
BAB III

METODOLOGI

3.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

3.1.1 Metode Analisis

Analisis merupakan salah satu proses atau tahap yang sangat penting

karena kesalahan pada tahap ini akan menyebabkan kesalahan pada tahap

berikutnya. Metode analisis yang digunakan untuk mengalisis aplikasi ini

adalah metode analisis terstruktur. Untuk melihat proses yang mencakup proses

input dan output dalam aplikasi ini dinyatakan dengan diagram HIPO (Hierarchy

Plus Input Process Output), yang menunjukkan hubungan antara modul dengan

fungsi dalam suatu sistem.

3.1.2 Hasil Analisis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui apa saja

yang dibutuhkan oleh sistem, keluaran sistem, fungsi / metode yang digunakan

sistem, kebutuhan perangkat keras,kebutuhan perangkat lunak serta antarmuka

sitem yang akan dibuat.

3.1.2.1 Kebutuhan Masukan

Kebutuhan masukan merupakan kebutuhan input yang berupa data yang

ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam implementasi komputer.

Berdasarkan analisis, sistem yang akan dibangun membutuhkan masukan-

masukan sebagai berikut :

1. Materi pelajaran fisika. Materi yang dipilih adalah materi pelajaran fisika

yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Materi akan dibagi menjadi

beberapa bab, yang masing-masing bab akan berisi penjelasan, beberapa

gambar sebagai penjelas untuk tiap-tiap pokok bahasan, dan terdapat

beberapa animasi gambar juga untuk pokok bahasan tertentu.
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2. Materi untuk soal-soal latihan dan soal-soal ujian. Untuk soal latihan akan

disediakan dalam bentuk soal pilihan ganda dengan pilihan jumlah soal

yang bisa dipilih sendiri. Tiap bab materi akan mempunyai satu jenis soal-

soal latihan. Untuk soal-soal ujian akan terdiri dari dua jenis soal-soal

ujian yang diambil dari keseluruhan materi dan dilengkapi dengan

penghitung waktu (timer).

3. Gambar-gambar yang ditampilkan untuk background, gambar-gambar

yang ditampilkan untuk penjelas dalam uraian tiap-tiap materi, serta

beberapa animasi gambar dan tulisan.

4. Pemilihan jenis huruf yang bagus untuk tulisan tulisan yang akan

ditampilkan dalam keseluruhan sistem agar tampak lebih menarik.

5. Pemilikan suara / musik yang akan menjadi latar untuk keseluruhan

aplikasi.

3.1.2.2 Kebutuhan Keluaran

Aplikasi yang akan dibangun membutuhkan keluaran-keluaran sebagai

berikut:

1. Ringkasan pelajaran. Diantaranya adalah materi pelajaran fisika yang

dibagi menjadi beberapa bab yang disertai dengan gambar-gambar

pendukung materi pelajaran, gambar untuk background dan pewarnaan

yang menarik dari tampilan sistem. Materi yang akan diuraikan adalah

materi ringakasan tentang pengukuran, zat dan wujudnya, tata surya,

gerak, gaya dan tekanan, energi dan usaha, serta suhu dan pemuaian.

2. Latihan soal. Berisikan soal-soal latihan yang dibagi menjadi beberapa bab

sesuai dengan jumlah bab pada materi ringkasan. Tiap-tiap bab latihan soal

berisi soal-soal latihan sesuai dengan materi yang dibahas pada bab

tersebut. Tersedia tiga pilihan jumlah soal yaitu 10 soal, 20 soal dan 30

soal secara acak / random yang semuanya dapat langsung dikoreksi oleh

sistem. Sehingga dapat membantu siswa mengetahui manakah jawaban

yang benar atau salah.
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3. Soal ujian. Berisikan kumpulan soal-soal untuk ujian yang terdiri dari dua

pilihan jenis ujian dan berisi sebanyak 40 soal untuk tiap jenisnya. Soal

ujian pertama berisika materi dari materi bab pengukuran, zat dan

wujudnya, tata surya, serta gerak, sedangkan soal ujian kedua berisikan

materi dari bab gaya dan tekanan, energi dan usaha, serta suhu dan

pemuaian. Untuk menyelesaikan ujian diberikan waktu selama 90 menit

kemudian akan dikoreksi oleh sistem.

3.1.2.3 Kebutuhan Proses

Proses yang dibutuhkan dalam aplikasi ini adalah :

1. proses pemilihan menu yang terdiri dari menu ringkasan, menu latihan

soal, menu ujian dan menu keluar.

2. Proses pemilihan bab materi ringkasan yang terdiri dari menu materi

pengukuran, zat dan wujudnya, tata surya, gerak, gaya dan tekanan, energi

dan usaha, serta suhu dan pemuaian.

3. Proses randomisasi soal-soal ujian dan ujian.

4. Proses pemberian rentang waktu selama 90 menit untuk menyelesaikan

soal-soal ujian.

5. Proses koreksi input jawaban soal-soal latihan dan ujian.

3.1.2.4 Kebutuhan Perangkat Keras

Aplikasi yang akan dibuat ini nantinya dapat bekerja dalam spesifikasi

hardware minimal sebagai berikut:

1. Processor Pentium III 700 MHz atau yang sekelasnya.

2. Memori 256 Mb.

3. VGA Card 64 MB.

4. Free harddisk space 10 MB.

5. Keyboard, mouse dan speaker.

6. Monitor SVGA yang mendukung resolusi minimal 1024x768 pixel.
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3.1.2.5 Kebutuhan Perangkat Lunak

Dalam pengembangan dan implementasi perangkat lunak diperlukan

perangkat lunak (software) sebagi pendukung perangkat keras (hardware).

Kebutuhan perangkat lunak dalam pembuatan aplikasi ini adalah :

1. Sistem operasi yang digunakan Microsoft Windows XP.

2. Software yang digunakan untuk membangun sistem ini menggunakan

Adobe Flash CS3.

3. Aplikasi grafis menggunakan Adobe Photoshop CS, Corel Draw 12.

4. Aplikasi media player menggunakan Winamp 5.5.

3.1.2.6 Kebutuhan Antarmuka

Antarmuka pemakai atau yang lebih sering disebut dengan user interface

adalah bagian penghubung antara program sistem aplikasi Aplikasi Multimedia

Tanya Jawab Soal Fisika SMP Kelas 1 dengan pemakai sistem atau user. Pada

bagian ini terjadi interaksi atau komunikasi antara sitem dengan user, dan

interface yang diinginkan adalah interface yang mudah untuk dimengerti dan

digunakan (userfriendly) oleh user dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda

dalam menggunakan komputer.
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3.2 Perancangan Perangkat Lunak

3.2.1 Metode Perancangan

Metode perancangan aplikasi ini akan digambarkan dalam bentuk diagram
HIPO (Hierarchy Plus Input Process Output). Perancangan dengan menggunakan
HIPO memiliki banyak percabangan pada struktumya. Dengan HIPO bisa dilihat

struktur program induk maupun program yang lebih rinci yang terdiri dari
beberapa bagian sub sistem pemrosesan.

HIPO dapat digunakan sebagai alatpengembangan sistem danteknik dokumentasi

program dan penggunaannya mempunyai beberapa sasaran, yaitu :

1. Untuk menyediakan suatu struktur guna memahami fungsi-fungsi dari
sistem.

2. Untuk lebih menekankan fungsi-fungsi yang harus diselesaikan oleh
program,

3. bukannya menunjukkan statemen-statemen program yang digunakan untuk
melaksanakan fungsi tersebut.

4. Untuk menyediakan penjelasan yang jelas dari input yang harus digunakan

dan output yang harus dihasilkan oleh masing-masing fungsi pada tiap-tiap
tingkatan dari diagram-diagram HIPO.

5. Untuk menyediakan output yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan-
kebutuhan

3.2.2 Hasil Perancangan

Hasil pada tahap perancangan berkaitan erat dengan hasil tahap analisis.
Karena pada tahap analisis telah ditemukan metode, perintah-perintah yang
digunakan, serta antarmuka yang diharapkan. Hasil perancangan ini dibagi
menjadi dua bagian, yaitu perancangan diagram dan juga perancangan antarmuka
(interface).
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3.2.2.1 Perancangan Diagram HIPO

Pada proses perancangan model HIPO dapat dilihat aliran kerja sistem dari
menu utama ke submenu yang lain. Dengan HIPO dapat ditunjukkan menu apa
saja yang dipanggil oleh program pemanggil. Jadi pemakai bisa mengetahui cara
kerja dari aplikasi ini. Diagram HIPO Aplikasi Multimedia Tanya Jawab Soal
Fisika SMP Kelas 1dapat dilihat pada Lampiran I Gambar 1.1.

Berikut ini adalah penjelasan gambar diagram HIPO Aplikasi Multimedia Tanya
Jawab Soal Fisika SMP Kelas 1 :

1. Proses 0.0 Halaman Pembuka

Merupakan tampilan awal dari Aplikasi Multimedia Tanya Jawab Soal
Fisika SMP Kelas 1sebagai pengantar untuk masuk ke menu utama.

2. Proses 1.0 Menu Utama

Merupakan tampilan menu utama yang berisi alternatif pilihan-pilihan
untuk ke dalam menu-menu yang disediakan dalam menu utama ini.

3. Proses 2.0 Menu Ringkasan

Merupakan bagian dari menu utama yang berisi pilihan untuk masuk ke
dalam submenu-submenu ringkasan.

a. Proses 2.1 R. Pengukuran

Berisi pilihan materi tentang pengukuran yang terdiri dari lima
pilihan sub bab materi.

• Proses 2.1.1 Besaran dan Satuan

Berisi materi besaran dan satuan.

• Proses 2.1.2 Satuandan SatuanInternasional

Berisi materi satuandan satuan internasional.

• Proses 2.1.3 Satuan Umum yang Sering Digunakan
Berisi materi satuan umum yang sering digunakan.

• Proses 2.1.4 Penulisan Bilangan dalam Bentuk Baku

Berisi materi penulisan bilangan dalam bentuk baku.

• Proses 2.1.5 Menentukan Volume BendaPadat

Berisi materi menentukan volume benda padat.
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b. Proses 2.2 R. Zat dan Wujudnya

Berisi pilihan materi tentang Zat dan Wujudnya yang terdiri dari
tujuh pilihan sub bab materi.

• Proses 2.2.1 Pengertian Zat

Berisi materipengertian zat.

• Proses 2.2.2 Massa Jenis Relatif

Berisi materi massajenis relatif.

• Proses 2.2.3 Massa Jenis Campuran

Berisi materi massa jenis campuran.

• Proses 2.2.4 Kohesi dan Adhesi

Berisi materi kohesi dan adhesi.

• Proses 2.2.5 Wujud Zat

Berisi materi wujud. Proses

• Proses 2.2.6 Perubahan Wujud

Berisi materi perubahan wujud.

• Proses 2.2.7Atom, Molekul, Unsur

Berisi materi atom,molekul dan unsur.

c. Proses 2.3 R. Tata Surya

Berisi pilihan materi tentang tata surya yang terdiri dari lima
pilihan sub bab materi.

• Proses 2.3.1 Pengertian Tata Surya

Berisi materi pengertian tata surya.

• Proses 2.3.2 Matahari Sebagai Pusat Tata Surya
Berisi materi matahari sebagai pusat tata surya..

• Proses 2.3.3 Bumi

Berisi materi bumi.

• Proses 2.3.4 Bulan

Berisi materi bulan.

• Proses 2.3.5 Hukum Keppler

Berisi materi hukum keppler.
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d. Proses 2.4 R. Gerak

Berisi pilihan materi tentang Gerak yang terdiri dari enam pilihan
sub bab materi.

• Proses 2.4.1 Pengertian Gerak

Berisi materi pengertian gerak.

• Proses 2.4.2 Pengertian Kecepatan dan Laju

Berisi materi pengertian kecepatan dan laju.

• Proses 2.4.3 Gerak Lurus Beraturan

Berisi materi gerak lurus beraturan.

• Proses 2.4.4 Gerak Lurus Berubah Beraturan

Berisi materi gerak lurus berubah beraturan.

• Proses 2.4.5 Gerak Vertikal Ke Atas

Berisi materi gerak vertikal keatas.

• Proses 2.4.6 Gerak Verikal Ke Bawah

Berisi materi gerak verikal ke bawah.

e. Proses 2.5 R. Gaya dan Tekanan

Berisi pilihan materi tentang Gaya dan Tekanan yang terdiri dari
enam pilihan sub bab materi.

• Proses 2.5.1 Gaya

Berisi materi gaya

• Proses 2.5.2 Perpaduan Gaya yang Segaris

Berisi materi perpaduan gaya yang segaris.

• Proses 2.5.3 Pengertian Berat dan Massa

Berisi materi pengertian berat dan massa.

• Proses 2.5.4 Tekanan

Berisi materi tekanan.

• Proses 2.5.5 Tekanan Hidrostatis

Berisi materi tekanan hidrostatis.

• Proses 2.5.6 Hukum Pascal

Berisi materi hukumpascal.
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f. Proses 2.6 R. Energi dan Usaha

Berisi pilihan materi tentang Pengukuran yang terdiri dari empat
pilihan sub bab materi.

Proses 2.6.1 Pengertian Energi

Berisi materi pengertian energi.

Proses 2.6.2 Bentuk Energi

Berisi materi bentuk energi.

Proses 2.6.3 Hukum Kekekalan Energi

Berisi materi hukum kekekalan energi.

• Proses 2.6.4 Usaha.

Berisi materi usaha.

g. Proses 2.7 R. Suhu dan Pemuaian

Berisi materi tentang suhu dan pemuaian.

Berisi pilihan materi tentang Suhu dan Pemuaian yang terdiri dari
dua pilihan sub bab materi.

• Proses 2.7.1 Suhu

Berisi materi suhu.

* Proses 2.7.2 Pemuaian

Berisi materi pemuaian.

4. Proses 3.0 Menu Latihan Soal

Merupakan bagian dari menu utama yang berisi pilihan untuk masuk ke
dalam submenu-submenu latihansoal.

a. Proses 3.1 L. Pengukuran

Berisi materi latihan soal tentang pengukuran. Terdapat 3pilihan
jumlah soal, yaitu 10 soal, 20 soal dan 30 soal.

b. Proses 3.2 L. Zat dan Wujudnya

Berisi materi latihan soal tentang zat dan wujudnya. Terdapat 3
pilihan jumlah soal, yaitu 10 soal, 20 soal dan 30 soal.

c. Proses 3.3 L. Tata Surya

Berisi materi latihan soal tentang tata surya. Terdapat 3 pilihan
jumlah soal, yaitu 10 soal, 20soal dan 30 soal.

•

•

•
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d. Proses 3.4 L. Gerak

Berisi materi latihan soal tentang gerak. Terdapat 3 pilihan jumlah

soal, yaitu 10 soal, 20 soal dan 30 soal.

e. Proses 3.5 L. Gaya dan Tekanan

Berisi materi latihan soal tentang tekanan. Terdapat 3 pilihan

jumlah soal, yaitu 10 soal, 20 soal dan 30 soal.

f. Proses 3.6 L. Energi dan Usaha

Berisi materi latihan soal tentang energi dan usaha. Terdapat 3

pilihan jumlah soal, yaitu 10 soal, 20 soal dan 30 soal.

g. Proses 3.7 L. Suhu dan Pemuaian

Berisi materi latihan soal tentang suhu dan wujudnya. Terdapat 3

pilihan jumlah soal, yaitu 10 soal, 20 soal dan 30 soal.

Proses 4.0 Menu Ujian

Merupakan bagian dari menu utama yang berisi pilihan untuk masuk ke

dalam submenu-submenu ujian.

a. Proses 4.1 Ujian 1.

Berisi materi ujian tentang materi pengukuran, zat dan wujudnya,

tata surya dan gerak. Jumlah soal adalah 40 soal dan dimunculkan

secara acak dengan waktu selama 90 menit. Pada akhir waktu akan

diketahui skor/nilai ujian dan menampilkan hasil jawaban.

b. Proses 4.2 Ujian 2.

Berisi materi ujian tentang materi gaya dan tekanan, energi dan

usaha, dan suhu dan pemuaian. Jumlah soal adalah 40 soal dan

dimunculkan secara acak soal dengan waktu selama 90 menit. Pada

akhir waktu akan diketahui skor/nilai ujian dan menampilkan hasil

jawaban.

Proses 5.0 Menu Keluar

Merupakan bagian dari menu utama Aplikasi Multimedia Tanya Jawab

Soal Fisika SMP Kelas 1 sebagai pengantar untuk keluar dari aplikasi.
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3.2.2.2 Perancangan Antarmuka

Antarmuka (interface) merupakan bagian dimana terjadi komunikasi antar
pengguna dengan si stem. Antarmuka dirancang sebaik mungkin agar pengguna
dapat dengan mudah memahami penggunaan sistem, sekalipun itu baru pertama
kali menggunakan sistem Antarmuka yang sulit dipahami akan menghambat
pengguna untuk dapat menggunakan sistem secara sempurna. Rancangan
antarmuka digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan suatu program,

a. Perancangan Antarmuka Halaman Pembuka

Halaman awal adalah rancangan halaman awal sebagai penghubung ke
halaman berikutnya yang merupakan menu utama dari aplikasi. Pada
halaman ini juga dimasukkan preloder sebagai pengukur waktu yang
diperlukan untuk menampilkan flash movie. Untuk menuju halaman menu
utama, klik pada simbol yang disediakan maka akan terbuka halaman

menu utama. Rancangan antarmuka halaman pembuka dapat dilihat pada
Lampiran I Gambar 1.2.

b. Perancangan Antarmuka Halaman Menu Utama

Pada perancangan halaman menu utama ini terdapat beberapa tombol
utama, yaitu tombol menu ringkasan, tombol menu latihan soal, tombol
menu ujian dan tombol menu keluar. Rancangan antarmuka halaman menu

utama dapat dilihat pada Lampiran I Gambar 1.3.

c. Perancangan Antarmuka Halaman Menu Ringkasan

Pada perancangan halaman menu ringkasan ini terdapat beberapa tombol
pilihan materi yang terdiri dari tujuh tombol materi ringkasan, yaitu
tombol materi pengukuran, tombol materi zat dan wujudnya, tombol
materi tata surya, tombol materi gerak, tombol materi gaya dan tekanan,
tombol materi energi dan usaha, dan tombol materi suhu dan pemuaian.
Rancangan antarmuka halaman menu ringkasan dapat dilihat pada gambar
Lampiran I Gambar 1.4.

d. Perancangan Antarmuka Halaman Menu Latihan Soal

Pada perancangan halaman menu latihan soal ini terdapat beberapa tombol
piHhan materi yang terdiri dari tujuh tombol materi latihan soal, yaitu
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tombol materi latihan soal pengukuran, tombol materi latihan soal zat dan

wujudnya, tombol materi latihan soal tata surya, tombol materi latihan soal

gerak, tombol materi latihan soal gaya dan tekanan, tombol materi latihan

soal energi dan usaha, dan tombol materi latihan soal suhu dan pemuaian.

Rancangan antarmuka halaman menu latihan soal dapat dilihat pada

Lampiran I Gambar 1.5.

e. Perancangan Antarmuka Halaman Menu Ujian

Pada perancangan halaman menu ujian ini terdapat dua tombol pilihan

materi ujian, yaitu tombol materi ujian satu dan tombol materi ujian dua.

Rancangan antarmuka halaman menu ujian dapat dilihat pada Lampiran 1

Gambar 1.6.

f. Perancangan Antarmuka Halaman Menu Keluar

Pada perancangan halaman menu keluar ini tombol keluar berfungsi

sebagai tombol yang digunakan untuk keluar dari aplikasi. Ada dua pilihan

konfirmasi, keluar atau tidak. Rancangan antarmuka halaman menu keluar

dapat dilihat pada Lampiran I Gambar 1.7.

3.3 Implementasi Perangkat Lunak

Pada implementasi perangkat lunak ini akan dijelaskan bagaimana

program sistem ini bekerja, dengan memberikan tampilan form-form yang dibuat.

3.3.1 Batasan Implementasi

Aplikasi Multimedia Tanya Jawab Soal Fisika SMP Kelas 1 dalam

implementasinya memiliki batasan-batasan sebagai berikut :

1. Materi yang disediakan dalam aplikasi ini hanya terbatas pada pembahasan

materi Fisika kelas 1 SMP yaitu pengukuran, zat dan wujudnya, tata surya,

gerak, gaya dan tekanan, energi dan usaha, serta suhu dan pemuaian.

2. Aplikasi ini ditujukan sebagai alat bantu beiajar bukan untuk

menggantikan sistem yang sudah ada.
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3.3.2 Implementasi Antarmuka

Implementasi antarmuka dari Aplikasi Multimedia Tanya Jawab Soal
Fisika SMP Kelas 1ini terdiri dari beberapa halaman yang tiap-tiap halamannya
akan menampilkan isi sesuai dengan menu pilihan yang disediakan. Adapun
implementasinya adalah sebagai berikut :

3.3.2.1 Halaman Pembuka

Halaman pembuka berisi preloder yang digunakan menampilkan informasi
kepada pemakai agar mereka tahu berapa lama lagi waktu yang diperlukan sampai
flash movie siap untuk ditampilkan. Kemudian dilanjutkan dengan intro yang
berupa animasi singkat. Klik tombol yang berupa pesawat untuk masuk ke
halaman menu utama. Implementasi dari halaman pembuka dapat dilihat pada
Lampiran II Gambar 2.1.

3.3.2.2 Halaman Menu Utama

Halaman utama berisi empat tombol menu, yaitu ringkasan, latihan, ujian
dan keluar. Untuk memilihnya dapat di klik pada salah satu tombol tersebut.
Implementasi dari halaman menu utama dapat dilihat pada Lampiran II Gambar
2.2.

3.3.2.3 Halaman Ringkasan

Halaman Ringkasan berisi tujuh materi, yaitu materi pengukuran, zat dan
wujudnya, tata surya, gerak, gaya dan tekanan, energi dan usaha, dan suhu dan
pemuaian. Masing-masing tombol materi jika diklik akan masuk ke dalam sub
materi masing-masing. Tombol "MENU" digunakan jika ingin menuju ke
halaman menu utama. Adapun implementasi dari halaman ringkasan dapat dilihat
pada Lampiran II Gambar 2.3.

3.3.2.3.1 Halaman Ringkasan Pengukuran

Halaman Ringkasan Pengukuran berisi lima sub materi. vaitu sub
— ..*.-..-: i- i . .

- - -^_.,U1 xuiviiujiuiuii, oaasan umum vang
-----0 -ic."ii^'-iiii.
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benda padat. Masing-masing tombol sub materi jika diklik akan masuk ke dalam

sub materi masing-masing. Tampilan implementasi antarmuka halaman ringkasan

pengukuran dapat dilihat padaLampiran II Gambar 2.4 :

Adapun subbab materi Ringkasan Pengukuran adalah sebagai berikut:

a. Halaman Besaran dan Satuan

Implementasi dari halaman Besaran dan Satuan dapat dilihat pada

Lampiran II Gambar 2.5.

b. Halaman Satuan dan Satuan Internasional

Implementasi dari halaman Satuan dan Satuan Internasional dapat dilihat

pada Lampiran II Gambar 2.6.

c. Halaman Satuan-satuan Umum Yang Sering Digunakan

Implementasi dari halaman Satuan-satuan Umum Yang Sering Digunakan

dapat dilihat pada Lampiran II Gambar 2.7.

d. Halaman Penulisan Bilangan dalam Bentuk Baku

Implementasi dari halaman Penulisan Bilangan dalam Bentuk Baku dapat

dilihat pada Lampiran II Gambar 2.8.

e. Halaman Menentukan Volume Benda Padat

Implementasi dari halaman Menentukan Volume Benda Padat dapat

dilihat pada Lampiran II Gambar 2.9.

3.3.2.3.2 Halaman Ringkasan Zat dan Wujudnya

Halaman Ringkasan Zat dan Wujudnya berisi tujuh sub materi, yaitu

sub materi pengertian zat, massa jenis relatif, massa jenis campuran, kohesi dan

adhesi, wujud zat, perubahan wujud, dan atom molekul unsur.. Masing-masing

tombol sub materi jika diklik akan masuk ke dalam sub materi masing-masing.

Tampilan implementasi antarmuka halaman Ringkasan Zat dan Wujudnya dapat

dilihat pada Lampiran II Gambar 2.10.

Adapun sub bab materi Ringkasan Zat dan Wujudnya adalah sebagai berikut:

a. Halaman Pengertian Zat

Implementasi dari halaman Pengertian Zat dapat dilihat pada Lampiran II

Gambar 2.11.



32

b. Halaman Massa Jenis Relatif

Implementasi dari Massa Jenis Relatif dapat dilihat pada Lampiran II
Gambar 2.12.

c. Halaman Massa Jenis Campuran

Implementasi dari halaman Massa Jenis Campuran dapat dilihat pada
Lampiran II Gambar 2.13.

d. Halaman Kohesi dan Adhesi

Implementasi dari halaman Kohesi dan Adhesi dapat dilihat pada
Lampiran II Gambar 2.14.

e. Halaman Wujud Zat

Implementasi dari halaman Wujud Zat dapat dilihat pada Lampiran II
Gambar 2.15.

f. Halaman Perubahan Wujud

Implementasi dari halaman Perubahan Wujud dapat dilihat pada Lampiran
II Gambar 2.16.

g. Halaman Atom, Molekul, Unsur

Implementasi dari halaman Atom, Molekul, Unsur dapat dilihat pada
Lampiran II Gambar 2.17.

3.3.2.3.3 Halaman Ringkasan Tata Surya

Halaman Ringkasan Tata Surya berisi lima sub materi, yaitu sub materi
pengertian tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, bumi, bulan, dan hukum
keppler. Masing-masing tombol sub materi jika diklik akan masuk ke dalam sub
materi masing-masing. Tampilan implementasi antarmuka halaman Ringkasan
Tata Surya dapat dilihat pada Lampiran II Gambar 2.18.

Implementasi antarmuka dari sub bab materi Ringkasan Tata Surya adalah sebagai
berikut:

a. Halaman Pengertian Tata Surya

Implementasi dari halaman Pengertian Tata Surya dapat dilihat pada
Lampiran II Gambar 2.19.
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b. Halaman Matahari Sebagai Pusat Tata Surya
Implementasi dari halaman Matahari Sebagai Pusat Tata Surya dapat
dilihat pada Lampiran II Gambar 2.20.

c. Halaman Bumi

Implement dari halaman Bumi dapat diHha, pada Lampiran II Gambar
2.21.

d. Halaman Bulan

Implementasi dari halaman Bulan dapat dilihat pada Lampiran II Gambar
2.22.

e. Halaman Hukum Keppler

Implementasi dari halaman Hukum Keppler dapat dilihat pada Lampiran II
Gambar 2.23.

3.3.2.3.4 Halaman Ringkasan Gerak

Halaman Ringkasan Gerak berisi enam sub materi, yaitu sub materi
pengerttan gerak, pengertian kecepatan dan laju, gerak lurus beraturan, gerak lurus
berubah beraturan, gerak vertikal ke atas, dar. gerak vertikal ke bawah. Masing-
masmg tombol sub materi jika diklik akan masuk ke dalam sub materi masing-
masmg. Tampilan implementasi antarmuka halaman ringkasan Gerak dapa, diliha,
pada Lampiran II Gambar 2.24.

Adapun sub bab materi ringkasan Gerak adalah sebagai berikut :
a. Halaman Pengertian Gerak

Implementasi dari halaman Pengertian Gerak dapat diliha, pada Lampiran
II Gambar 2.25.

b. Halaman Gerak Lurus Berubah Beraturan
Implementasi dari halaman Gerak Lurus Berubah Beraturan dapat dilihat
padaLampiran II Gambar 2.26.

c Halaman Vertikal Keatas

Implementasi dari halaman Vertikal Keatas dapat diliha. pada Lampiran „
Gambar 2.27.
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d. Halaman Vertikal Kebawah

Implementasi dari halaman Vertikal Kebawah dapat dilihat pada Lampiran
II Gambar 2.28.

3.3.2.3.5 Halaman Ringkasan Gaya dan Tekanan

Halaman Ringkasan Gaya dan Tekanan berisi enam sub materi yaitu
sub materi gaya, perpaduan gaya yang segaris, pengertian berat dan massa,
tekanan, tekanan hidrostatis, dan hukum pascal. Masing-masing tombol sub
materi jika diklik akan masuk ke dalam sub materi masing-masing. Tampilan
implementasi antarmuka halaman ringkasan Gaya dan Tekanan dapat dilihat pada
Lampiran II Gambar 2.29.

Adapun sub bab materi ringkasan Gaya dan Tekanan adalah sebagai berikut:
a. Halaman Gaya dan Tekanan

Implementasi dari halaman Gaya dan Tekanan dapat dilihat pada
Lampiran II Gambar 2.30.

b. Halaman Perpaduan Gaya Yang Segaris

Implementasi dari halaman Perpaduan Gaya Yang Segaris dapat dilihat
pada Lampiran II Gambar 2.31.

c Halaman Pengertian Berat dan Massa

Implementasi dari halaman Pengertian Berat dan Massa dapat dilihat pada
Lampiran II Gambar 2.32.

d. Halaman Tekanan

Implementasi dari halaman Tekanan dapat dilihat pada Lampiran II
Gambar 2.33.

e. Halaman Tekanan Hidrostatis

Implementasi dari halaman Tekanan Hidrostatis dapat dilihat pada
Lampiran II Gambar 2.34.

f. Halaman Hukum Pascal

Implementasi dari halaman Hukum Pascal dapat dilihat pada Lampiran II
Gambar 2.35.
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3.3.2.3.6 Halaman Ringkasan Energi dan Usaha

Halaman Ringkasan Energi dan Usaha berisi empat sub materi, yaitu

sub materi pengertian energi, bentuk energi, hukum kekekalan energi, dan usaha.

Masing-masing tombol sub materi jika diklik akan masuk ke dalam sub materi

masing-masing. Tampilan implementasi antarmuka halaman Ringkasan Gaya dan

Tekanan dapat dilihat pada Lampiran II Gambar 2.36 :

Adapun implementasi antarmuka dari sub bab materi ringkasan Energi dan Usaha

adalah sebagai berikut:

a. Halaman Pengertian Energi

Implementasi dari halaman Pengertian Energi dapat dilihat pada Lampiran

II Gambar 2.37.

b. Halaman Hukum Kekekalan Energi

Implementasi dari halaman Hukum Kekekalan Energi dapat dilihat pada

Lampiran II Gambar 2.38.

c. Halaman Usaha

Implementasi dari halaman Usaha dapat dilihat pada Lampiran II Gambar

2.39.

3.3.2.3.7 Halaman Suhu dan Pemuaian

Halaman Ringkasan Suhu dan Pemuaian berisi dua sub materi, yaitu

sub materi suhu dan pemuaian. Masing-masing tombol sub materi jika diklik akan

masuk ke dalam sub materi masing-masing. Tampilan implementasi antarmuka

halaman ringkasan Suhu dan Pemuaian dapat dilihat pada Lampiran II Gambar

2.40.

Adapun sub bab materi ringkasan Suhu dan Pemuaian adalah sebagai berikut:

a. Halaman Suhu

Implementasi dari halaman Suhu dapat dilihat pada Lampiran II Gambar

2.41.

b. Halaman Pemuaian

Implementasi dari halaman Pemuaian dapat dilihat pada Lampiran II

Gambar 2.42.
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3.3.2.4 Halaman Latihan

Pada halaman Latihan terdapat tujuh tombol untuk menuju ke masing

sub materi latihan, yaitu pengukuran, zat dan wujudnya, tata surya, gerak, gaya

dan tekanan, energi dan usaha, dan suhu dan pemuaian. Implementasi antarmuka

halaman latihan dapat dilihat pada Lampiran II Gambar 2.43.

Pada sub halaman latihan dapat dipilih berapa jumlah soal yang

diinginkan. Ada tiga pilihanjumlah soal yang dapat dipilih, yaitu 10 soal, 20 soal,

dan 30 soal. Kemudian siswa bisa melakukan latihan tanya jawab soal pilihan

ganda dengan cara memilih salah satu jawaban yang tersedia. Siswa bisa langsung

mengetahui jawaban dari masing-masing pertanyaan yang dipilih, apakah itu

benar atau salah. Tombol panah ke kanan digunakan untuk menuju soal

berikutnya dan tombol panah ke kiri digunakan untuk kembali ke soal

sebelumnya. Tombol menu digunakan untuk kembali ke halaman menu utama.

Sedangkan tombol panah ke kiri yang terletak di sebelahtombol menu digunakan

untuk kembali ke halaman menu latihan. Adapun halaman sub latihan adalah

sebagai berikut ini:

3.3.2.4.1 Halaman Latihan Pengukuran

Implementasi dari halaman Latihan Pengukuran dapat dilihat pada

Lampiran II Gambar 2.44.

a. Halaman Soal Latihan Pengukuran

Implementasi dari halaman Soal Latihan Pengukuran dapat dilihat pada

Lampiran II Gambar 2.45.

3.3.2.4.2 Halaman Latihan Zat dan Wujudnya

Implementasi dari halaman Latihan Zat dan Wujudnya dapat dilihat

pada Lampiran II Gambar 2.46.

a. Halaman Soal Latihan Zat dan Wujudnya

Implementasi dari halaman Soal Latihan Zat dan Wujudnya dapat dilihat

pada Lampiran II Gambar 2.47.
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3.3.2.4.3 Halaman Latihan Tata Surya

Implementasi dari halaman Latihan Tata Surya dapat dilihat pada

Lampiran II Gambar 2.48.

a. Halaman Soal Latihan Tata Surya

Implementasi dari halaman Soal Latihan Tata Surya dapat dilihat pada

Lampiran II Gambar 2.49.

3.3.2.4.4 Halaman Latihan Gerak

Implementasi dari halaman Latihan Gerak dapat dilihat pada Lampiran

II Gambar 2.50.

a. Halaman Soal Latihan Gerak

Implementasi dari halaman Soal Latihan Gerak dapat dilihat pada

Lampiran II Gambar 2.51.

3.3.2.4.5 Halaman Latihan Gaya dan Tekanan

Implementasi dari halaman Latihan Gaya dan Tekanan dapat dilihat

pada Lampiran II Gambar 2.52.

a. Halaman Soal Latihan Gaya dan Tekanan

Implementasi dari halaman Soal Latihan Gaya dan Tekanan dapat dilihat

pada Lampiran II Gambar 2.53.

3.3.2.4.6 Halaman Latihan Energi dan Usaha

Implementasi dari halaman Latihan Energi dan Usaha dapat dilihat pada

Lampiran II Gambar 2.54.

a. Halaman Soal Latihan Energi dan Usaha

Implementasi dari halaman Soal Latihan Energi dan Usaha dapat dilihat

pada Lampiran II Gambar 2.55.

3.3.2.4.7 Halaman Latihan Suhu dan Pemuaiaan

Implementasi dari halaman Latihan Suhu dan Pemuaian dapat dilihat

pada Lampiran II Gambar 2.56.
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a. Halaman Soal Latihan Suhu dan Pemuaian

Implementasi dari halaman Soal Latihan Suhu dan Pemuaian dapat dilihat
padaLampiran II Gambar 2.57.

3.3.2.5 Halaman Ujian

Pada Halaman Ujian terdapat dua pilihan tombol yaitu ujian 1dan ujian
2. Tombol menu digunakan untuk kembali ke halaman menu utama. Implementasi
antarmuka halaman ujian dapat dilihat pada Lampiran II Gambar 2.58.

3.3.2.5.1 Halaman Ujian 1

Menu ujian 1 berisi soal-soal pilihan ganda yang diambil dari materi
pengukuran, zat dan wujudnya, tata surya, dan gerak. Pada halaman ini terdapat
40 soal pilihan ganda yang diberikan secara acak dan diberikan waktu untuk
mengerjakan selama 90 menit. Tombol panah ke kanan digunakan untuk menuju
soal berikutnya dan tombol panah ke kiri digunakan untuk kembali ke soal
sebelumnya. Tombol menu digunakan untuk kembali ke halaman menu
utama.Terdapat tombol "abed" yang berfungsi untuk melihat tampilan jawahan
yang telah diberikan. Pada akhir waktu akan diketahui jumlah jawaban yang benar
maupun salah dan dapat diketahui berapa skor/nilai yang didapat sehingga siswa
dapat mengetahui apakah dia sudah menguasai materi yang diberikan atau belum.
Implementasi dari halaman latihan ujian 1dapat dilihat pada Lampiran II Gambar

2.59.

3.3.2.5.2 Halaman Ujian 2

Pada halaman ujian 2 ini pada dasarnya sama seperti halaman ujian 1

yang telah disebutkan sebelumnya. Hanya saja halaman ujian 2 ini soal pilhan
ganda yang diberikan diambil dari materi gerak, gaya dan tekanan, dan suhu dan
pemuaian. Implementasi dari halaman latihan ujian 2dapat dilihat pada Lampiran
II Gambar 2.60.
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3.3.2.6 Halaman Keluar

Halaman keluar adalah halaman yang muncul ketika di klik tombol

keluar pada halaman menu utama. Pada halaman ini terdapat dua pilihan, apakah

benar-benar akan keluar dari aplikasi atau apakah akan membatalkannya dan

kembali ke halaman menu utama. Adapun implementasi halaman keluar dapat

dilihat pada Lampiran II Gambar 2.61


