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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Aplikasi[3] 

Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer 

yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas 

yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak 

sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara 

langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang 

menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah 

pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. 

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang 

disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi (application suite). Contohnya 

adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org, yang menggabungkan suatu aplikasi 

pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi 

dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki 

kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan 

tiap aplikasi. Sering kali, mereka memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi 

satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna.  

 

2.2 Rambu Lalu Lintas[12] 

Rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk 

tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di 

antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan 

petunjuk bagi pemakai jalan. Berdasarkan jenis pesan yang disampaikan, rambu 

lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi rambu-rambu sebagai berikut : 
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2.2.1 Rambu Peringatan. 

Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada 

bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan. Warna dasar rambu 

peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. 
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2.2.2 Rambu Petunjuk. 

Rambu pendahulu petunjuk jurusan,  rambu petunjuk jurusan dan rambu 

penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara 

lain kota, daerah/ wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan 

dengan warna dasar hijau dengan lambing dan /atau tulisan warna putih. Rambu 

petunjuk jurusan menggunakan huruf capital pada huruf pertama, dan selanjutnya 

menggunakan huruf kecil dan /atau seluruhnya menggunakan huruf capital atau 

huruf kecil. Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan 

dengan warna dasar coklat dengan lambing dan /atau tulisan warna putih Rambu 

petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, 

situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan 

warna dasar biru. 
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2.2.3 Rambu Larangan 

Rambu larangan yang menunjukkan perbuatan yang dilarang dilakukan 

oleh pemakai jalan. Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambing atau 

tulisan bewarna hitam atau merah. 

 

 

 

 



II-12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-13 
 

 

 

 

 

 



II-14 
 

 



II-15 
 

 



II-16 
 

2.2.4 Rambu Perintah 

Rambu perintah menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai 

jalan. Rambu perintah berbentuk bundar berwarna biru dan lambang atau tulisan 

berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah. 
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2.3 Pengertian Multimedia Pembelajaran[10] 

Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih 

media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video dan animasi secara 

terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia 

linierdanmultimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang 

tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan 

film. 

Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan 

alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia 

interaktif adalah: multimedia pembelajaran interaktif, dan aplikasi game. 

Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan 

yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi dalam pembelajaran yang 

utama adalah bagaimana siswa belajar. Belajar dalam pengertian aktifitas mental 

siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan 

perilaku yang bersifat relatif konstan. Dengan demikian aspek yang menjadi 

penting dalam aktifitas belajar adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan ini 

diciptakan dengan menata unsur-unsurnya sehingga dapat mengubah perilaku 

siswa. Dari uraian di atas, apabila kedua konsep tersebut kita gabungkan maka 

multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang 

digunakan dalam proses pembelajran, dengan kata lain untuk menyalurkan pesan 

(pengetahuan, keterampilan dan sikap) serta dapat merangsang piliran, perasaan, 

perhatian dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, 

bertujuan dan terkendali. 

 

2.4 Karakteristik Media dalam Multimedia Pembelajaran[9] 

Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, pemilihan dan 

penggunaan multimedia pembelajaran harus memperhatikan karakteristik 
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komponen lain, seperti: tujuan, materi, strategi dan juga evaluasi pembelajaran. 

Karakteristik multimedia pembelajaran adalah: 

1. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan 

unsur audio dan visual. 

2. Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasi respon pengguna. 

3. Bersifat mandiri, dalam pengertian member kemudahan dan kelengkapan isi 

sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan 

orang lain. 

Selain memenuhi ketiga karakteristik tersebut, multimedia pembelajaran 

sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut: 

1. Mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. 

2. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju 

kecepatan belajarnya sendiri. 

3. Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam 

bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, danpercobaan. 

 

2.5 Definisi Interaktif[4] 

Istilah Interactive atau interaktif terdiri dari dua kata yaitu ’inter’ dan 

‘aktif’. Inter memiliki arti antar yaitu antar dua pihak atau lebih yang dilibatkan 

dalam proses. Dan aktif berarti tidak diam, dalam hal ini tidak bisa diam dalam 

hal merespon.Berdasarkan definisi inter dan aktif diatas dapat kita simpulkan 

bahwa kata interaktif memiliki maknayaitu secara aktif saling memberi respon 

dari aksi-aksiyang dilakukan antara pengirim aksi dan penerima aksi, dalam kasus 

ini yaitu Aplikasi Multimedia Pembelajaran Interaktif Pengenalan Rambu-Rambu 

Lalu Lintas. 

 

2.6 Metode Rekayasa Perangkat Lunak dengan USDP[16] 

 USDP (Unified Software Development Process) sesungguhnya merupakan 

salah satu metode rekayasa perangkat lunak berorientasi objek yang secara 



II-20 
 

konsisten mencoba beradaptasi dengan semakin besar dan semakin kompleknya 

system-sistem/ perangkat lunak-perangkat lunak yang dikembangkan oleh para 

vendor perangkat lunak di seluruh dunia. Tentu saja kompleksitas perangkat lunak 

ini juga sangat dipengaruhi oleh maraknya penggunaan/ pemanfaatan teknologi 

internet diseluh dunia. Selain itu, dengan semakin tingginya persaingan antar 

vendor perangkat-perangkat lunak ciptaannya semakin cepat masuk ke pasar yang 

untuk hal ini diperlukan metode-metode dan teknik-teknik rekayasa perangkat 

lunak yang lebih efektif dan efisien.  

Meski saat ini para vendor di seluruh dunia (terutama yang menggunakan 

bahasa pemrograman berorientasi objek semua sepakat menggunakan UML 

sebagai sarana untuk melakukan analisis dan perancangan perangkat lunak, 

berbagai metode yang berbeda mereka gunakan untuk mengimplementasikannya. 

Metode USDP sebagai pemandu para manajer proyek (serta para analisis sistem) 

untuk melakukan analisis dan perancangan perangkat lunak yang melakukannya 

dengan menggunakan diagram-diagram UML. (UML tentu saja hanya sekedar 

kumpulan sejumlah diagram; UML hanya sekedar kakas [tool]. Para analis sistem 

memerlukan metode yang sesuai untuk mengimplementasikannya dalam 

melakukan analisis dan perancangan sistem). 

USDP, seperti tersirat dari namanya, merupakan suatu proses 

pengembangan perangkat lunak. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa ‘proses’ 

pengembangan/ rekayasa perangkat lunak sesungguhnya merupakan aktivitas-

aktivitas yang diperlukan untuk menerjemahkan ‘kebutuhan dan harapan 

pengguna’ menjadi sebuah sistem perangkat lunak. Tentu saja, USDP bukan 

hanya merupakan aktivitas yang terkhususkan yang menghasilkan bagian tertentu 

dari sebuah sistem-sistem/ perangkat lunak-perangkat lunak yang berukuran besar 

dan kompleks (bahkan raksasa!). 

USDP merupakan metode pengembangan/ rekayasa perangkat lunak yang 

berbasiskan komponen (component based software engineering), yang berarti 

sistem perangkat lunak yang kelak dihasilkan akan terdiri atas komponen-

komponen perangkat lunak yang saling terhubung melalui antarmuka yang 
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terdefinisi dengan baik. Dalam hal ini USDP, seperti telah disinggung diatas, 

menggunakan UML sebagai kakas bantu utama analisis dan perancangan system 

perangkat lunak. Dalam hal ini, USDP juga merupakan pengembangan sistem/ 

perangkat lunak yang dikendalikan oleh use case (use case driven software 

engineering), sehingga use case diagram merupakan kendali dalam seluruh 

tahapan pengembangan sistem/ perangkat lunak, mulai perencanaan-analisis-

perancangan-implementasi. 

 

2.6.1 Karakteristik-Karakteristik USDP 

USDP, seperti dikemukakan oleh para penciptanya (Graddy Booch, Ivar 

Jacobson, serta DR. James Rumbaugh) yang juga merupakan para perancang 

kakas (tool) UML, memiliki karakteristik-karakteristik sebagaimana berikut. 

1. Use-case Driven. Perangkat lunak yang kelak dihasilkan semestinya 

bersifat melayani para penggunanya dan sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan pengguna’ (dalam diagram use case sering disebut sebagai actor) 

tidak hanya berupa orang-orang yang menggunakan perangkat lunak 

(meski sebagian besar tentunya orang-orang yang menggunakan perangkat 

lunak yang dihasilkan), melainkan juga sistem-sistem lain yang 

menggunakan sistem/ perangkat lunak yang dihasilkan. Sementara itu use 

case merupakan urut-urutan interaksi antar actor dengan sistem/ perangkat 

lunak yang kita kembangkan. Use case, sesuai dengan filosofi ‘perangkat 

lunak yang memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna’, merupakan 

sesuatu yang mengendalikan proses pengembangan perangkat lunak. 

Dalam hal ini, use case juga mengendalikan arsitektur sistem yang 

dikembangkan dan pada gilirannya arsitektur system akan secara positif 

berimbas pada pemilihan suatu use case. (Suatu proses yang bersifat 

timbal-balik). 

2. Architecture Centric. Peran dari arsitektur sistem perangkat lunak mirip 

dengan peran arsitektur pada sistem kontruksi teknik sipil. Arsitektur, baik 

pada kontruksi teknik sipil maupun pada rekayasa perangkat lunak, pada 
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prinsipnya meninjau sistem dari segala sudut pandang yang mungkin. 

Dalam sudut pandang sistem perangkat lunak, pada dasarnya arsitektur 

memuat aspek-aspek statis dan dinamis perangkat lunak yang 

bersangkutan. Arsitektur sistem mencerminkan ‘kebutuhan dan harapan 

pengguna’ yang terlihat dengan jelas pada definisi-definisi use case, 

seperti (DBMS-Database Management System), protocol komunikasi, 

komponen-komponen perangkat lunak yang dapat digunakan-ulang, 

pertimbangan-pertimbangan peletakan komponen-komponen perangkat 

lunak di komputer-komputer yang sesuai (deployment), serta kebutuhan-

kebutuhan non-fungsional (kinerja, keandalan, dan sebagainya). 

3. Iterative and Incremental. Pengembangan perangkat lunak komersial 

biasanya berlanjut selama beberapa bulan atau bahkan tahun. Dalam 

kenyataannya, suatu perangkat lunak besar biasanya dibagi ke beberapa 

proyek lain yang lebih kecil di mana masing-masing proyek yang lebih 

kecil dikerjakan secara iterative sehingga pada akhirnya menghasilkan 

perangkat lunakterintegrasi berukuran besar yang terbentuk secara 

inkremental. Pada umumnya, iterasi berlangsung pada sejumlah use case 

yang secara keseluruhan memperluas fungsionalitas system yang lebih 

besar. Selain itu, iterasi juga sering berlangsung pada use case-use case 

yang memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan use 

case yang lainnya. 
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Gambar 2.1  Model USDP 

(Sumber gambar: Nugroho, Adi. Rekayasa Sistem Berorientasi Objek dengan 

Metode USDP, Cetakan Pertama, Informatika, Bandung, 2004.) 

 

2.6.2 Model USDP 

1. Model Analisis (Analysis). Model analisis memiliki 2 kegunaan, yaitu 

memperhalus dan merinci definisi-definisi masing-masing use case. 

2. Model Perancangan (Design). Model Perancangan mendefinisikan 

struktur statis system seperti subsistem, kelas-kelas, dan antar muka-

antarmuka dan hubungannya masing-masing dalam rangka sistem/ 

perangkat lunak yang sedang dikembangkan. 

3. Model Deployment. Model deployment mendefinisikan simpul-simpul 

komputer secara fisik dan melakukan pemetaan masing-masing komponen 

ke setiap simpul komputer yang ada. 

4. Model Implementasi (Implementation). Model implementasi memuat 

komponen-komponen (merepresentasikan kode-kode dalam bahasa 

pemrograman tertentu yang dipilih) dan melakukan pemetaan kelas-kelas 

ke komponen-komponen. 
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5. Model Pengujian (Testing). Model pengujian mendeskripsikan kasus-

kasus dan prosedur-prosedur pengujian yang tujuannya adalah melakukan 

verifikasi terhadap perangkat lunak yang dihasilkan dengan cara melihat 

dan memastikan apakah masing-masing use case telah diimplementasikan 

dengan cara yang sesuai dengan fungsionalitas utama yang tercakup di 

dalamnya. 

 

2.7 Perancangan System dengan UML (Unified Modeling Language)[15] 

2.7.1 Use Case Diagram 

Diagram yang bersifat statis, diagram ini memperlihatkan himpunan use 

case dan actor (suatu jenis khusus dari kelas) diagram ini sangat penting untuk 

mengorganisasikan dan memodelkan prilaku dari suatu sistem yang dibutuhkan 

serta diharapkan pengguna. Adapun simbol-simbol yang sering digunakan dalam 

Use Case Diagram adalah : 

Tabel 2.1 Simbol-simbol pada Use Case Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan 

aktor pada diagram. 

2. 

 

Simbol UseCase, menggambarkan 

UseCase pada diagram 

3. 

 

Simbol Unidirectional Association, 

menggambarkan relasi antar aktor 

dan use case  

 

(Sumber tabel: Hariyanto, Bambang. Ir.,M.T. Rekayasa Sistem Berorientasi 

Objek, Andi, Yogyakarta, 2010.) 
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2.7.2 Class Dalam Model Analisis 

Elemen model yang terdapat dalam model analisis disebut kelas analisis 

(analysis class). Kelas analisis adalah kelas ber-stereotype “Boundary”, 

“Control”, atau “Entity” yang menggambarkan sebuah konsep awal mengenai 

“benda” dalam sistem aplikasi yang memiliki tanggung jawab dan perilaku. Kelas 

analisi akhirnya berkembang menjadi kelas didalam model desain. Adapun simbol 

- simbol yang sering digunakan dalam Class  dalam model analisis adalah : 

Tabel 2.2 Simbol-simbol pada Class Model Analisis 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Boundary, menggambarkan 

batasankelas pada diagram. Dimana 

kelas yang memodelkan interaksi 

antara satu atau lebih actor dengan 

sistem 

2. 

 

Simbol Control, menggambarkan 

unsure kendali pada diagram. 

3. 

 

Entity menggambarkan kelas entitas  

pada diagram. 

(Sumber tabel: Hariyanto, Bambang. Ir.,M.T. Rekayasa Sistem Berorientasi 

Objek, Andi, Yogyakarta, 2010.) 

2.7.3 Class Diagram 

Diagram yang bersifat statis, diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-

kelas, antarmuka-antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. Diagram 

ini umum dijumpai pada pemodelan berorientasi objek, meskipun bersifat statis 

sering pula diagram kelas ini memuat kelas-kelas aktif. Adapun simbol-simbol 

yang sering digunakan dalam Class Diagram adalah : 
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Tabel 2.3 Simbol-simbol pada Class Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan 

aktor pada diagram. 

2. 

 

Simbol Agregation, 

menggambarkan relasi agregasi 

 

3. 
 

SimbolAssociation,menggambarkan 

relasi asosiasi. 
 

(Sumber tabel: Hariyanto, Bambang. Ir.,M.T. Rekayasa Sistem Berorientasi 

Objek, Andi, Yogyakarta, 2010.) 

 

2.7.4 Sequence Diagram 

Diagram yang bersifat dinamis, diagram urutan adalah diagram interaksi 

yang menekankan pada pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu. Adapun 

simbol-simbol yang sering digunakan dalam Sequence Diagram adalah : 

Tabel 2.4 Simbol-simbol pada Sequence Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan 

aktor pada diagram. 

2. 

 

Simbol Boundary, menggambarkan 

batasankelas pada diagram. 

3. 

 

Simbol Control, menggambarkan 

unsure kendali pada diagram. 
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4. 

 

Entity menggambarkan kelas entitas  

pada diagram. 

5. 
 

Object Message, menggambarkan 

pesan antar dua objek. 

6. 
 

Message to Self, menggambarkan 

pesan yang menuju dirinya sendiri. 

 

(Sumber tabel: Hariyanto, Bambang. Ir.,M.T. Rekayasa Sistem Berorientasi 

Objek, Andi, Yogyakarta, 2010.) 

 

2.7.5 Collaboration Diagram 

Diagram yang bersifat dinamis, diagram kolaborasi adalah diagram 

interaksi yang menekankan organisasi struktural dari objek-objek yang menerima 

serta mengirim pesan. Adapun simbol-simbol yang sering digunakan dalam 

Collaboration Diagram adalah : 

Tabel 2.5 Simbol-simbol pada Collaboration Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan 

aktor pada diagram. 

2. 

 

Simbol Boundary, menggambarkan 

batasankelas pada diagram. 

3. 

 

Simbol Control, menggambarkan 

unsure kendali pada diagram. 

4. 

 

Entity menggambarkan kelas entitas  

pada diagram. 

5. 

 

Link to Self, menggambarkan 

bahwa suatu objek memanggail 

operasinya sendiri 
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6. 

 

Object Link, menggambarkan 

lintasan komunikasi  antar dua 

objek. 

7. 

 

Link Message, menggambarkan 

pesan antar dua objek, atau dari 

suatu objek ke dirinya sendiri. 

8. 

 

Reverse Link Message, 

menggambarkan pesan dalam arah 

berlawanan antar dua objek. atau 

dari suatu objek ke dirinya sendiri. 

(Sumber tabel: Hariyanto, Bambang. Ir.,M.T. Rekayasa Sistem Berorientasi 

Objek, Andi, Yogyakarta, 2010.) 

 

2.7.6 Activity Diagram 

Diagram yang bersifat dinamis, diagram aktivitas adalah tipe khusus 

dalam diagram state yang memperlihatkan aliran dari sesuatu aktifitas ke aktfitas 

lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini terutama penting dalam pemodelan 

fungsi-fungsi dalam suatu sistem dan memberi tekanan pada aliran kendali antar 

objek. Adapun simbol-simbol yang sering digunakan dalam Activity Diagram 

adalah : 

Tabel 2.6 Simbol-simbol pada Activity Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 
 

Simbol Start state, menggambarkan  

aliran kerja berawal. 

2. 
 

Simbol End state, menggambarkan  

aliran kerja berakhir. 

3. 
 

Simbol Decision, menggambarkan  

Titik keputusan pada aliran kerja. 



II-29 
 

4. 
 

 

State Transition, menggambarkan  

transisi dari suatu aktivitas ke  

aktivitas yang lain. 

5. 

 

State, menggambarkan state untuk 

suatu objek. 

(Sumber tabel: Hariyanto, Bambang. Ir.,M.T. Rekayasa Sistem Berorientasi 

Objek, Andi, Yogyakarta, 2010.) 

 

2.8 Implementasi 

2.8.1 Adobe Flash[1] 

Adobe Flash (dahulu bernama Macromedia Flash) adalah salah satu 

perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe Systems. 

Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar 

tersebut. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file 

extension.swf dan dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasangi Adobe 

Flash Player. Flash menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript 

yang muncul pertama kalinya pada Flash 5. 

 

2.8.2 Adobe Photoshop[2] 

Merupakan salah satu aplikasi desain grafis yang dibuat oleh perusahaan 

Adobe. Dalam aplikasinya Adobe berperan dalam menciptakan  media bantu 

desain grafis khususnya fotografi (Photoshop), tetapi dalam perkembangannya 

Adobe mengembangkan berbagai aplikasi lainnya yang digunakan dalam berbagai 

tujuan. Seperti pembuatan Website, Animasi, Video dan lain sebagainya. 

 

2.8.3 Corel Draw[6] 

CorelDraw digunakan sebagai media desain vektor sederhana. CorelDraw 

merupakan aplikasi desain grafis yang diciptakan oleh perusahaan Corel. 
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Termasuk ke dalam salah satu Aplikasi desain vektor yang paling banyak 

digunakan. 

 

2.8.4 Cool Edit[5] 

Cool Edit Pro digunakan sebagai aplikasi pengolah audio. Dapat 

menciptakan efek-efek suara dan memadukan berbagai jenis suara menjadi sebuah 

suara latar yang akan digunakan dalam backsound CD Multimedia Interaktif. 

Selain itu, suara tombol dan navigasi dapat dimodifikasi dengan menggunakan 

aplikasi ini. 


