Na Ca Ra Ka  Da Ta Sa Wa La
Artinya : Ana utusan     Artinya : Padha kekerengan

 (ada utusan)      (saling berselisih pendapat)

p d j y v  m g b q z

Pa Dha Ja Ya Nya  Ma Ga Ba Tha Nga
Artinya : Padha digdayané Artinya : Padha dadi bathangé

  (sama-sama sakti)       (sama-sama mejadi mayat)

Jika kesemua aksara diatas dirangkai maka akan mempunyai arti : Ada

utusan yang saling berselisih pendapat, yang mempunyai kekuatan sama-sama

sakti, dan akhirnya kedua-duanya sama-sama mati.

Sumber : http://www.geocities.com/sesotya_pita/carakan/ajisaka.htm

http://www.geocities.com/sesotya_pita/carakan/ajisaka.htm
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B. Bentuk-Bentuk Aksara Jawa

1. Aksara Carakan / Legena

Aksara Carakan / Legena yaitu aksara Jawa pokok yang jumlahnya 20

buah. Ke-dua puluh huruf jawa tersebut adalah sebagai berikut :

a n c r k f t s w l

Ha Na Ca Ra Ka  Da Ta Sa Wa La

p d j y v  m g b q z

Pa Dha Ja Ya Nya  Ma Ga Ba Tha Nga

Beberapa buah aksara itu bisa digabungkan secara langsung untuk membentuk

sebuah kata. Sebagai contoh :

tapa :t p lara : l r

jaya : j y nyata : v t

2. Pasangan

Agar aksara carakan bisa menuliskan huruf mati, maka perlu adanya

pasangan. Pasangan memiliki fungsi untuk menghubungkan suku kata yang

tertutup (diakhiri) konsonan dengan suku kata berikutnya.

Sebagai contoh kata “banda” yang bila dipisahkan menurut silabiknya

adalah “ban” dan “da”. Suku kata yang pertama suku kata “ban”. Untuk

menuliskan kata “ban” pertama-tama adalah dengan menuliskan aksara “ba”

terlebih dahulu. Kemudian menuliskan aksara “na” karena aksara “na” mewakili

dua buah huruf latin yakni “n” dan “a” sehingga kita tidak bisa langsung

menuliskan aksara “da”. Untuk mematikan huruf “na”, maka kita harus

menuliskan bentuk pasangan “da”.
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Semua aksara pokok yang ada di Carakan memiliki pasangannya

masing-masing. Bentuk pasangan ini ada yang dituliskan di bawah dan ada juga

yang di atas sejajar dengan aksara. Bentuk-bentuk pasangan itu adalah :

H   N   C R       K        F T    S      W L
Ha Na Ca     Ra      Ka          Da      Ta           Sa      Wa    La

P    D   J    Y    V    M G       B    Q       Z
Pa Dha Ja Ya    Nya           Ma      Ga     Ba         Tha     Nga

Contoh : bandara = b nF r bagaskara = b g sK r

anak lara = a n k L r tangan dawa = t z nF w

3. Sandhangan

Sandhangan adalah tanda yang dipakai sebagai pengubah bunyi di dalam

tulisan Jawa. Macam-macam sandhangan adalah :

1.  Sandhangan Wulu = i ( i )

Sandhangan wulu dipakai untuk melambangkan vokal “i” di dalam suatu

suku kata.

Contoh : pipi = pi pi

2. Sandhangan Pepet = e ( e  )

Sandhangan pepet dipakai untuk melambangkan vokal “e” di dalam suatu

suku kata.

Contoh : sela = se l
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 3. Sandhangan Suku = u (  u  )

Sandhangan suku dipakai untuk melambangkan bunyi vokal “u” yang

bergabung dengan bunyi konsonan di dalam suatu suku kata. Sandhangan

suku ditulis serangkai di bawah bagian akhir aksara yang mendapatkan

sandhangan itu.

Contoh : tuku buku = tu ku bu ku.

 4. Sandhangan Taling = é ( [    )

Sandhangan taling dipakai untuk melambangkan bunyi vokal “é” yang

tidak bergabung dengan bunyi konsonan di dalam suatu suku kata.

Sandhangan taling ditulis di depan aksara yang dibubuhi sandhangan itu.

Contoh : réné dhéwé =  [ r [ n   [ d [ w

 5.  Sandhangan Taling-Tarung = o ( [.......o )

Sandhangan taling-tarung dipakai untuk melambangkan bunyi vokal “o”

yang bergabung dengan bunyi konsonan di dalam suatu suku kata.

Sandhangan taling-tarung ditulis mengapit aksara yang dibubuhi

sandhangan itu.

 Contoh : bolo = [ b o  [ l o

6. Sandhangan Wignyan = h (mati) ( h )

Sandhangan wignyan adalah pengganti sigegan “ha”, yaitu sandhangan

yang dipakai untuk melambangkan konsonan “h” penutup suku kata.

Penulisan wignyan diletakkan di belakang aksara yang dibubuhi

sandhangan itu.

Contoh : gagah = g g h payah = p y h
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 7.  Sandhangan Layar = r (mati) ( /  )

Sandhangan layar adalah pengganti sigegan “ra”, yaitu sandhangan yang

dipakai untuk melambangkan konsonan “r” penutup suku kata.

Sandhangan layar ditulis di atas bagian akhir aksara yang dibubuhi

sandhangan itu.

Contoh : pasar = p s/

8.  Sandhangan Cecak = ng (mati) ( = )

Sandhangan cecak adalah pengganti sigegan “nga”, yaitu sandhangan yang

dipakai untuk melambangkan konsonan “ng” penutup suku kata.

Sandhangan cecak ditulis di atas bagian akhir aksara yang dibubuhi

sandhangan itu.

Contoh : bawang = b w =

9. Sandhangan Pangkon =  ( \ )

Sandhangan pangkon dipakai sebagai penanda bahwa aksara yang

dibubuhi sandhangan pangkon itu merupakan aksara mati, aksara

konsonan  penutup suku kata, atau aksara panyigeging wanda.

Sandhangan pangkon ditulis di belakang aksara yang dibubuhi sandangan

itu.

Contoh :  tangan = t z n\

 10. Cakra = ( ] )

Tanda cakra merupakan penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya

berwujud konsonan “r”. Tanda cakra ditulis serangkai di bawah bagian

akhir aksara yang bertanda cakra itu.
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Contoh : trasi = t] si

11. Keret = ( } )

Tanda keret dipakai untuk melambangkan gugus konsonan yang berunsur

akhir konsonan “r” yang diikuti vokal “e”, atau sebagai pengganti tanda

cakra yang mendapatkan penambahan sandhangan pepet. Tanda keret

ditulis serangkai di bawah bagian akhir aksara yang diberi tanda keret itu.

Contoh : tresna = t}  sN

12. Pengkal = ( -   )

Tanda pengkal dipakai untuk melambangkan konsonan “y” yang

bergabung dengan konsonan lain di dalam suatu suku kata. Tanda pengkal

ditulis serangkai di belakang aksara yang diberi tanda pengkal itu.

Contoh : kopyah = [ k o  p- h

13. Panjingan Wa = ( W   )

Panjingan wa dipakai untuk melambangkan konsonan “w” yang

bergabung dengan konsonan lain di dalam suatu suku kata. Panjingan wa

ditulis serangkai di bawah bagian akhir aksara yang dibubuhi panjingan

wa itu.

Contoh : swara = sW r

14. Panjingan La

Panjingan la dipakai untuk melambangkan konsonan “l” yang bergabung
dengan konsonan lain di dalam suatu suku kata. Panjingan la ditulis di
bawah aksara yang diubuhi panjingan la itu.

Contoh :  klapa = kL p
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4. Aksara Murda

Kegunaan aksara Murda pada aksara Hanacaraka memiliki bentuk

Murda (hampir setara dengan huruf kapital) yang seringkali digunakan untuk

menuliskan kata-kata yang menunjukkan nama gelar, nama diri, nama geografi,

nama lembaga pemerintah, dan nama lembaga berbadan hukum. Tidak semua

aksara yang ada di hanacaraka memiliki bentuk Murdanya. Bentuk Murda dalam

hanacaraka juga memiliki bentuk pasangan yang memiliki fungsi sama dengan

pasangan dalam aksara Jawa. Bentuk aksara Murda serta pasangannya adalah

sebagai berikut :

Bentuk Aksara Murda

! @ # $ % ^ & *

Na Ka Ta Sa Pa Nya Ga Ba

Pasangan Aksara Murda

Contoh Aksara Murda :  Nabi = ! bi Gusti = &u  sTi

5. Aksara  Swara

Kegunaan Aksara Swara sebagaimana aksara Murda memiliki fungsi

dan kegunaan tertentu. Aksara Swara dalam penulisan Hanacaraka digunakan

untuk menuliskan aksara vokal yang menjadi suku kata, terutama yang berasal

dari bahasa asing, untuk mempertegas pelafalannya. Bentuk Aksara Swara tidak

seperti aksara-aksara yang lain. Aksara ini tidak dilengkapi dengan bentuk

pasangan. adapun bentuk Aksara Swara ini adalah sebagai berikut :

A E I O U

A  E I O U
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Contoh : April  = A pi]l\

Inggris  = I= g]i s\

6. Aksara Rekan

Perlu diakui bahwa bentuk-bentuk huruf yang ada di dalam

Hanacaraka tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan dalam penulisan kata-kata

dari manca negara. Sebagai salah satu bentuk asimilasi budaya ini, maka

dibentuklah aksara Rekan yang pada perkembangannya lebih banyak dipengaruhi

oleh bahasa Arab. Aksara Rekan digunakan untuk menuliskan aksara konsonan

pada kata-kata asing yang masih dipertahankan seperti aslinya. Bentuk aksara

Rekan dalam hanacaraka ada 5 buah yaitu sebagai berikut :

Aksara Rekan

k+ p+ f+ g+ j+

kha fa dza gha za

Contoh : Khalifah = k+ li p+ h Ghazali = g+ j+ li

7. Angka Jawa

Angka dalam aksara Jawa dipakai untuk menyatakan lambang

bilangan atau nomor. Angka Jawa adalah sebagai berikut :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
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8. Tanda Baca

Dalam Hanacaraka terdapat pula tanda-tanda baca yang digunakan

dalam penulisan kalimat, paragraf dan lainnya. Bentuk tanda baca aksara Jawa

diantaranya yaitu :

1. Adeg-adeg ( ? ) dipakai di depan kalimat pada tiap-tiap awal alinea.

2. Pada lingsa ( , ) dipakai sebagai tanda koma (,).

3. Pada Lungsi ( . ) dipakai sebagai tanda titik (.).

4. Pada Pangkat ( ;; ) dipakai untuk mengapit angka, dan juga sebagai tanda

petik (“  “)



Analisis Angket Software

Dari data angket diambil beberapa poin untuk dibahas diantaranya

adalah poin no 1, poin no 3, poin no 5, poin no 14, poin no 15, dan point no 16.

Terdapat 4 pernyataan yaitu : Sangat Setuju, Setuju, Ragu-Ragu, dan Tidak Setuju.

Analisis dilakukan dengan menghitung jumlah prosentase pernyataan pada setiap

poin. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

Prosentase pernyataan Sangat Setuju

= %100SetujuSangatPernyataanJumlah X
AngketDataJumlah

   Prosentase pernyataan Setuju

= %100SetujuPernyataanJumlah X
AngketDataJumlah

Prosentase pernyataan Ragu-Ragu

= %100Ragu-RaguPernyataanJumlah X
AngketDataJumlah

Prosentase pernyataan Tidak Setuju

= %100SetujuTidakPernyataanJumlah X
AngketDataJumlah

Penilaian program untuk pernyataan Sangat Setuju dan pernyataan

Setuju dianggap sudah baik. Untuk pernyataan Ragu-Ragu dan pernyataan Tidak

Setuju penilaiaan program dianggap masih kurang baik atau belum sempurna.



Angket Software Media Pembelajaran Aksara Jawa

Nama  :………………………………
Asal Instansi :………………………………

Keterangan :
SS : Sangat Setuju R   : Ragu-Ragu
S : Setuju  TS : Tidak Setuju

No Kriteria SS S R TS
1 Program ini membantu Anda mempelajari Aksara Jawa
2 Program bersifat interaktif
3 Anda merasa tidak kesulitan menggunakan program ini
4 Program memiliki materi yang lengkap
5 Materi disampaikan dengan jelas dan mudah diikuti
6 Materi mempunyai contoh soal, latihan, dan test
7 Program mempunyai menu yang mudah digunakan
8 Terdapat gambar animasi serta suara yang membantu untuk

mengingat informasi yang dipelajari
9 Gambar terlihat jelas dan mudah dipahami

10 Suara dapat didengar dengan baik
11 Pemakaian warna sudah tepat
12 Penggunaan huruf atau karakter sudah sesuai
13 Penggunaan transisi layar sudah tepat dan tidak mengganggu
14 Desain tampilan interaktif dan menarik
15 Setelah menggunakan program ini Anda menjadi lebih tahu

mengenai Aksara Jawa
16 Dengan program ini Anda lebih mudah mempelajari Aksara

Jawa

Isilah komentar dan saran Anda !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Semarang, ……………….. 2007

……..………………….
Nama Lengkap

Petunjuk  :
1. Isilah nama dan asal instansi Anda pada kolom yang disediakan
2. Angket ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan media pembelajaran Aksara Jawa berbasis multimedia
3. Berikan pendapat Anda dengan sejujurnya dan sebenarnya
4. Berikan tanda ( ) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan

Komentar :……………………………………………………………………………….........

 ………………………………………………………………………………………...

 ………………………………………………………………………………………..

Untuk : Umum / Pelajar / Mahasiswa / Orang Awam



Angket Software Media Pembelajaran Aksara Jawa

Nama  :………………………………

Asal Instansi :………………………………

Keterangan :
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
R   : Ragu-Ragu
TS : Tidak Setuju

Untuk Pakar Media
No Kriteria Tampilan Program SS S R TS
1 Program bersifat interaktif
2 Program mempunyai menu yang mudah digunakan
3 Pemakaian warna tidak mengacaukan tampilan pada layar

komputer
4 Penggunaan huruf atau karakter sudah sesuai
5 Desain tampilan interaktif dan menarik
6 Menggunakan navigasi untuk memudahkan penjelajahan
7 Program bersifat non linear
8 Terdapat gambar animasi serta suara yang membantu untuk

mengingat informasi yang dipelajari
9 Gambar terlihat jelas dan mudah dipahami

10 Animasi membutuhkan input dari pengguna
11 Suara dapat didengar dengan baik
12 Perintah-perintah dalam program bersifat sederhana dan

mudah dioperasikan
13 Terdapat splash screen
14 Penggunaan transisi layar sudah tepat dan tidak mengganggu
15 Ketika menjalankan program, cara pemakainnya cukup

mudah
16 Program dapat dijalankan tanpa menggunakan CD
17 Anda merasa senag ketika menggunakan program ini
18 Ketika anda melakukan kesalahan dalam menjalankan

program, program masih tetap bisa berjalan
19 Program ini membantu Anda mempelajari Aksara Jawa

Petunjuk  :
5. Isilah nama dan asal instansi Anda pada kolom yang disediakan
6. Angket ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan media pembelajaran Aksara Jawa

berbasis multimedia
7. Berikan pendapat Anda dengan sejujurnya dan sebenarnya
8. Berikan tanda ( ) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan

Untuk : Ahli Pakar Multimedia



Pertanyaan Pendukung

1. Menurut Anda apa saja kelebihan – kelebihan yang terdapat dalam program ini ?

Jawaban :..........................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Menurut Anda apa saja kekurangan yang terdapat dalam program ini ?

Jawaban :..........................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

3. Bagaimana pendapat dan saran Anda tentang program ini?

Jawaban :..........................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

4. Apakah program ini layak digunakan sebagai media pembelajaran Aksara Jawa?

Jawaban :..........................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Semarang, ..…Agustus 2007

……..………………….
NIP.



Angket Software Media Pembelajaran Aksara Jawa

Nama  :………………………………

Asal Instansi :………………………………

5. Apakah program ini dapat membantu Anda dalam mempelajari Aksara Jawa?

Jawaban :...................................................................................................................

6. Apakah program ini berkontribusi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan? Kalau

“Ya”, apa manfaat yang dapat diperoleh dalam bidang tersebut terlebih dalam bidang

kebudayaan?

Jawaban :...................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

7. Apakah karya ini berkontribusi dalam upaya pelestarian seni budaya?

Jawaban :...................................................................................................................

8. Bagaimana pendapat Anda mengenai materi yang disajikan di dalamnya?

Jawaban :...................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

9. Menurut Anda apa saja kelebihan – kelebihan yang terdapat dalam program ini ?

Jawaban :...................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Petunjuk : Isilah pertanyaan dibawah ini !!!!

Untuk : Ahli Budaya dan Bahasa



10. Menurut Anda apa saja kekurangan yang terdapat dalam program ini ?

Jawaban :...................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

11. Bagaimana pendapat dan saran Anda tentang program ini?

Jawaban :...................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

12. Apakah Anda merasa kesulitan dalam menggunakan program ini?

Jawaban :...................................................................................................................

13. Apakah program ini dapat dijadikan rujukan dalam mempelajari Aksara Jawa? Kalau

“Tidak” apa alasannya?

Jawaban :...................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

14. Apakah program ini layak digunakan sebagai media pembelajaran Aksara Jawa? Kalau

“Tidak” apa alasannya?

Jawaban :...................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Semarang, ..…Agustus 2007

……..………………….
NIP.



Buku Petunjuk

Untuk umun
Cocok untuk pemula dan lanjut
Mudah digunakan
Materi tersusun secara terstruktur

Copryght : oman 2007
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Pendahuluan
CD Interaktif ini berisi pembelajaran Aksara Jawa.

Didalamnya terdapat materi dari mulai latar belakang aksara

Jawa dalam cerita Aji Saka, bentuk-bentuk aksara Jawa serta

Evaluasi dari semua materi untuk mengetahui sejauh mana

pemahaman mengenai Aksara Jawa. Dalam mempelajari

Aksara Jawa  kami sarankan anda mempelajari semua materi

karena merupakan kesatuan yang saling melengkapi.

1. Cara Menjalankan program

Program pembelajaran ini berisi file-file materi. 16 file

berformat .swf dan 1 file dengan format .exe. Untuk memulai

program tinggal menjalankan file yang ber-ekstensi .exe

dengan nama file Aksara Jawa tanpa melakukan proses

instalasi program.

Tampilan awal dari program adalah intro. Setelah

proses intro berakhir silahkan klik tombol masuk untuk

menuju menu utama.

Ket :
1. Tombol Masuk menuju menu utama
2. Tombol Keluar dari program

1
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2. Menu Utama

Di dalam menu utama terdapat beberapa materi

tentang aksara Jawa. Kami sarankan anda memepelajari

semua materi secara urut mulai dari sejarah, materi pokok,

materi lanjut, dan yang paling akhir adalah evaluasi.

Sebelum memilih materi silahkan masuk ke Petunjuk.

Ket :
1. Tombol Petunjuk berisi informasi tentang petunjuk

penggunaan program, fungsi-fungsi tombol navigasi.
2. Tombol Info Program berisi informasi tentang pembuatan

program, isi program serta nama pembuat.
3. Tombol Cerita Aji Saka merupakan materi pertama

tentang sejarah aksara Jawa dalam cerita Aji Saka.
4. Tombol Aksara Carakan adalah materi ke-2 berisi tentang

aksara Jawa Pokok
5. Tombol Pasangan adalah materi ke-3 berisi tentang

pasangan dari aksara Jawa pokok.
6. Tombol Sandhangan adalah materi ke-4 berisi tentang

bentuk-bentuk sandhangan dalam aksara Jawa
7. Tombol Aangka Jawa adalah materi ke-5 berisi tentang

bentuk angka dalam aksara Jawa.
8. Tombol Aksara Murda adalah materi ke-6 berisi tentang

penggunaan aksara murda.
9. Tombol Aksara Swara adalah materi ke-7 berisi tentang

penggunaan aksara swara.
10. Tombol Aksara Rekan adalah materi ke-8 berisi tentang

penggunaan aksar rekan.
11. Tombol Tanda Baca adalah materi ke- 9 berisi bentuk dan

penggunaan tanda baca dalam aksara Jawa.
12. Tombol Menu Aplikasi Aksara Jawa
13. Tombol Evaluasi merupakan materi soal-soal dari

keseluruhan materi.
14. Tombol Keluar dari program.

54



3. Petunjuk

Petunjuk ini menjelaskan isi materi dalam program,

langkah-langkah pembelajaran, serta fungsi-fungsi tombol

nvigasi.

Ket :
1. Tombol “Lanjut” untuk melanjutkan penjelasan dari

petunjuk
2. Tombol Menu Utama untuk kembali ke menu utama.
3. Tombol Info Program berisi informasi tentang pembuatan

program, isi program serta nama pembuat.
4. Tombol Keluar dari program.

4. Info Program

Info Program berisi informasi tentang pembuatan

program, isi program serta nama pembuat

Ket :
1. Tombol Contact Me, berisi biodata pembuat program.
2. Tombol Menu Utama untuk kembali ke menu utama.
3. Tombol Petunjuk berisi informasi tentang petunjuk

penggunaan program, fungsi-fungsi tombol navigasi.
4. Tombol Keluar dari program.

76



5. Materi 1 “Cerita Aji Saka”

Ket :
1. Tombol Up berfungsi untuk menggulung layer teks ke

atas.
2. Tombol Down berfungsi untuk menggulung layer teks ke

bawah
3. Tombo Lanjut untuk melanjutkan materi selanjutnya.
4. Tombol Sound berfungsi untuk mematikan meghidupkan

suara dari cerita Aji saka
5. Tombol Test berfungsi untuk menuju materi test cerita

Ajisaka
6. Tombol Menu Utama untuk kembali ke menu utama.

6. Materi 2 “Aksara Carakan”

Materi ini berisi tentang bentuk aksara Jawa pokok,

penulisannya, contoh soal, latihan soal, serta soal evaluasi

dari materi aksara carakan.

Ket :
1. Tombol Bentuk berisi penjelasan bentuk-bentuk huruf

Jawa pokok.
2. Tombol Penulisan berisi tentang cara menulis huruf Jawa
3. Tombol Contoh berisi contoh penggunaan aksara carakan

98



Hasil Angket Software Media Pembelajaran Aksara Jawa

Keterangan :
SS : Sangat Setuju R   : Ragu-Ragu
S : Setuju  TS : Tidak Setuju

ProsentaseNo Kriteria
SS S R TS

1 Program ini membantu Anda mempelajari Aksara Jawa 40.7 % 51.9 % 7.4 % 0 %
2 Program bersifat interaktif 48.2 % 47.8 % 4 % 0 %
3 Anda merasa tidak kesulitan menggunakan program ini 22.2 % 59.3 % 18.5 % 0 %
4 Program memiliki materi yang lengkap 14.81 % 40.74 % 37.04 % 3.70 %
5 Materi disampaikan dengan jelas dan mudah diikuti 29.63 % 62.96 % 7.41 %  0.00 %
 6 Materi mempunyai contoh soal, latihan, dan test 66.67 % 55.56 % 7.41 % 0.00 %
7 Program mempunyai menu yang mudah digunakan 33.33 % 55.56 % 11.11 % 0.00 %
8 Terdapat gambar animasi serta suara yang membantu untuk

mengingat informasi yang dipelajari 25.93 % 55.56 % 14.81 % 3.70 %
9 Gambar terlihat jelas dan mudah dipahami 40.74 % 44.44 % 14.81 % 0.00 %
10 Suara dapat didengar dengan baik 14.81 % 66.67 % 14.81 % 3.70 %
11 Pemakaian warna sudah tepat 14.81 % 48.15 % 33.33 % 3.70 %
12 Penggunaan huruf atau karakter sudah sesuai 33.33 % 44.44 % 22.22 % 0.00 %
13 Penggunaan transisi layar sudah tepat dan tidak mengganggu 14.81 % 66.67 % 14.81 % 3.70 %
14 Desain tampilan interaktif dan menarik 18.5 %  66.7 % 14.8 % 0  %
15 Setelah menggunakan program ini Anda menjadi lebih tahu

mengenai Aksara Jawa
26 % 59.2 % 14.8 % 0 %

16 Dengan program ini Anda lebih mudah mempelajari Aksara Jawa  26 % 70.3 % 3.7 % 0 %
Jumlah Koresponden 27 orang

Untuk : Umum / Pelajar / Mahasiswa / Orang Awam
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