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Abstrak
TK PKK Hargosari adalah sekolah untuk anak usia dini yang dimana dalam proses
pembelajarannya belum memanfaatkan teknologi. Sehingga dalam penyampaian materi masih
menggunakan beberapa buku dan poster. Hal ini kurang menarik untuk anak pada era digital
saat ini, dimana anak anak saat ini sudah banyak mengenal tekologi. Membuat inovasi tentang
cara penyampaian materi dengan menggunakan teknologi akan lebih menarik untuk anak anak
dalam belajar sambil bermain karena penyampaian yang digunakan dibuat seperti permainan
agar anak anak tertarik dan mudah dalam mengingat. Maka dari itu dibangunlah sebuah media
pembelajaran interaktif yang bertujuan untuk membantu para guru dalam mengajar dan agar
anak anak dapat belajar sambil bermain, anak anak akan melihat apa saja manfaat dan
kegunaan dari air, udara, dan api melalui video dan anak anak akan disuguhkan sebuah
permainan agar anak semakin tertarik untuk mencoba. Tujuan utama progam pengabdian
masyarakat ini adalah untuk membantu guru TK PKK Hargosari dalam menyampaikan materi
kepada siswa agar siswa lebih tertarik dan mendapatkan pengalaman yang baru dalam belajar.

Kata kunci: pembelajaran, interaktif, multimedia
sendiri dan kurang memperhatikan pelajaran yang
sedang diajarkan.

1. PENDAHULUAN
Menurut Wiratmojo dan Sasonohardjo, 2002
Pemakaian media pembelajaran dalam proses
belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan
keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan
rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa
pengaruh-pengaruh psikologis terhadap pebelajar.
Penggunaan media pembelajaran pada tahap
orientasi pengajaran akan sangat membantu
keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian
pesan dan isi pelajaran pada saat itu.[1]

Penentuan komponen-komponen pembelajaran
pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan.
Dengan demikian, segala usaha baik guru maupun
siswa diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan. Oleh sebab itu, melalui pendekatan
sistem setiap guru dapat lebih memahami tujuan
dan arah pembelajaran, sehingga melalui tujuan
yang jelas, bukan saja dapat menentukan langkahlangkah
pembelajaran
dan
pengembangan
komponen yang lainnya, akan tetapi juga dapat
dijadikan
kriteria
efektivitas
proses
pembelajaran.[2]
Analisis Situasi
TK PKK Hargosari berdiri pada tanggal 08 Mei
1989 di bawah Yayasan PKK Desa Hargosari. TK
PKK Hargosari dulu bertempat di balai desa
Hargosari yang beralamatkan di Mojosari,
Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul. Semakin
tahun TK PKK Hargosari semakin berkembang
maka pemerintah Desa Hargosari mempunyai
gedung sekolah sendiri, bertepatan dengan program
itu ada bantuan dari AMD berupa pembangunan

TK PKK Hargosari adalah taman kanak kanak yang
terletak di kabupaten Gunung Kidul. TK PKK
Hargosari berdiri pada tahun 1989 di bawah
Yayasan PKK Desa Hargosari. TK PKK Hargosari
beralamatkan di Dusun Pakel, Desa Hargosari,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.
Pada taman kanak kanak ini dalam proses
pembelajaran masih menerapkan pembahasan
menggunakan beberapa buku dan gambar poster
yang menjelaskan pembelajaran air, udara dan api.
Hal ini kurang menarik untuk minat anak anak
sehingga banyak anak anak yang sibuk bermain
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gedung sekolah. Setelah melalui berbagai proses
maka beberapa waktu kemudian tepatnya pada
tahun 1997 dengan adanya bantuan gedung dari
AMD maka berdirilah gedung sekolah TK PKK
Hargosari yang berlokasi di Pakel, Hargosari,
Tanjungsari, Gunungkidul.
Identitas Sekolah TK PKK Hargosari
1. Nama Sekolah :Taman Kanak-Kanak PKK
Hargosari
2. Alamat : Pakel, Hargosari, Tanjungsari,
Gunungkidul
3. Kode Pos : 55881
4. Jumlah Guru : 5 Orang
5. Jumlah Siswa : 54 Siswa
6. Akreditasi : Terakreditasi B

d. Terdapat beberapa game untuk mengasah
kecerdasan siswa.
e. Siswa dapat melihat nilai setelah menyelesaikan
permainan.
f. Tampilan dibuat menarik bagi siswa.
g. Terdapat profil sekolah.
Program Pengabdian ini sendiri bermanfaat agar
anak semakin tertarik untuk belajar dan diharapkan
dapat membantu para guru agar lebih mudah dalam
menyampaikan materi.
2. METODE PELAKSANAAN
Dalam pembuatan Tugas akhir ini, penulis
menggunakan beberapa metode pengumpulan data,
yaitu [3] :

Permasalahan Mitra
Dalam melakukan proses pengamatan, penulis
mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Taman
Kanak-Kanak PKK Hargosari yaitu proses
pembelajaran pada TK PKK Hargosari yang masih
menggunakan sistem lama yaitu menggunakan 24
buku, membuat siswa merasa mudah bosan dan
tidak memperhatikan pembelajaran dengan baik.
Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu
pihak Sekolah TK PKK Hargosari Ibu Nuryani,
selaku Kepala Sekolah TK PKK Hargosari,
mengemukakan bahwa pada TK PKK Hargosari
membutuhkan media pembelajaran yang dapat
membantu guru dalam menyampaikan pelajaran
agar anak anak tidak cepat merasa bosan dengan
pelajaran yang sedang diajarkan.

Metode Wawancara / Interview
Wawancara adalah suatu percakapan yang
diarahkan pada suatu masalah tertentu. Penulis
melakukan pengumpulan data dengan cara datang
langsung ke lokasi dan mengajukan pertanyaan
pertanyaan sesuai dengan masalah yang akan
diselesaikan. Metode ini dilakukan dengan cara
mewawancarai Kepala Sekolah TK PKK Hargosari.
Metode Observasi / Observation
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara mengadakan
penelitian secara teliti, serta pencatatan secara
sistematis. Penulis melakukan pengumpulan data
ini dengan cara datang langsung ke lokasi dan
mengamati aktivitas anak anak di TK PKK
Hargosari.

Solusi yang ditawarkan
Setelah mengamati dan menganalisis objek, maka
penulis melakukan evaluasi dari informasiinformasi yang sudah diperoleh penulis. Dimana
hasil evaluasi dari informasi tersebut dapat
disimpulkan bahwa, perlu pembuatan media
pembelajaran untuk TK PKK Hargosari dalam hal
ini Media Pembelajaran Mengenal Air, Udara Dan
Api.

Langkah Produksi Multimedia
(Urbani dan Purnama, 2012) mengemukakan
perumusan langkah produksi sinema berbasis
multimedia terdiri dari proses Pra Produksi,
Produksi, dan Pasca Produksi, jika dalam penelitian
ini perancangan media pembelajaran juga melalui
tiga tahapan kegiatan, yaitu pra produksi, produksi,
dan pasca produksi.[4]

Berikut adalah kebutuhan-kebutuhan fungsional
yang dibutuhkan dalam pembuatan media
pembelajaran TK PKK Hargosari. Dimana
kebutuhan fungsional ini akan memaparkan prosesproses apa saja yang ada di dalam Media
Pembelajaran Mengenal Air, Udara Dan Api
tersebut, seperti :
a. Media pembelajaran ini terbagi menjadi dua
bagian, permainan dan pembelajaran.
b. Diiringi dengan musik audio.
c. Menampilkan video mengenai air, udara dan api.

1) Tahap Pra Produksi
Dalam
proses
pembuatan
suatu
media
pembelajaran, pra produksi merupakan
tahap yang sangat penting karena menentukan
keberhasilan pada tahap selanjutnya.
Kegiatan pada tahap pra produksi meliputi
penentuan identifikasi program media
dengan menggunakan perangkat lunak berupa
Adobe Flash CS 6, Corel Draw X7,
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Adobe Photoshop CS6, Adobe Audition CS6 dan
perangkat keras berupa PC,
penyusunan garis besar isi program media
pembelajaran, dan penyusunan Story
board.

Dalam hal ini perangkat lunak (software) yang
digunakan untuk merancang media
pembelajaran, yaitu sebagai berikut :
Sistem Operasi 1. Windows 10
Aplikasi
1. Adobe Flash CS6
2. Adobe Audition CS6
3. CorelDraw X7
4. Photoshop CS6

2) Tahap Produksi
Tahap produksi merupakan kelanjutan dari tahap
pra produksi, langkah
selanjutnya dalam tahap produksi yaitu mendesain
background, mendesain tombol,
menyiapkan video, dan merancang program.

Pengertian Media Pembelajaran
Media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur
penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras
(hardware) dan unsur pesan yang dibawanya
(message/software).
Media
pembelajaran
memerlukan peralatan untuk menyajikan pesan,
namun yang terpenting bukanlah peralatan itu,
tetapi pesan atau informasi belajar yang dibawakan
oleh media tersebut.[9]

3) Tahap Pasca Produksi
Setelah produksi sudah selesai dilakukan, tahap
selanjutnya yaitu pasca
produksi yang merupakan tahap akhir dari
perancangan media pembelajaran
dengan menggunakan perangkat keras berupa PC
dan perangkat lunak berupa
Adobe Flash CS6. Selanjutnya uji kelayakan
program.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Tahap produksi merupakan kelanjutan dari tahap
pra produksi, langkah selanjutnya dalam tahap
produksi yaitu mendesain background, mendesain
tombol, menyisipkan video dan merancang
program. Setelah produksi selesai dilakukan, tahap
selanjutnya yaitu pasca produksi yang merupakan
tahap akhir dari perancangan media pembelajaran
dengan menggunakan perangkat keras PC dan
Perangkat lunak. Selanjutnya uji kelayakan
program. Dalam tahapan produksi dan pasca
produksi digunakan beberapa software sebagai
berikut:
1 Adobe Flash CS6 Untuk membuat program
media pembelajaran.
2 Adobe AuditionCS6

Alur Kegiatan dan Partisipasi Mitra
Penyiapan alat, bahan, dan sarana
pendukung, dimana mitra berpartisipasi pasif
dengan mengalokasikan waktu untuk persiapan
kegiatan acara.
Pada proses pembuatan aplikasi pembelajaran
interaktif Mengenal Air, Udara Dan Api, mitra
berpartisipasi aktif dengan meluangkan waktu
berdiskusi menentukan isi aplikasi.
Pada kegiatan Pelatihan Pembuatan Media
Pembelajaran interaktif, mitra berpartisipasi aktif
dengan mengikuti pelatihan.
Dalam penyusunan Laporan, mitra mendukung
seluruh kegiatan pendokumentasian dan proses
perijinan selama pembuatan laporan.

Untuk membuat narasi yang digunakan pada media
pembelajaran.
3 Adobe PhotoshopCS6
Untuk mengedit teks yang digunakan sebagai judul
dan tombol pada program.
4 CorelDraw X7 Untuk membuat background,
tombol, dan gambar-gambar yang dibutuhkan.

Kebutuhan hardware
Dalam hal ini perangkat keras yang digunakan
untuk merancang media pembelajaran. Spesifikasi
hardware sebagai berikut :
Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)
Processor: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64
Operating System: Microsoft® Windows® XP or
Windows 7
RAM : 2 GB or 4GB
Hardisk : 3.5 GB
Input : Mouse
Ouput : Speaker

Langkah persiapan asset adalah :
1. Menyiapkan asset berupa gambar seperti
background, gambar tombol, dan huruf yang sudah
di edit.
2. Menyiapkan beberapa sound yang akan
digunakan untuk media pembelajaran.

Kebutuhan Software
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berikut.
1. Pada Menu Bar pilih Insert kemudian New
Symbol (ctrl +F8)
2. Kemudian pada type ubah button dan pada name
berikan nama agar mudah
dikenali kemudian pilih ok.
3. Pindahkan gambar tombol ke lembar kerja
4. Kemudian Insert Keyframe pada layer 1 pada up,
over dan down.
5. Kemudian pindahkan tombol ke lembar kerja
utama dan beri action script.
Gambar 1. Loading bar
Aplikasi di uji kelayakannya sebelum diuji coba di
Mitra
Tombol Menu Belajar Menuju ke menu belajar Ok
Tombol Menu Bermain Menuju ke menu bermain
Ok
Tombol Profil Menuju ke profil sekolah Ok
Tombol Keluar Untuk keluar dari program Ok
Tombol Fullscreen Untuk memperbesar layar Ok
Tombol Minimize Untuk memperkecil layar Ok
Halaman Profil
Tombol Kembali Menuju ke menu Utama Ok
Tombol Keluar Untuk keluar dari program Ok
Tombol Fullscreen Untuk memperbesar layar Ok
Tombol Minimize Untuk memperkecil layar Ok

Gambar background ini digunakan untuk tampilan
halaman awal / halaman intro. Pada tampilan
halaman awal ini terdapat animasi teks muncul dan
terdapat loading bar seperti terlihat pada gambar 1.

Berikut langkah-langkah pembuatan dokumen
flash:
1. Buka aplikasi Adobe Flash CS6. Pada gambar 2
merupakan tampilan awal Adobe Flash.

Mempublish file ke dalam exe bertujuan agar file
dapat di jalankan padawindows tanpa harus
membuka program Adobe Flash. Berikut ini adalah
langkah-langkah publish agar menjadi file.exe.
1. Pada Menu Bar pilih Publish Setting
2. Kemudian ubah nama dan pilih folder untuk
penyimpanan agar mudah di cari
3. Pada bagian other formats pilih win projector

Gambar 2 Tampilan Awal Adobe Flash CS6
2. Pilih Create New kemudian pilih ActionScript
2.0. Ubah ukuran pada properties.

Penulis menguji fungsi-fungsi dari aplikasi dengan
cara mencoba satu persatu (Black Box Testing).
Detail pelaksanaannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Import File
Setelah sebelumnya menyiapkan beberapa asset
untuk pembuatan media pembelajaran, maka
langkah selanjutnya adalah mengimport file ke
dalam Adobe Flash. Adapun cara mengimport file
adalah sebagai berikut.
1. pada Menu Bar pilih Import, lalu Import to
Library agar semua asset
terimpan pada Library.
2. Pilih file yang akan digunakan kemudian open.
Membuat Tombol
Pada media pembelajaran ini terdapat beberapa
tombol yang menghubungkan
satu halaman ke halaman yang lain. Adapun cara
pembuatan tombol adalah sebagai
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4. KESIMPULAN
Tabel 1. Pengujian aplikasi

Berdasarkan
penjelasan
dan
pembahasan
keseluruhan materi pada penulisan pada TK PKK
Hargosari”, penulis dapat mengambil
kesimpulan yaitu :
1. Aplikasi media pembelajaran mengenal air udara
dan api dapat dibuat melalui tahap metode
penelitian wawancara dan metode penelitian
observasi, selain itu tahap perancangan mulai dari
tahap pra produksi yaitu penentuan identifikasi
perangkat lunak dan perangkat keras, penyusunan
garis besar isi program, dan penyusunan
storyboard, kemudian tahap produksi yaitu
meracang program dan tahap pasca produksi yaitu
uji kelayakan program.
2. Dengan menggunakan media pembelajaran
interaktif
dapat
membantu
guru
dalam
menyampaikan materi kepada siswa.
3. Media Pembelajaran mengenal air udara dan api
menyajikan materi materi mengenal air udara dan
api.
4. Pembuatan media pembelajaran mengenal air
udara dan api menggunakan software Adobe Flash
CS6, CorelDraw X7, Adobe Photoshop CS6, dan
Adobe Audition CS6.
5. Media Pembelajaran mengenal air udara dan api
merupakan media pembelajaran yang dibuat dengan
menggunakan Bahasa pemrograman action script.

Selanjutnya Aplikasi juga diperlihatkan kepada
anak didik TK dengan cara; guru memahami materi
yang akan disampaikan, kemudian dengan
menyambungkan laptop atau komputer ke
proyektor. Proses menunjukkan aplikasi kepada
anak-anak terlihat pada gambar 3.

Aplikasi multimedia mengenai media pembelajaran
mengenal air udara dan api pada TK PKK
Hargosari ini diharapkan dapat memberikan
manfaat serta nilai guna TK PKK Hargosari
khususnya sebagai media pembelajaran yang
memberikan penjelasan tentang materi mengenal
air udara dan api.
Gambaran terhadap laporan tugas akhir, aplikasi
media pembelajaran mengenal air udara dan api
pada TK PKK Hargosari, masih ada kekurangan
yang dapat diperbaiki maupun dilengkapi untuk
pengembangan selanjutnya, antara lain:
1. Dalam menggunakan media pembelajaran ini,
sebaiknya
siswa
didampingi
oleh
guru
pembimbing, sehingga siswa dapat memahami
fungsi dari tombol-tombol yang ada.
2. Untuk menghindari siswa merasa bosan dengan
materi yang sama setiap aplikasi dijalankan, maka
perlu dilakukan pengembangan secara teratur dalam
fitur aplikasi agar para siswa mendapatkan materi
pembelajaran yang baru.

Gambar 3. Menguji Coba Aplikasi kepada
anak-anak.
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