
53 
 

BAB IV 

IMPLEMENTASI SISTEM 

4.1 Impelementasi Aplikasi 

Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya suatu media pembelajaran 

mata pelajaran PLSBD berbasis multimedia, yang didalamnya terdapat 

animasi, suara, teks, gambar dan lagu. 

Permbuatan media pembelajaran PLSBD berbasis multimedia ini 

menggunakan aplikasi Macromedia Flash 8 Profesional yang disimpan dengan 

format shock wave flash (.swf.). Hal ini dimaksudkan agar semua komputer, 

baik menggunakan flash player atau tidak, dapat menggunakan aplikasi ini. 

Setelah melakukan analisis dan perancangan aplikasi, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan implementasi pada aplikasi ini terdiri dari fungsi 

pada setiap form pada aplikasi disertai dengan cara pengoperasiannya. 

4.2 Implementasi Database 

 

Gambar 4.1 Tampilan Tabel Materi 
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Gambar 4.2 tampilan tabel soal kuis 
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Gambar 4.3 Tampilan tabel jawaban kuis 

4.3 Tampilan Aplikasi 

1. Tampilan Intro 

Tampilan intro adalah tampilan ketika aplikasi pertama kali dijalankan dan 

berdurasi sekitar 5 detik. Setelah tampilan intro akan menuju ke tampilan 

menu utama. 
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Action script yang ada pada tampilan intro terdapat pada frame yaitu: 

 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan Intro 

2. Tampilan menu utama 

Tampilan menu utama terdapat 3 tombol menu yaitu menu Materi, 

menu Quiz dan menu Profil Sekolah. 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndStop(144); artinya menuju ke 

frame 1 kemudian dimulai. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol yang akan di 

gunakan. 

 

 

on (release) { 

 unloadMovieNum(15); 

 gotoAndStop(144); 

 loadMovieNum("musik1.swf",1); 

} 

stop(); 
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Gambar 4.5 Tampilan Menu Utama 

3. Tampilan menu Materi 

Tampilan menu materi terdapat 4 tombol menu yaitu menu BAB I Cerita 

Rakyat, BAB II Tata Krama Berpakaian, BAB III Flora & Fauna, BAB IV 

Hasil Bumi. 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndPlay(52); artinya menuju ke 

frame 1 kemudian dimulai. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol yang digunakan 

yaitu tombol BAB I Cerita Rakyat 

on(release){ 

 unloadMovieNum(1); 

 gotoAndPlay(52); 

 loadMovieNum("bab1.swf",2); 

} 
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Gambar 4.6 Tampilan Menu Materi 

4. Tampilan menu BAB I Cerita Rakyat 

Tampilan menu BAB I Cerita Rakyat terdapat 9 tombol menu yaitu menu 

BAB I Cerita Rakyat, BAB II Tata Krama Berpakaian, BAB III Flora & 

Fauna, BAB IV Hasil Bumi. 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndPlay(3); artinya menuju ke 

frame 1 kemudian dimulai. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol yang digunakan 

tombol cerita Fatu Atoni 

on(release){ 

 unloadMovieNum(98); 

 gotoAndPlay(3); 

 loadMovieNum("cerita1.swf",3); 

} 

on(release){ 

 unloadMovieNum(98); 

 gotoAndStop(“Scene 2”,1 ); 

 loadMovieNum("intro cerita1.swf",98); 

} 
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Gambar 4.7 Tampilan Menu Materi BAB I Cerita Rakyat 

a. Tampilan cerita rakyat1 Fatu Atoni 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndPlay(3);artinya untuk 

memulai isi dari cerita rakyat Fatu Atoni. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol play yang 

digunakan: 

 

 

 

Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu 

menu BAB I, klik tombol BAB I. 

on(release){ 

 unloadMovieNum(98); 

 gotoAndPlay(3); 

 loadMovieNum("cerita1.swf",3); 

} 
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Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol BAB I yang 

digunakan: 

 

 

 

 

Gambar 4.8 tampilan cerita rakyat 1 Fatu Atoni 

b. Tampilan cerita rakyat 2 Ndiwal dan Obak 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndPlay(3);artinya untuk 

memulai isi dari cerita rakyat Ndiwal & Obak. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol play yang 

digunakan: 

 

 

 

on(release){ 

 unloadMovieNum(98); 

 gotoAndPlay("Scene 1",52); 

 loadMovieNum("bab1.swf",2); 

} 

on(release){ 

 unloadMovieNum(2); 

 gotoAndPlay(3); 

 loadMovieNum("cerita2.swf",4); 

} 
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Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu 

menu BAB I, klik tombol BAB I. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol BAB I yang 

digunakan: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 tampilan cerita rakyat 2 Ndiwal dan Obak 

c. Tampilan cerita rakyat 3 Hoga Woe 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndPlay(2);artinya untuk 

memulai isi dari cerita rakyat Hoga Woe. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol play yang 

digunakan: 

on(release){ 

 unloadMovieNum(99); 

 gotoAndStop("Scene 1",52); 

 loadMovieNum("bab1.swf",2); 

} 
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Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu 

menu BAB I, klik tombol BAB I. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol BAB I yang 

digunakan: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 tampilan cerita rakyat 3 Hoga Woe 

on(release){ 

 unloadMovieNum(100); 

 gotoAndStop("Scene 1",52); 

 loadMovieNum("bab1.swf",2); 

} 

on(release){ 

 unloadMovieNum(100); 

 gotoAndPlay(2); 

 loadMovieNum("cerita3.swf",5); 

} 
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d. Tampilan cerita rakyat 4 Kera dan Centadu 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndPlay(3);artinya untuk 

memulai isi dari cerita rakyat Kera & Centadu. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol play yang 

digunakan: 

 

 

 

Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu 

menu BAB I, klik tombol BAB I. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol BAB I yang 

digunakan: 

 

 

 

 

on(release){ 

 unloadMovieNum(101); 

 gotoAndPlay(3); 

 loadMovieNum("cerita4.swf",7); 

} 

on(release){ 

 unloadMovieNum(101); 

 gotoAndStop("Scene 1",52); 

 loadMovieNum("bab1.swf",2); 

} 
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Gambar 4.11 tampilan cerita rakyat Kera dan Centadu 

e. Tampilan cerita rakyat 5 Mane Ikun 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndPlay(3);artinya untuk 

memulai isi dari cerita rakyat Mane Ikun. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol play yang 

digunakan: 

 

 

 

Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu 

menu BAB I, klik tombol BAB I. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol BAB I yang 

digunakan: 

on(release){ 

 unloadMovieNum(102); 

 gotoAndPlay(3); 

 loadMovieNum("cerita5.swf",6); 

} 
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Gambar 4.12 tampilan cerita rakyat 5 Mane Ikun 

f. Tampilan cerita rakyat 6 Ratu Jie & Ratu Ree 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndPlay(3); artinya untuk 

memulai isi dari cerita rakyat Ratu Jie & Ratu Ree. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol play yang 

digunakan: 

 

 

 

 

on(release){ 

 unloadMovieNum(102); 

 gotoAndStop("Scene 1",52); 

 loadMovieNum("bab1.swf",2); 

} 

on(release){ 

 unloadMovieNum(103); 

 gotoAndPlay(3); 

 loadMovieNum("cerita6.swf",12); 

} 
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Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu 

menu BAB I, klik tombol BAB I. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol BAB I yang 

digunakan: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 tampilan cerita rakyat 6 Ratu Jie & Ratu Ree 

g. Tampilan cerita rakyat 7 Teku Iku 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndPlay(3);artinya untuk 

memulai isi dari cerita rakyat Teku Iku. 

on(release){ 

 unloadMovieNum(103); 

 gotoAndStop("Scene 1",52); 

 loadMovieNum("bab1.swf",2); 

} 
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Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol play yang 

digunakan: 

 

 

 

 

Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu menu BAB I, 

klik tombol BAB I. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol BAB I yang 

digunakan: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 tampilan cerita rakyat 7 Teku Iku 

on(release){ 

 unloadMovieNum(104); 

 gotoAndPlay(3); 

 loadMovieNum("cerita7.swf",8); 

} 

on(release){ 

 unloadMovieNum(104); 

 gotoAndStop("Scene 1",52); 

 loadMovieNum("bab1.swf",2); 

} 
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h. Tampilan cerita rakyat 8 Mone Mola 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndPlay(3);artinya untuk 

memulai isi dari cerita rakyat Mone Mola. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol play yang 

digunakan: 

 

 

 

 

Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu menu BAB 

I, klik tombol BAB I. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol BAB I yang 

digunakan: 

 

 

 

 

on(release){ 

 unloadMovieNum(105); 

 gotoAndPlay(3); 

 loadMovieNum("cerita8.swf",13); 

} 

on(release){ 

 unloadMovieNum(105); 

 gotoAndStop("Scene 1",52); 

 loadMovieNum("bab1.swf",2); 

} 
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Gambar 4.15 tampilan cerita rakyat 8 Mone Mola 

i. Tampilan cerita rakyat 9 Balo Ndaumanu dan Deta Balo 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndPlay(3);artinya untuk 

memulai isi dari cerita rakyat Balo Ndaumanu & Deta Balo. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol play yang 

digunakan: 

 

 

 

Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu menu BAB 

I, klik tombol BAB I. 

on(release){ 

 unloadMovieNum(106); 

 gotoAndPlay(3); 

 loadMovieNum("cerita9.swf",14); 

} 
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Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol BAB I yang 

digunakan: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 tampilan cerita rakyat 9 Balo Ndaumanu dan Deta Balo 

5. Tampilan menu materi BAB 2 Tata Krama Berpakaian 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndPlay(3);artinya untuk 

memulai isi dari menu BAB II Tata Krama Berpakaian. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol mulai yang 

digunakan: 

 

 

on(release){ 

 unloadMovieNum(106); 

 gotoAndStop("Scene 1",52); 

 loadMovieNum("bab1.swf",2); 

} 
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Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu menu kembali, 

klik tombol kembali. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol kembali yang 

digunakan: 

 

 

 

 

Gambar 4.17 tampilan menu BAB 2 Tata Krama Berpakaian 

on(release){ 

 unloadMovieNum(9); 

 gotoAndStop(54); 

 loadMovieNum ("korpri.swf",16); 

} 

on(release){ 

 unloadMovieNum(9); 

 gotoAndPlay(51); 

 loadMovieNum("musik1.swf",1); 

} 
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6. Tampilan menu materi BAB 3 Flora dan Fauna 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol flora yang 

digunakan: 

 

 

 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol fauna yang 

digunakan: 

 

 

 

Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu menu kembali, 

klik tombol kembali. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol kembali yang 

digunakan: 

 

 

 

 

on(release){ 

 unloadMovieNum(10); 

 gotoAndStop(67); 

 loadMovieNum("flora.swf",28); 

} 

on(release){ 

 unloadMovieNum(10); 

 gotoAndStop(92); 

 loadMovieNum("fauna.swf",53); 

} 

on(release){ 

 unloadMovieNum(10); 

 gotoAndPlay(51); 

 loadMovieNum("musik1.swf",1); 

} 
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Gambar 4.18 tampilan menu BAB 3 Flora dan Fauna 

a. Tampilan tombol Flora 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndStop(68);artinya untuk 

memulai isi dari menu flora. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol mulai yang 

digunakan: 

 

 

 

Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu menu 

kembali, klik tombol kembali. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol kembali yang 

digunakan: 

on(release){ 

 unloadMovieNum(28); 

 gotoAndStop(68); 

 loadMovieNum("rumput laut.swf",29); 

} 



74 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 tampilan tombol flora 

b. Tampilan tombol Fauna 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndStop(93);artinya untuk 

memulai isi dari menu fauna. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol mulai yang 

digunakan: 

 

 

 

on(release){ 

 unloadMovieNum(28); 

 gotoAndStop(66); 

 loadMovieNum("bab 3.swf",10); 

} 
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Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu menu 

kembali, klik tombol kembali. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol kembali yang 

digunakan: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 tampilan tombol fauna 

on(release){ 

 unloadMovieNum(53); 

 gotoAndStop(93); 

 loadMovieNum("babi.swf",54); 

} 

on(release){ 

 unloadMovieNum(53); 

 gotoAndStop(66); 

 loadMovieNum("bab 3.swf",10); 

} 
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7. Tampilan menu materi BAB 4 Hasil Bumi 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol jenis yang 

digunakan: 

 

 

 

 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol pengolahan yang 

digunakan: 

 

 

 

Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu menu kembali, 

klik tombol kembali. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol kembali yang 

digunakan: 

 

 

 

 

on(release){ 

 unloadMovieNum(11); 

 gotoAndStop(112); 

 loadMovieNum("jenis.swf",72); 

} 

on(release){ 

 unloadMovieNum(11); 

 gotoAndStop(127); 

 loadMovieNum("pengolahan.swf",86); 

} 

on(release){ 

 unloadMovieNum(11); 

 gotoAndPlay(51); 

 loadMovieNum("musik1.swf",1); 

} 
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Gambar 4.21 tampilan menu BAB 4 Hasil Bumi 

8. Tampilan menu quiz 

Aplikasi akan menjalankan perintah gotoAndStop(2); artinya menuju ke 

frame 1 kemudian dimulai. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol quiz yang akan di 

gunakan. 

 

 

Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu menu kembali, 

klik tombol materi. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol materi yang 

digunakan: 

on (release) { 

 gotoAndStop(2); 

} 
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Gambar 4.22 tampilan menu quiz 

9. Tampilan menu profil sekolah 

Load movie untuk menjalankan ke menu sebelumnya yaitu menu kembali, 

klik tombol kembali. 

Berikut merupakan cuplikan action script dari tombol kembali yang 

digunakan: 

 

 

 

on (release) { 

 gotoAndStop("Scene 1",144); 

 loadMovieNum("musik1.swf",1); 

} 

on (release) { 

 gotoAndStop("Scene 1",144); 

 loadMovieNum("musik1.swf",1); 

} 
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Gambar 4.23 tampilan menu profil sekolah 

4.4 Publish Aplikasi 

Setelah aplikasi selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah 

mengubah file Macromedia Flash 8 bertipe .fla menjadi file bertipe .swf  

atau.exe. Hal ini dimaksudkan agar semua komputer baik yang memiliki flash 

player atau tidak, dapat menjalankan aplikasi tersebut. 

Untuk melakukan publish file flash yang telah dibuat, langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut : padaMacromedia Flash 8, pilih menu 

File lalu klik Publish Setting, kemudian pilih Format, disini ada beberapa 

pilihan bentuk setting, centang pilihan Flash (.swf) dan Windows Projector 

(.exe). Untuk menjalankan aplikasi tekan control enter pada keyboard dan 

secara otomatis dua file berekstensi .swf dan .exe. telah dibuat. 
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Gambar 4.24 Publish File Macromedia Flash 8 


