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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Media 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat perangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat. Ada beberapa macam media, yaitu: 

1. Media Audio  

Media audio adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan  

pesan dari pengirim ke penerima yang biasanya hanya berupa suara tanpa 

disertai adanya gambar. Contoh media audio yaitu: Radio, Kaset, Rekaman 

audio, dan CD. 

2. Media Visual 

Media visual adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima yang biasanya hanya berupa gambar tanpa 

disertai adanya suara. Contoh media visual yaitu: Buku teks tercetak, Gambar 

diam, dan Alat peraga. 

3. Media Audio Visual 

Media audio visual adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima dalam bentuk gambar dan 

suara. Contoh media audio dan visual yaitu: Televisi, VCD, dan Gambar 

bergerak. 
 

2.2 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup 

belajar. Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu 

berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Pada 

Pasal 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
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Jadi pembelajaran adalah proses yang disengaja yang menyebabkan siswa 

belajar pada suatu lingkungan belajar untuk melakukan kegiatan pada situasi 

tertentu. 

 

2.3 Pembelajaran Interaktif 

Pembelajaran Interaktif adalah proses atau kegiatan belajar yang berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan dan distribusi pembelajaran dari komputer dan video 

yang bersifat edukasi dan dengan tampilan video dan audio juga memberikan 

kemudahan karena adanya gambar yang disertai dengan suara. Pembelajaran 

interaktif  bukan didominasi sebagai alat belajar yang hanya menyertai gambar 

dan suara semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. 

 

2.4 Doa / Do’a[1] 

Menurut bahasa, do'a berasal dari kata "da'a" artinya memanggil. 

Sedangkan menurut istilah syara' do'a berarti memohon sesuatu yang bermanfaat 

dan memohon terbebas atau tercegah dari sesuatu yang memudharatkan. 

Adapun lafadz do'a yang ada dalam Al-Qur'an bisa bermakna sebagai berikut : 

1. Ibadah, seperti firman Allah: Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang 

tidak memberi manfaat dan tidak memberi madharat kepadamu selain Allah, 

sebab jika kamu berbuat demikian maka kamu termasuk orang-orang yang 

zhalim. (Yunus: 106). 

2. Perkataan atau Keluhan, seperti pada firman Allah: Maka tetaplah demikian 

keluhan mereka, sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah 

dituai, yang tidak dapat hidup lagi. (al Anbiya: 15). 

3. Panggilan atau seruan, Allah berfirman: Maka kamu tidak akan sanggup 

menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan 

orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling 

ke belakang. (ar- Rum: 52). 

                                                
1 http://harapansatria.blogspot.com/2008/05/pengertian-doa.html 
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4. Meminta pertolongan, Allah berfirman: Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan 

tentang at Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad) 

buatlah satu surat yang semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-

penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (al Baqarah: 

23). 

5. Permohonan. Seperti firman Allah: Dan orang-orang yang berada dalam 

neraka berkata kepada penjagapenjaga jahannam: "Mohonkanlah kepada 

Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari." (al 

Mukmin: 49). 

 

2.5 Teknologi Informasi[2] 

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

Information technology (IT) adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apa 

pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, 

mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi 

dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari 

Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, 

TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya 

ponsel). 

Pengolahan, penyimpanan dan penyebaran vokal, informasi bergambar, 

teks dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan 

telekomunikasi. Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam 

sebuah artikel 1958 yang diterbitkan dalam Harvard Business Review, di mana 

penulis Leavitt dan Whisler berkomentar bahwa "teknologi baru belum memiliki 

nama tunggal yang didirikan, kita akan menyebutnya teknologi informasi (TI)". 

Beberapa bidang modern dan muncul teknologi informasi adalah generasi 

berikutnya teknologi web, bioinformatika, cloud computing, sistem informasi 

global, skala besar basis pengetahuan dan lain-lain. 

 

                                                
2 http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi 
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2.6 Tahapan Pembelajaran[3] 

2.6.1 Komunikasi dalam Pendidikan 

Komunikasi adalah salah satu hal vital dalam pendidikan. Seirang 

pendidik, guru atau dosen, sedang melakukan komunikasi dengan para siswa atau 

mahasiswanya ketika prosen belajar mengajar. Dengan komunikasi yang efektif, 

maka transfer ilmu dan nilai berjalan efektif pula. Begitu juga sebaliknya, jika 

komunikasi tidak efektif misalnya siswa lambat dalam memahami pelajaran. 

Lebih bahaya lagi adalah bisa jadi munculnya kesalahan dalam menterjemahkan 

dan dalam mengartikan. Siswa salah menginterpretasikan maksud dari guru 

sehingga yang dia pahami justru hal yang salah. 

Sebuah pepatah menyebutkan I hear I forget, I see I know, I do I understand. 

Berdasarkan penelitian De Porter, manusia dapat menyerap suatu materi sebanyak 

70% dari apa yang dikerjakan, 50% dari apa yang didengar dan dilihat (audio 

visual), sedangkan dari yang dilihatnya hanya 30%, dari yang didengarnya hanya 

20%, dan dari yang dibacanya hanya 10%. 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka eksperimental learning harus tetap 

diutamakan. Namun, ada kalanya Kegiatan Belajar Mengajar  (KBM) dihadapkan 

pada materi yang tidak dapat dilakukan eksperimennya. Misalnya suati percobaan 

membutuhkan waktu terlalu lama atau terlalu mahal. Pada saat seperti inilah 

diperlukan alat bantu pengajaran, salah satunya adalah pembelajaran 

menggunakan animasi interaktif. 

 

2.6.2 Educational Animation 

       UNESCO beberapa tahun yang lalu mengundang 20 perguruan tinggi di 

seluruh Indonesia yang memiliki fakultas keguruan untuk mengirimkan soerang 

dosen untuk mengikuti National Training Programme for Teacher Educators on 

ICT-Pedagogy Integration. Kegiatan tersebut diadakan oleh Asia-Pasific Regional 

Bureau for education dan SEAMEO Regional Open Learning Center 

(SEAMOLEC). Japanese Funds-in-Trust (JFIT) menandai kegiatan tersebut. ICT 

                                                
3 http://pentox-animation.com 
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in Education Programme ini dilaksanakan di SEAMOLEC, Jakarta, pada 6-10 

maret 2006. Diadakannya workshop ini mengindikasikan pentingnya 

pengintegrasian keterampilan TIK dan keterampilan mengajar untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif, inovatif, dan menyenangkan. 

Ada banyak media yang bisa membantu dalam proses pembelajaran. 

Software-software presentasi juga sudah familiar di masyarakat. Namun 

kebanyakan software presentasi sekarang baru sanggup menampilkan materi 

pelajaran secara statis. Dia menampilkan video, gambar, ataupun tulisan tapi 

belum bisa menyimulasikan rumus Fisika sehingga sesuatu materi pelajaran 

Fisika lebih mudah dipahami. Salah satu yang bisa menjadi alternatif adalah 

educational animation, yang kalau kita ambil pengertian sempitnya adalah 

visualisasi materi pelajaran dalam bentuk animasi digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

        

2.7 Metode Rekayasa Perangkat Lunak dengan Waterfall[4] 

 Model waterfall merupakan salah satu bentuk metode rekayasa perangkat 

lunak yang dapat diterapkan untuk pembangunan sistem yang bersifat data flow 

oriented. Tahapan–tahapan pengembangan yang dilakukan adalah rekayasa 

sistem, analisis permasalahan, perancangan, implementasi, pengujian, dan 

pemeliharaan. Tahapan–tahapan tersebut saling berkait dan saling mempengaruhi 

satu sama lainnya dalam suatu siklus menyetupai air terjun. Keterkaitan tahapan–

tahapan pengembangan perangkat lunak tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

                                                
4   Waterfall Model, http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model, 23 Desember 2009 
4   (en.wikipedia.org/wiki/File:Waterfall_model.png) 
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Sumber : en.wikipedia.org/wiki/File:Waterfall_model.png 

Gambar 2.1. Rekayasa Perangkat Lunak dengan Model Waterfall     

Penjelasan dari gambar 2.1 diatas adalah sebagai berikut : 

1. Tahap rekayasa system 

Pada tahap ini dilakukan suatu rekayasa sistem menyangkut pengumpulan 

kebutuhan (requirements) pada tingkat sistem dengan sejumlah kecil analisis. 

Rekayasa sistem mencakup juga pengumpulan kebutuhan pada tingkat bisnis 

strategis dan tingkat area bisnis. Adapun rekayasa yang dipakai adalah : 

 Data Flow Oriented dengan tool Data Flow Diagram (DFD). DFD 

merupakan suatu teknik penggambaran/pemodelan menggunakan notasi-

notasi grafis yang menunjukan aliran informasi dan perubahannya yang 

diterapkan sebagai perubahan data dari masukan (input) menjadi keluaran 

(output). 

 PSPEC (Proses Specification) merupakan suatu  pendeskripsian tentang 

apa yang terjadi pada proses level paling bawah pada suatu diagram aliran 

data. Disebut  juga dengan “MINISPEC”( Miniatur Specisfication). 

Maksud dari spesifikasi ini untuk mendefinisikan apa yang harus 

dilakukan utuk mengubah aliran masuk (input) menjadi keluaran (output). 

 Kamus Data adalah daftar terorganisir dari semua elemen data yang ada 

pada suatu sistem dengan definisi yang jelas/tepat, sehingga user & 

analisis sistem bisa mendapat kesepahaman dari input,output yang ada. 

Adapun hasil dari proses analisa ini adalah SRS (Software Requirement 

Specification). 
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2. Tahap analisis 

Pada tahap ini pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif dan terfokus, 

khususnya pada perangkat lunak. 

3. Tahap perancangan 

Tahap perancangan kerangka aplikasi yang mengacu pada tahapan 

sebelumnya, sehingga aplikasi yang dibuat dapat sesuai dengan kebutuhan. 

Perancangan dibagi menjadi : 

a) Perancangan Data 

Merupakan tahap penyeleksian representasi logis dari object data, dimana 

terdapat 3 informasi yang saling terkait yaitu object data, atribut dan 

hubungan antar object data yang satu dengan yang lainnya. 

b) Perancangan Arsitektural 

Meliputi fungsi apa saja yang diperlukan untuk software tersebut. 

c) Perancangan Antar Muka 

Meliputi penentuan Passing Parameter, interface antara sistem dengan 

user. 

d) Perancangan Prosedur 

Pendeskripsian algoritma yang rinci dengan menggunakan bahasa sehari-

hari. Perinciannya didasarkan pada CSPEC dan PSPEC. 

4. Tahap implementasi 

Proses penterjemahan tahap perancangan ke dalam bahasa pemrograman yang 

digunakan. Tahapan implementasi meliputi unit – unit yang ada pada 

keseluruhan sistem. 

5. Tahap pengujian 

Tahap ini berfokus pada logika internal perangkat lunak, memastikan bahwa 

semua pernyataan sudah diuji, dan pada eksternal fungsional yaitu 

mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan 

memastikan bahwa input yang dibatasi akan memberikan hasil aktual yang 

sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. 
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6. Tahap pemeliharaan 

Proses pemeliharaan perangkat lunak dan keseluruhan sistem bila terjadi 

kesalahan pada program, atau terjadi perubahan lingkungan perangkat lunak 

dan juga bila terjadi perubahan requirements dan maintenance yang bersifat 

preventif untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan. 

 

2.8 Adobe Flash CS5[5] 

Adobe Flash CS5 adalah pengembangan dan penyempurnaan dari versi 

sebelumnya yaitu  Adobe Flash CS4. Adobe Flash CS5 memiliki spesifikasi yang 

disesuaikan dengan perkembangan komputer modern yang semakin pesat, dengan 

sistem yang terintegrasi dengan teknologi  NVIDIA dan memaksimalkan 

teknologi multiprosessor. 

Adobe Flash CS5 diciptakan dengan kemampuan tinggi dengan kebutuhan 

spesifikasi komputer yang tinggi pula. Adobe Flash CS5 memiliki kemampuan 

yang lebih handal dari versi sebelumnya, salah satunya dalam permodelan dan 

animasi tiga dimensi, serta animasi berbasis object. 

 

2.9 Kelebihan Adobe Flash CS5[6] 

Adobe Flash CS5 telah banyak memperkaya konten web, media-media 

yang sangat sulit untuk ditampilkan melalui HTML dapat dengan mudah 

diintegrasikan melalui Flash movie. Suara dalam format mp3 dapat dengan mudah 

disiapkan dalam bentuk flash movie, tidak ketinggalan media canggih berbentuk 

video pun dapat dengan mudah pula diintegrasikan ke dalam website atas bantuan 

flash. Keberadaan flash telah menyebabkan tumbuh suburnya video yang dapat 

dinikmati secara online dewasa ini. 

Flash seolah-olah telah menjadi standar untuk animasi, interaktivitas, 

game, dan multimedia secara online. Tidak salah apabila kemudian Adobe 

systems mengintegrasikan Flash ke dalam produk mereka. Adobe sebagai 

pengembang terkemuka untuk urusan komputer grafis kini memegang sepenuhnya 

                                                
5 http://www.slideshare.net/clockheart/adobe-flash-cs4-4486811 
6 http://webdesainer.wordpress.com/2009/12/20/flash-fitur-fitur-baru-pada-adobe-flash-cs5/ 



II - 9 

 

kendali multimedia di dunia internet. Berbagai inovasi telah banyak dilakukan 

untuk mengubah wajah flash yang telah lama dikenal, sehingga menjadi jauh lebih 

baik lagi. 

Beberapa perubahan yang telah dilakukan Adobe untuk menambah 

kekuatan pada Flash CS5 adalah sebagai berikut: 

1. Tweening dengan Cara Baru 

Adobe telah memperkenalkan Flash yang dilengkapi dengan engine 

animasi baru, yang mengubah cara membuat dan melakukan motion tween 

yang selama ini telah sangat dikenal oleh penggunanya. Adobe telah 

menciptakan cara yang lebih mudah dan lebih intuitif untuk membuat animasi 

otomatis Motion tween tersebut. Animasi dalam bentuknya yang baru 

sekarang akan menciptakan tween span, yakni serangkaian frame yang 

mencatat dan menganimasikan perubahan-perubahan posisi, skala, dan warna 

pada objek yang ada di Stage. 

Flash sekarang dapat mencatat perubahan yang dilakukan pada objek. 

Untuk membuat motion tween, cukup geser playhead pada timeline, kemudian 

lakukan perubahan objek. Flash akan mencatat perubahan yang dilakukan dan 

akan menciptakan animasi yang diperlukan. Motion tween sekarang seara 

otomatis akan memperlihatkan motion path yang sekaligus memperlihatkan 

jalur (trajectory) pada objek. Motion path juga dapat langsung dipilih dan 

dapat dengan mudah dilakukan perubahan.  

2. Motion Preset 

Dalam membangun animasi seringkali perlakuan yang sama terhadap satu 

objek diperlukan pada objek yang lain. Perlakuan tersebut dapat disimpan ke 

dalam bentuk preset. Preset yang telah kita simpan akan mempermudah 

penggunaannya pada objek yang lain namun memerlukan animasi yang sama. 

Dengan kata lain, kita dapat menyimpan perubahan yang dilakukan menjadi 

sebuah preset, yang pada suatu saat dapat dipanggil kembali untuk 

menghasilkan bentuk animasi yang sama untuk objek yang berbeda. 
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Panel baru Motion Preset dapat memudahkan kita untuk mengelola preset 

animasi dengan cara menyusun, memilih dan mengaplikasikannya pada tween 

span di timeline. 

3. Motion Editor 

Motion Tween saja dirasa tidak cukup, diperlukan pengaturan yang lebih 

detil untuk membuat animasi dengan gerakan yang lebih kaya. Adobe 

sekarang telah menambahkan Motion Editor yang bias dipergunakan untuk 

mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan animasi. Motion Editor 

menampilkan format garis/kurva dan angka yang berhubungan dengan 

perubahan koordinat, rotasi, skala, transparansi, dan sebagainya. 

Motion Editor memungkinkan penggunanya untuk mengatur berbagai 

aspek yang bisa diubah tanpa harus selalu berhubungan dengan objek pada 

stage. Kita dapat menambahkan atau mengurangi titik-titik kontrol pada 

Motion editor bahkan tanpa menyentuh apapun pada stage. 

4. Easing Behavior 

Membuat animasi bouncing biasanya dilakukan dengan cara manual. 

Sekarang easing behavior telah ditambahkan sehingga pengguna  flash tidak 

perlu kesulitan lagi untuk membuat animasi bouncing. Lebih dari itu, kita 

dapat menggunakan beberapa easing behavior sekaligus dalam satu tween. 

5. Deco dan Spray Brush Tool 

Drawing Tools pada Adobe Flash CS5 mendapat 2 anggota baru, yakni 

Deco Tool dan Spray Brush Tool. Deco Tool (kependekan dari Decorative 

Tool) dapat dipergunakan untuk membuat pola berupa bunga dan daun yang 

dapat dianimasikan menjadi efek yang menarik. Deco Tool berisi juga Grid 

Fill dan Symmetry Brush. Grid Fill dapat dipergunakan untuk mengisi suatu 

area dengan gambar yang kita buat sehingga menjadi pola yang menarik. 

Sama halnya dengan grid fill, symmetry brush juga dapat dipergunakan untuk 

memperbanyak objek yang kita buat dengan pola yang terpusat pada satu titik 

(polar). Grid fill dan symmetry brush menggunakan symbol pada library 

sebagai objek yang akan diperbanyak. 
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Spray brush tool adalah cara menggambar baru dengan menggunakan 

objek yang telah kita buat sebagai pola untuk disemprotkan di Stage. Pola ini 

dapat kita atur persebarannya sehingga dapat menghasilkan gambar yang 

mirip dengan cat yang disemprotkan pada satu permukaan. Spray brush tool 

menggunakan symbol pada library yang akan digunakan sebagai objek yang 

akan diperbanyak. Pola persebaran objek tersebut dapat kita atur melalui 

ukuran brush, skala objek, rotasi objek, dan pengaturan skala dan rotasi objek 

secara acak/random. 

6. 3D Rotation dan 3D Translation Tool 

Perubahan yang cukup mendasar dilakukan  Adobe pada Flash CS5 adalah 

kemampuannya untuk bekerja dengan 3Dimensi . Flash CS5 telah dilengkapi 

dengan perangkat untuk melakukan rotasi dan translasi pada modus 3Dimensi. 

Movie clip sekarang telah diberi kemampuan baru untuk bisa melakukan rotasi 

dan transformasi pada sumbu x, y, dan z. Dengan demikian, semua aspek yang 

berhubungan dengan ketiga sumbu tersebut dapat kita pergunakan dan kita 

edit untuk membuat animasi. Seluruh pengaturan animasi tersebut dapat kita 

lakukan pada Timeline dan Motion Editor. 

Objek-objek 2Dimensi dalam Adobe Flash CS5 sekarang dapat dirender 

ke dalam dunia 3Dimensi, dengan satu langkah tambahan 3D Rotation Tool 

dan 3D Translation Tool maka objek-objek 2D tadi akan berada dalam dunia 

3D berikut segala macam atribut yang melekat di dalamnya, seperti perspektif, 

camera, pan effect, dsb. Apapun jenis objeknya, gambar, teks, bahkan bitmap 

sekalipun, kita dapat mengaturnya dalam tiga arah: X, Y, dan Z. Sebagai 

tambahan yang menarik, Flash dapat mengatur pergerakan objek-objek 

tersebut melalui program. Dengan demikian, programmer dapat menghasilkan 

efek-efek 3Dimensi yang sangat menarik untuk berbagai keperluan. Perintah-

perintah dan class dalam ActionScript 3.0 dapat membantu kebutuhan 

pemrograman tersebut. 

7. Bone Tool dan Bind Tool 

Perubahan lain yang sangat ditunggu dan dibutuhkan oleh animator adalah 

adanya tools baru berupa Bone tool dan Bind tool. Keduanya sangat berguna 
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ketika animator membutuhkan cara yang mudah untuk membuat animasi 

objek yang memiliki struktur tubuh yang kompleks seperti manusia dan 

binatang. Dengan adanya Bone tool dan Bind tool, maka gerakan yang rumit 

pun sekarang dapat dikerjakan dengan lebih mudah. 

Salah satu keuntungan dari adanya Bone tool dan Bind tool adalah adanya 

pengaturan Inverse kinematics atau IK. Inverse kinematics adalah salah satu 

istilah yang populer bagi 3D Animator. Inverse kinematics dapat dijelaskan 

secara sederhana sebagai berikut: Ketika kita mengangkat gelas untuk minum, 

maka jari-jari tangan akan mengarahkan gelas untuk mendekati mulut kita. 

Lengan bawah dan lengan atas tanpa kita sadari akan berkoordinasi untuk 

membentuk gerakan yang mengikuti posisi jari-jari kita. 

Sekarang, kita dapat menggabungkan shape dan symbol untuk 

membangun objek Inverse kinematics, membuat pose-pose tertentu dari objek 

tersebut, dan membuat animasi melalui pose-pose tersebut di dalam timeline. 

Bone tool dan bind tool memungkinkan kita untuk membuat hubungan antar 

objek dan kemudian mengeditnya. Pada akhirnya akan membuka banyak 

kemungkinan bagi animator dan pengguna Flash lainnya untuk membuat 

animasi yang mereka sukai. 

8. Library Management 

Library adalah panel yang berisi symbol yang dipergunakan pada movie 

flash. Pada Flash CS5, symbol-symbol yang baru dapat dikelompokkan ke 

dalam folder. Selain itu, kita dapat mencari symbol dengan menggunakan 

kotak Search. Ketikkan nama symbol yang dicari pada kotak search yang 

terletak di bagian atas panel library. 

9. Interface yang Baru 

Adobe telah membekali Flash CS5 dengan interface dan workspace yang 

baru. Beberapa panel kunci seperti timeline, property, dan toolbar sekarang 

ditata ulang disesuaikan dengan kebutuhan user. Adobe telah menyediakan 

beberapa preset yang memudahkan penggunanya untuk menata interface flash 

sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang ditangani. Preset yang disediakan 

meliputi: Animator, Classic, Debug, Designer, Developer, Essential. Preset 
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classic adalah layout interface yang paling mendekati keadaan interface 

tradisional. 

Beberapa panel diberi nilai yang lebih besar seperti panel property 

inspector yang diletakkan secara vertical di bagian kanan layar. Demikian 

halnya panel akses untuk membuka panel color, align, dan library diletakkan 

secara vertical dan disediakan berupa ikon yang dapat dikembangkan dengan 

mudah satu demi satu atau mode expanding yang dapat memperlebar panel-

panel tersebut secara bersamaan. 

10. F4V Video 

Adobe Flash CS5 menyediakan dukungan penuh terhadap video dengan 

format baru, yakni F4V. Format ini menjanjikan standar kualitas yang lebih 

tinggi pada bit rate yang lebih rendah, dan mendukung format video MPEG-4 

dan format audio AAC. F4V juga mendukung encoding dengan codec h.264, 

standar industri baru untuk mengirimkan video dengan kualitas High 

definition secara online. 

F4V dapat dilihat jika kita mengimpor video melalui menu: File > Import 

> Import Video, bisa juga melalui Adobe Media Encoder. 

11. Adobe Media Encoder 

Adobe Media Encoder menggantikan interface sebelumnya yang 

dinamakan Flash video encoder. Dirancang khusus untuk kebutuhan encoding 

video streaming. Dengan Adobe media encoder kita dapat menyiapkan video 

dalam format .flv atau .f4v dan kemudian menggabungkannya dengan movie 

flash sehingga dapat menghasilkan multimedia interaktif yang menarik. 

 

2.10 Web (Website)[7] 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, 

animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait 

                                                
7 http://www.balebengong.net/topik/teknologi/2007/08/01/pengertian-website-dan-unsur-
unsurnya.html 
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dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 

(hyperlink). 

Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia 

unsur-unsur penunjangnya, adalah sebagai berikut: 

1. Nama domain (Domain name/URL – Uniform Resource Locator) 

Pengertian Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL 

adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi 

sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang 

digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Contoh : 

http://www.facebook.com. Nama diperjualbelikan secara bebas di internet 

dengan status sewa tahunan. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi 

ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website 

tersebut. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional adalah com, net, org, 

info, biz, name, ws. Contoh nama domain ber-ekstensi lokasi Negara 

Indonesia adalah co.id (untuk nama domain website perusahaan), ac.id (nama 

domain website pendidikan), go.id (nama domain website instansi 

pemerintah), or.id (nama domain website organisasi). 

2. Rumah tempat website (Web hosting) 

Pengertian Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam 

harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain 

sebagainya yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa 

dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa/dipunyai, 

semakin besar web hosting semakin besar pula data yang dapat dimasukkan 

dan ditampilkan dalam website. Web Hosting juga diperoleh dengan 

menyewa. Besarnya hosting ditentukan ruangan harddisk dengan ukuran 

MB(Mega Byte) atau GB(Giga Byte). Lama penyewaan web hosting rata-rata 

dihitung per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-perusahaan 

penyewa web hosting yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun Luar 

Negeri. 
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3. Bahasa Program (Scripts Program) 

Adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam 

website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan 

statis, dinamis atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak ragam 

bahasa program yang digunakan maka akan terlihat website semakin dinamis, 

dan interaktif serta terlihat bagus. Beragam bahasa program saat ini telah hadir 

untuk mendukung kualitas website. Jenis jenis bahasa program yang banyak 

dipakai para desainer website antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts, 

Java applets dsb. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML 

sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya merupakan bahasa pendukung yang 

bertindak sebagai pengatur dinamis, dan interaktifnya situs. Bahasa program 

ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa program ini biasanya 

digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku tamu, 

anggota organisasi, email, mailing list dan lain sebagainya yang memerlukan 

update setiap saat. 

4. Desain website 

Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting serta 

penguasaan bahasa program (scripts program), unsur website yang penting 

dan utama adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan keindahan 

sebuah website. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan 

bagus tidaknya sebuah website. Untuk membuat website biasanya dapat 

dilakukan sendiri atau menyewa jasa website designer. Saat ini sangat banyak 

jasa web designer, terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas 

situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. Semakin banyak penguasaan 

web designer tentang beragam program/software pendukung pembuatan situs 

maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, demikian pula 

sebaliknya. Jasa web designer ini yang umumnya memerlukan biaya yang 

tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantung 

kualitas designer. 
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5. Publikasi website 

Keberadaan situs tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal 

oleh masyarakat atau pengunjung internet. Karena efektif tidaknya situs sangat 

tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk 

mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi 

atau promosi. Publikasi situs di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai 

cara seperti dengan pamlet-pamlet, selebaran, baliho dan lain sebagainya tapi 

cara ini bisa dikatakan masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara yang 

biasanya dilakukan dan paling efektif dengan tak terbatas ruang atau waktu 

adalah publikasi langsung di internet melalui search engine-search engine 

(mesin pencari, seperti Yahoo, Google, Search Indonesia, dsb). Cara publikasi 

di search engine ada yang gratis dan ada pula yang membayar. Yang gratis 

biasanya terbatas dan cukup lama untuk bisa masuk dan dikenali di search 

engine terkenal seperti Yahoo atau Google. Cara efektif publikasi adalah 

dengan membayar, walaupun harus sedikit mengeluarkan akan tetapi situs 

cepat masuk ke search engine dan dikenal oleh pengunjung. 

6. Pemeliharaan website 

Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu 

sesuai yang diinginkan seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, 

gambar atau lain sebagainya. Tanpa pemeliharaan yang baik situs akan 

terkesan membosankan atau monoton juga akan segera ditinggal pengunjung. 

Pemeliharaan situs dapat dilakukan per periode tertentu seperti tiap hari, tiap 

minggu atau tiap bulan sekali secara rutin atau secara periodik saja tergantung 

kebutuhan (tidak rutin). Pemeliharaan rutin biasanya dipakai oleh situs-situs 

berita, penyedia artikel, organisasi atau lembaga pemerintah. Sedangkan 

pemeliharaan periodik bisanya untuk situs-situs pribadi, penjualan/e-

commerce, dan lain sebagainya. 

 

 Berdasarkan karakteristiknya, website dapat dibagi menjadi 3 golongan. 

Berikut golongan-golongan website tersebut :  
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1. Website Statis 

Website statis adalah web yang mempunyai halaman tidak berubah. Artinya 

adalah untuk melakukan perubahan pada suatu halaman dilakukan secara 

manual dengan mengedit code yang menjadi struktur dari website tersebut.[8] 

2. Website Dinamis 

Website dinamis merupakan website yang secara struktur diperuntukan untuk 

update sesering mungkin. Biasanya selain utama yang bisa diakses oleh user 

pada umumnya, juga disediakan halaman backend untuk mengedit konten dari 

website. Contoh umum mengenai website dinamis adalah web berita atau web 

portal yang didalamnya terdapat fasilitas berita, polling dan sebagainya.[8] 

3. Website Interaktif  

Website Interaktif adalah website yang bersifat interaktif yang lebih dikenal 

istilah website generasi 2.0 ( web 2.0 ). dimana masing-masing user dapat 

memberikan pertanyaan, jawaban, argument, ide dan lain-lain. Salah satu 

contoh website interaktif adalah webs forum dan website komunitas. [8] 

  

                                                
8 http://www.pojokwebsite.com/website.html 


