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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Perbandingan Terhadap Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa penelitian, yakni: 

1. Teguh (2014) telah berhasil membuat aplikasi yang dapat membantu anak-

anak usia 6-8 tahun untuk lebih mengerti arti pentingnya pesan moral 

yang terdapat dalam sebuah cerita rakyat. 

2. Windarto (2013) telah berhasil membuat aplikasi untuk sutradara yang 

dapat menampilkan skenario yang tidak mungkin diperagakan oleh 

manusia, nilai-nilai moral dan budaya bangsa menjadi suatu hal yang 

dapat dimasukkan dalam film animasi, serta cerita-cerita rakyat menjadi 

aset budaya bangsa yang harus dilestarikan. 

2. Santi (2014) telah berhasil membuat aplikasi film animasi Ande-Ande 

Lumut yang dapat memperkaya hasil karya buatan dalam negri di bidang 

perfilman dan animasi. 

Perbandingan penelitian dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Tabel perbandingan pada penelitian sebelumnya. 

No Nama Judul Penelitian Metode Yang 

Digunakan 

Hasil 

1. Made 

Teguh 

(2014) 

 

 

 

Aplikasi Multimedia 

Cerita Rakyat Malin 

Kundang Berbasis 

Multimedia Flash 

Waterfall Dapat membantu anak-

anak usia 6-8 tahun untuk 

lebih mengerti arti 

pentingnya pesan moral 

yang terdapat dalam 

sebuah cerita rakyat. 

2 Yudhi 

Windarto 

(2013) 

Pembuatan Film 

Animasi 3D Cerita 

Rakyat “The Legend of 

Lake Toba” 

Pengembangan 

Multimedia 

Sutradara dapat 

menampilkan skenario 

yang tidak mungkin 

diperagakan oleh manusia, 

nilai-nilai moral dan 

budaya bangsa menjadi 

suatu hal yang dapat 

dimasukkan dalam film 

animasi, serta cerita-cerita 

rakyat menjadi aset 

budaya bangsa yang harus 

dilestarikan. 
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3. Isma Trisna 

Santi 

(2014) 

Pembuatan Film Ande-

Ande Lumut 

Menggunakan Animasi 

2 Dimensi Pada Taman 

Kanak-Kanak (TK) Az-

Zalfa Sidoharjo Pacitan 

Metode 

kepustakaan 

dan internet, 

metode 

observasi, 

metode 

perancangan 

dan 

implementasi. 

Film animasi Ande-Ande 

Lumut yang dapat 

memperkaya hasil karya 

buatan dalam negri di 

bidang perfilman dan 

animasi. 

 

Pada penjelasan diatas maka penelitian ini merujuk pada 

penelitian Teguh (2014) yang berjudul “Aplikasi Multimedia Cerita 

Rakyat Malin Kundang Berbasis Multimedia Flash” dimana Teguh 

melakukan perancangan multimedia pembelajaran cerita rakyat Malin 

Kundang dengan menggunakan metode waterfall dan dari hasil 

penelitian tersebut mampu menambah pengetahuan siswa sekolah dasar 

tentang pesan moral yang terdapat dalam sebuah cerita rakyat 

sedangkan, pada penelitian kali ini merancang bangun sebuah media 

pembelajaran alternatif untuk mata pelajaran PLSBD untuk anak SD 

tentang cerita rakyat NTT, tata krama berpakaian, flora dan fauna serta 

hasil-hasil bumi yang menonjol yang dilengkapi dengan database dan 

kuis. 
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2.2 Gambaran Umum Sekolah Dasar Inpres Oeba 2 Kupang 

2.2.1 Sejarah Sekolah Dasar Inpres Oeba 2 Kupang 

Sekolah Dasar Inpres Oeba 2 Kupang adalah sekolah yang 

dibangun diatas dasar keberadaan lingkungan atau tempat, dimana pada 

waktu itu lokasi tempat SD Inpres Oeba 2 Kupang adalah pasar. Namun 

di lokasi tersebut tersebut juga merupakan tempat para anggota TNI 

yang tinggal sehingga anak-anak dari anggota TNI perlu adanya 

sekolah sehingga pemerintah mengupayakan tempat yang merupakan 

pasar di bangun sekolah. 

SD Inpres Oeba 2 Kupang di bangun pada tahun 1975 dengan 

arah kebijakan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

warga masyarakat usia sekolah untuk mengikuti pendidikan melalui 

pengembangan kualitas pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. 

SD Inpres Oeba 2 Kupang telah direhap tiga kali semenjak dibangun 

yaitu tahun 1983, 2006, dan 2008. SD Inpres Oeba 2 Kupang telah 

memiliki gedung yang layak digunakan sebagai ruang belajar mengajar. 

SD Inpres Oeba 2 Kupang telah dipimpin oleh banyak kepala 

sekolah dengan periode masing-masing dan sekarang ini SD Inpres 

Oeba 2 Kupang dimpimpin oleh Ibu Sophia Lekipera, S.Pd. SD Inpres 

Oeba 2 Kupang terletak di Jalan Irian Jaya No.2 Kecamatan Kota 

Lama, Kelurahan Fatubesi. 
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2.2.2 Visi dan Misi Sekolah Dasar Inpres Oeba 2 Kupang 

a. Visi 

Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan, unggul, 

dalam prestasi dan teladan dalam perilaku. 

b. Misi 

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2. Mempererat persaudaraan yang menghormati keanekaragaman. 

3. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. 

4. Menegakkan kedisplinan dalam melaksanakan tugas. 

5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang harmonis dengan 

orang tua/wali siswa dan seluruh komponen masyarakat. 

6. Menata lingkungan sekolah yang kondusif menjadi sumber 

belajar. 

7. Meningkatkan pendidikan budi pekerti sebagai landasan moral. 
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2.2.3 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekolah Dasar Inpres Oeba 2 

2.3 Multimedia 

2.3.1 Pengertian Multimedia 

Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari 

bahasa latin yaitu nouns yang berarti minyak atau bermacam-macam. 

Sedangkan kata media berasal dari bahasa latin yaitu medium yang 

berarti perantara atau sesuatu. Kata medium dalam American Heritage 

Electronic Dictionary (1991) dalam Munir (2012) diartikan sebagai alat 

untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Berdasarkan 
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itu multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media (format 

file) yang berupa teks, gambar (vector atau bitmap), grafik, sound, 

animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file 

digital (komputerisasi), digunakan untuk menyampaikan atau 

menghantarkan pesan kepada publik. Multimedia adalah suatu 

kombinasi data atau media untuk menyampaikan suatu informasi 

sehingga informasi itu tersaji dengan lebih menarik. (Munir, 2012). 

2.3.2  Pengertian Animasi Pembelajaran 

Menurut Harun dan Zaidatun (2013), animasi seperti media-

media lain mempunyai peranan yang tersendiri dalam bidang 

pendidikan khususnya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan 

pembelajaran. Berikut merupakan beberapa kepentingan atau kelebihan 

animasi apabila digunakan dalam bidang pendidikan:  

1. Animasi mampu menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks 

secara visual dan dinamik. Ini dapat membuat hubungan atau kaitan 

mengenai suatu konsep atau proses yang kompleks lebih mudah 

untuk dipetakan ke dalam pikiran pelajar dan seterusnya membantu 

dalam proses pemahaman. 

2. Animasi digital mampu menarik perhatian pelajar dengan mudah. 

Animasi mampu menyampaikan suatu pesan dengan lebih baik 

dibanding penggunaan media yang lain. Pelajar juga mampu 
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memberi ingatan yang lebih lama kepada media yang bersifat 

dinamik dibanding media yang bersifat statik. 

3. Animasi digital juga dapat digunakan untuk membantu menyediakan 

pembelajaran secara maya. Ini utamanya untuk keadaan dimana 

perkiraan sebenarnya sukar atau tidak dapat disediakan, 

membahayakan ataupun mungkin melibatkan biaya yang tinggi. 

4. Animasi mampu menawarkan satu media pembelajaran yang lebih 

menyenangkan. Animasi mampu menarik perhatian, meningkatkan 

motivasi serta merangsang pemikiran pelajar yang lebih berkesan. 

Semuanya akan membantu dalam proses mengurangkan beban 

kognitif pelajar dalam menerima sesuatu materi pelajaran atau pesan 

yang ingin disampaikan oleh para pendidik. 

5. Persembahan secara visual dan dinamik yang disediakan oleh 

teknologi animasi mampu memudahkan dalam proses penerapan 

konsep atau pun demonstrasi. 

 Menurut Rusman (2012), pembelajaran adalah upaya 

penyampaian informasi dan sumber kepada penerima informasi. Dalam 

proses komunikasi sering tidak berjalan dengan lancar karena 

mengalami suatu hambatan yang disebut ‘Barries to Effective 

Learning’ yang berbentuk kesalahan penafsiran, perhatian yang tidak 

terpusat, tidak ada tanggapan yang menyeluruh dan keadaan fisik 

lingkungan belajar yang mengganggu. Salah satu cara untuk mengatasi 
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hambatan tersebut adalah dengan memanfaatkan multimedia. Media ini 

dipilih karena memiliki kelebihan, diantaranya mampu menampilkan 

animasi bergerak, dilengkapi dengan audio dan gambar-gambar yang 

tampilannnya menarik. Media ini juga dapat membuat cara berpikir 

siswa lebih konkrit yang nantinya akan lebih meningkatkan 

pemahaman materi. Di sisi lain pembelajaran mempunyai pengertian 

yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi 

yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta 

didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai 

sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat 

memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan 

(aspek psikomotor) seorang peserta didik, namun proses pengajaran ini 

memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan 

pengajar saja. Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi 

antara pengajar dengan peserta didik. 

2.3.3  Obyek-Obyek Multimedia 

Dalam membuat suatu aplikasi multimedia diperlukan 

penggabungan dari beberapa komponen multimedia yaitu : 

a) Teks 

Teks merupakan elemen multimedia yang paling banyak dilihat. Teks 

membentuk kata, surat atau narasi yang menyajikan bahasa kita. 
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Kebutuhan teks bergantung pada kegunaan aplikasi multimedia. 

Secara umum teks dibagi dalam 4 macam yaitu: 

a. Teks cetak, yaitu teks yang dicetak pada kertas. 

b. Teks hasil scan, yaitu teks tercetak yang di scan oleh scanner dan 

dapat diubah menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. 

c. Teks elektronik, yaitu teks yang dapat dibaca oleh komputer. 

d. Hypertext, yaitu teks yang mengacu pada teks yang telah masuk 

link. 

b) Grafik (Gambar) 

Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara 

baru lebih sempurna. Gambar merupakan elemen multimedia yang 

dipresentasikan dalam dua dimensi maupun tiga dimensi sebagai 

media ilustrasi yang memperjelas penyampaian informasi. Gambar 

terdiri dari dua bentuk dasar yaitu gambar vektor dan gambar bitmap. 

a. Gambar vektor (Vector Image) 

Gambar vektor tidak disimpan dalam sebuah gambar, tetapi 

tersimpan sebagai serangkaian ilustrasi yang digunakan untuk 

membuat suatu gambar yang menentukan bentuk kurva, garis dan 

berbagai bangun gambar. 

b. Gambar Bitmap (Bitmap Image) 

Gambar bitmap merupakan gambar yang tersimpan sebagai 

serangkaian pixel (titik-titik) yang memenuhi bidang di layar 
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komputer. Seluruh informasi gambar dinyatakan dalam bentuk 

pixel. Untuk menampilkan gambar, komputer akan mengatur tiap 

titik dilayar dengan detil warna bitmap. Kelemahan gambar 

bitmap adalah kita tidak dapat memperbesar atau memperkecil 

resolusinya. Resolusinya bergantung pada gambar aslinya. Ukuran 

filenya relatif besar, karena tersimpan dalam pixel. Meskipun 

demikian gambar bitmap mempunyai kelebihan yaitu 

pengolahannya minimal dan lebih cepat untuk ditampilkan, karena 

gambar bitmap dapat ditransfer secara langsung dari file ke layar 

monitor. 

c) Bunyi 

Bunyi dapat ditambahkan dalam multimedia dalam bentuk suara, 

musik, dan efek-efek suara. Salah satu obyek bunyi yang bisa 

digunakan dalam multimedia adalah waveform audio (Wav) yang 

merupakan format file audio yang berbentuk digital. Kualitas 

produknya bergantung pada banyaknya sampel perdetik (sampling 

rate). 

d) Animasi 

Animasi adalah susunan obyek yang diatur sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan suatu gerakan yang mampu menarik setiap orang yang 

melihatnya (Astuti, 2012). Gambar statis penyusunan sebuah animasi 

disebut frame. Animasi memiliki kecepatan untuk setiap pergantian 
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frame-nya sehingga membentuk suatu gerakan. Susunan frame-frame 

membentuk suatu lintasan yang berupa urutan yang biasa disebut 

dengan timeline. Kecepatan pada animasi disebut frame per second 

(fps). 

e) Video 

Video merupakan salah satu hal penting dalam pembuatan aplikasi 

berbasis multimedia yang menggunakan video adalah format file dari 

video tersebut. Dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan format 

flash video (FLV) yaitu format file yang digunakan dalam mengirim 

data video melalui internet, di dalam flash video berisi file SWF (Shok 

Wave File) yang terdapat dalam aplikasi Macromedia Flash 8. 

2.3.4 Multimedia Dapat Meningkatkan Minat Belajar 

Manfaat media  pengajaran dalam proses belajar mengajar 

adalah sebagai berikut : 

a. Media pengajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil 

belajar. 

b. Media pengajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang 

lebih langsung antara siswa dengan lingkungannya, dan 
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memungkinkan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya. 

c. Media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan 

waktu. 

d. Media pengajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada 

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, 

dan lingkungan. 

Manfaat media pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran dapat membantu proses belajar mengajar. 

Penyampaian pesan dan isi pelajaran dapat diterima baik oleh siswa. 

2.4 Cerita Rakyat 

Cerita rakyat adalah sastra cerita dari zaman dahulu yang hidup di 

kalangan rakyat dan diwarsikan secara lisan. Cerita rakyat juga di didefinisikan 

sebagai kesusastraan dari rakyat, yang penyebarannya pada umumnya melalui 

tutur kata atau lisan (Danandjaja, 2011). 

Cerita rakyat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Mite (Myth) 

Mite adalah prosa rakyat yang dianggap, benar-benar terjadi serta dianggap 

suci oleh yang empunya cerita. 
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2. Legenda (Legend) 

Legenda adalah prosa rakyat yang mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan 

mite yaitu dianggap pernah benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. 

3. Dongeng (Folktale) 

Dongeng adalah cerita pendek kolektif kesusastraan lisan, yang tidak 

dianggap benar-benar terjadi. 

Adapun fungsi dari cerita rakyat yaitu dalam cerita rakyat tidak banyak 

yang menggambarkan cerita masa kini, terkadang pembelajaran inti dari 

masalah umat manusia justru dari cerita masa lalu, dongeng, legenda, mite 

yang berisi tentang ajaran budi pekerti dan moral. Dengan demikian anak akan 

dapat memeperoleh pelajaran-pelajaran yang berguna bagi kehidupannya. 

Salah satu contohnya adalah dongeng. Dongeng sangat dibutuhkan sebagai 

media hiburan yang bernilai luhur. Selain itu dongeng merupakan media 

pendidikan yang mudah diterima oleh anak-anak (Laeli, 2012). 

2.5 Tata Krama Berpakaian 

Pakaian atau sandang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. 

Kebutuhan pokok lainnya ialah makanan atau pangan, dan rumah atau papan. 

Jadi, sandang, pangan dan papan merupakan tiga kebutuhan pokok. 

Berpakaian rapi setiap saat sangat bermanfaat. Pakaian adalah 

pelindung sebagian besar tubuh kita dari terik matahari, angin dan debu. 

Banyak jenis bibit penyakit tidak dapat melekat ke tubuh kita karena ditahan 
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oleh pakaian. Jika kita berkeringat, pakaian menyerapnya sehingga kita tidak 

lekas sakit. 

Pakaian banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Karena itu, 

pakaian kita harus selalu bersih dan rapi, baik pakaian dalam pun maupun 

pakaian luar. 

Orang yang hanya memakai pakaian dalam saja di muka umum 

dianggap tidak sopan. Pakaian yang tembus pandang juga tidak sopan dipakai. 

Karena itu, kain yang tipis atau jarang jangan dijadikan pakaian luar. Pakaian 

yang ketat untuk mandi atau berolahraga juga tidak sopan bila dipakai di 

tempat lain. Pakaian yang bersih, rapi, dan sopan sangat penting. Selain itu 

pakaian juga sebaiknya indah. 

Pakaian yang indah ialah pakaian yang selalu bersih, rapi sopan dan 

cocok dengan pemakainya. Selain itu, warna pakaian juga sangat menentukan 

keindahan berpakaian. Di toko-toko kain dan pakaian terdapat bermacam-

macam warna kain dan pakian. Setiap orang mempunyai warna pakaian 

kesukaan sendiri-sendiri. 

2.6 Flora dan Fauna 

Flora adalah segala sesuatu jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di suatu 

wilayah atau lingkungan tertentu. Tumbuh-tumbuhan itu ada yang ditanam 

dan ada yang tumbuh sendiri. Sedangkan fauna adalah segala jenis hewan 

yang dipelihara maupun tidak dipelihara yang hidup diwilayah tertentu. 
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Hewan yang dipelihara disebut ternak, sedangkan hewan yang tidak dipelihara 

disebut hewan liar. 

2.7 Hasil-hasil Bumi Yang Menonjol 

Di setiap desa/kelurahan atau kecamatan selalu terdapat bermacam-

macam-macam. Hasil-hasil tersebut dapat dibedakan menurut tempat dan cara 

menghasilkannya.  

2.8 Data 

Menurut Hermansyah dan Nurhayati (2012), mendefinisikan “Data 

adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang 

dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak 

menunjukkan jumlah, tindakan atau hal. Data dapat berupa catatan-catatan 

dalam kertas, buku atau tersimpan sebagai file dalam basis data. 

2.9 Informasi  

Informasi menurut Fanny dan Eko (2015), merupakan data yang telah 

diorganisir sehingga memberikan arti dan nilai kepada penerimanya, 

sedangkan menurut Jogiyanto, informasi adalah data yang diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dapat 

dikatakan bahwa data merupakan bahan mentah, sedangkan informasi adalah 

bahan jadi atau bahan yang telah siap digunakan. Jadi, sumber dari informasi 

adalah data. 
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2.10 Database  

Database adalah himpunan kelompok data (arsip) yang saling 

berhubungan yang yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat 

dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah (Fathansyah 2015). 

2.11 Macromedia Flash 8 

Macromedia Flash 8 adalah program aplikasi untuk membuat animasi 

dan interaksi dengan kemampuan menampilkan multimedia, gabungan antar 

grafis/gambar, suara, animasi serta interaktivitas. Perangkat lunak berbasis 

animasi vektor, dimana objek didefinisikan dengan persamaan matematis atau 

garis dan kurva (vektor) yang di dalamnya termasuk properti-properti dari 

objek yaitu ukuran, bentuk, warna, garis tepi (outline) dan posisi, yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan animasi web, presentasi, game, atau bahkan 

animasi-animasi film juga animasi dalam iklan. Saat designer membuat 

sebuah desain yang akan  ditampilkan  dalam  situs  Internet  maupun  televisi,  

para designer sering menggabungkan program Macromedia Flash dengan 

program lain seperti, Macromedia Dreamweaver, FrontPage, Adobe 

Photoshop, CorelDraw, dan sebagainya untuk menghasilkan  desain yang 

lebih menarik (Dikse 2011). Berikut ini sebutkan keunggulan-keunggulan dari 

program Macromedia Flash Professional 8 dibanding dengan program 

lainnya adalah sebagai berikut : 

1. Dapat membuat tombol interaktif dengan movie atau objek yang lain. 

2. Dapat membuat perubahan transparansi warna dalam movie. 
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3. Dapat membuat perubahan animasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain 

4. Dapat membuat gerakan animasi dengan mengikuti alur yang telah 

ditetapkan. 

5. Dapat dikonversikan dan dipublikasikan (publish) ke dalam beberapa tipe 

diantaranya .swf .html .gif .jpg .png .exe .mov. 

6. Dapat mengolah dan membuat animasi. 

7. Flash program animasi berbasis vektor memiliki fleksibilitas dalam 

pembuatan objek-objek vektor. 

8. File dapat disimpan dalam tipe.exe tanpa harus menginstal flash, 

sehingga akan berjalan secara otomatis setelah dimasukkan CD Ram di 

komputer. 

9. Gambar tidak akan pecah ketika diperbesar. 

10. Font tidak akan berubah meski tidak ada font di komputer. 

Tabel 2.2 Daftar istilah dalam program  Macromedia Flash Professional 8 

Istilah Keterangan 

Action Script Suatu perintah yang diletakan pada suatu 

frame atau objek sehingga frame tersebut 

akan menjadi lebih interaktif 

Animasi  Sebuah gerakan objek maupun teks yang 

diatur sedemikian rupa sehingga keliatan 

hidup 
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Frame  Suatu bagian dari layer yang digunakan 

untuk mengatur pembuatan animasi 

Keyframe  Suatu tanda yang digunakan untuk 

membatasi suatu gerakan animasi 

Layer  Sebuah nama tempat yang digunakan untuk 

menampung satu gerakan objek sehingga 

jika ingin membuat gerakan lebih dari satu 

objek, gerakan objek sebaiknya diletakkan 

pada layer sendiri 

Masking  Suatu perintah yang digunakan untuk 

menghilangkan sebuah isi dari suatu layer  

dan isi layer tersebut akan tampak saat 

movie dijalankan 

Movie clip Suatu animasi yang dapat digabungkan 

dengan animasi atau objek lain 

Properties Suatu cabang perintah dari suatu perintah 

yang lain 

Scene  Biasa disebut dengan slide, yaitu layar 

yang digunakan untuk menampung layer 

Time line  Bagian lembar kerja yang digunakan untuk 

menampung layer 
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Penerapan animasi yang dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi 

macromedia flash professional 8, antara lain animasi web dan banner untuk 

pembuatan situs web, panduan belajar secara interaktif dan presentasi 

sehingga aplikasi macromedia flash professional 8 dapat dimanfaatkan untuk 

pembuatan media pembelajaran aplikasi cerita rakyat NTT, tata krama 

berpakaian, flora dan fauna serta hasil-hasil bumi yang menonjol di NTT 

dengan memperhatikan tujuan pembuatan media. Pemanfaatan pembuatan 

media interaktif pembelajaran menggunakan aplikasi macromedia flash 

professional 8 didasarkan pada keunggulan-keunggulan program yang 

dimiliki. 

2.12 MySQL 

Menurut Sutarman (2003), MySQL adalah database server relasional 

yang gratis di bawah lisensi General Public License (GNU). Dengan sifatnya 

yang open source, memungkinkan juga user untuk melakukan modifikasi 

pada source code-database server multi-user dan multi-threded yang tangguh 

(robust). Dengan demikian banyak fitur MySQL bisa bersaing dengan 

database komersial sekalipun. Tidak mengejutkan, MySQL menjadi database 

pilihan untuk banyak pengguna Personal Home Page Tools (PHP). MySQL 

dikembangkan oleh MySQL AB, sebuah perusahaan komersial yang 

membangun layanan bisnisnya melalui database MySQL. Bagian SQL dari 

MySQL berasal dari “Structured Query Languange” bahasa paling umum 
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yang dipergunakan untuk mengakses database. Konektivitas, kecepatan, dan 

keamanannya membuat MySQL cocok untuk pengaksesan database internet. 

MySQL merupakan sistem client/server yang terdiri dari SQL server 

multithreaded yang memungkinkan backend yang berbeda, sejumlah program 

client dan library yang berbeda, tool administratif, dan beberapa antarmuka 

pemrograman. MySQL juga tersedia sebagai library yang bisa digabungkan ke 

aplikasi. Secara umum akses program ke basis data harus melalui beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

a. Koneksi ke basis data dapat menggunakan fungsi-fungsi: 

1. Mysql_connect( ). 

2. Mysql_pconnect( ). 

b. Membuat basis data dengan menggunakan fungsi mysql_create_db( ). 

c. Membuat tabel dengan menggunakan fungsi mysql_query. 

d. Pemutusan koneksi dengan menggunakan fungsi mysql_close( ). 

Meskipun Personal Home Page Tools (PHP) menyediakan fasilitas-

fasilitas koneksi untuk hampir semua program database, namun Personal 

Home Page Tools (PHP) tidak menyediakan fungsi khusus untuk membuat 

tabel dengan field-fieldnya sehingga untuk membuat tabel data digunakan 

sintaks dari program database (SQL), kemudian sintaks ini dioperasikan 

dengan menggunakan fungsi mysql_query( ). 
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2.13 XAMPP 

Menurut Sutarman (2003), Xampp (Apachefriends) adalah web server 

internet yang mampu melayani koneksi transfer data dalam Protocol 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP), dinamis web server merupakan bagian 

terpenting dalam server di internet dibandingkan server lainnya seperti e-mail 

server, ftp server maupun news server. 

Secara konvensional Apache, MySQL dan Personal Home Page Tools 

(PHP) harus diinstal secara terpisah. Hal ini akan merepotkan karena 

membutuhkan konfigurasi yang cukup rumit untuk ketiga aplikasi tersebut. 

Untuk mempermudah proses instalasi ketiga aplikasi tersebut secara instal 

dapat menggunakan XAMPP, dengan bantuan paket XAMPP ini maka secara 

otomatis terinstal Apache, PHP, MySQL dan beberapa aplikasi tambahan 

lainnya dengan sekali proses. 

2.14 Adobe Photoshop CS6 

2.14.1 Pengenalan Adobe Photoshop CS6 

Adobe Photoshop adalah salah satu aplikasi perangkat lunak 

editor gambar buatan Adobe System yang dikhususkan untuk 

pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek, atau biasa disebut 

layer style (Widiyanto, 2013). Photoshop Memiliki kemampuan 

membaca dan menulis gambar berformat raster seperti gambar Png, 

Jpg, Gif , Dll. Photoshop Juga Memiliki File Khusus Seperti :  
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a. PSD (Photoshop Document) Format gambar dalam bentuk layer, 

termasuk .Tesk , Oppacity , Blend mode , dan lain- lain  

b. PSB Adalah File Terbaru PSD yang di di atur untuk ukuran file  

2GB 

PDD Adalah Versi Lain yang hanya mendukung fitur 

Perangkat lunak Photoshop Deluxe. 

2.14.2  Cara Kerja Adobe Photoshop CS6 

a. Menu Bar, Berisi deretan menu yang meliputi :File, Edit, Image, 

Layer, Select, Filter, View, Windows, Help. 

b. Title Bar, Menampilkan nama file yang sedang aktif dan bisa di 

gunakan untuk memindahkan posisi jendela photoshop pada 

dekstop. 

c. Sizing Button, Tombol ukuran yang berada pada kanan atas jendela 

Photoshop. 

d. Toolbox, Komponen yang digunakan untuk memberikan akses 

perintah ke photoshop. 

e. Status Bar, Bagian ini menampilkan berbagai informasi tentang 

objek dan perkakas yang sedang di pilih. 

f. Pallete, Komponen ini digunakan untuk memilih dan mengatur 

berbagai parameter. 

g. Drawing Windows, Daerah yang digunakan sebagai lembar kerja 

untuk berkreasi dengan foto atau gambar 
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Ruler, Atau yang disebut juga penggaris yang berguna untuk menentukan posisi serta 

ukuran suatu objek. Ruler muncul saat anda sudah membuat lembar kerja/drawing 

windows. 


