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ABSTRAK 
 

Macromedia flash 8 profesional merupakan salah satu software yang dapat 
digunakan untuk membuat modul pembelajaran  interaktif. Didukung dengan 
software program videoediting, soundrecorder dan pemrograman actionscript 
diharapkan akan menghasilkan modul pembelajaran interaktif yang bagus, 
bermutu dan mudah dipahami serta mudah diikuti pengguna. Pembelajaran 
interaktif yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh 
pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses 
selanjutnya. Pembelajaran interaktif merupakan suatu metode pembelajaran 
terbaru  yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dengan cepat. 

Perancangan yang dilakukan penulis ini adalah membuat aplikasi 
pembelajaran interaktif bahasa pemrograman visual basic.net berbasis online, 
yang tujuan utama diharapkan penulis untuk aplikasi pembelajaran online ini 
adalah pengguna dapat menikmati pembelajaran yang pembahasannya lebih 
lengkap seperti  menu pengenalan vb, menu materi yang disampaikan memiliki 
alur dari pengenalan form dan objek hingga mengolah data dengan database, 
terdapat menu trik khusus vb, ada menu video sebagai media pembelajaran yang 
lebih interaktif dengan pengguna, terakhir menu soal dimana soal yang diberikan 
memiliki jenjang kesulitan sehingga pengguna bisa memilih soal sesuai dengan 
kemampuannya. 

Aplikasi pembelajaran interaktif bahasa pemrograman visual basic.net 
berbasis online sangat membantu pengguna untuk belajar bahasa pemrograman. 
Didalam aplikasi ini memiliki materi yang cukup bisa dimengerti bagi pengguna 
tingkat pemula sehingga lebih cepat pemahaman materi. Namun dari semua menu 
yang ada pada aplikasi pembelajaran ini masih terdapat beberapa kekurangan, 
yakni materi yang disampaikan kurang lengkap untuk pengguna kelas tingkat 
lanjut yang kesulitannya kode programnya lebih rumit dibandingkan materi yang 
telah tersedia di aplikasi saat ini. 
 
Kata kunci : Pembelajaran Interaktif, Pemrograman, Visual Basic.Net 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran interaktif adalah suatu pembelajaran yang dilengkapi 

dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga 

pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Ada 

macam-macam pembelajaran interaktif, misalnya tutorial pembelajaran, 

multimedia, dan masih banyak lagi. 

Macromedia flash 8 profesional merupakan salah satu software yang 

dapat digunakan untuk membuat modul pembelajaran  interaktif. Didukung 

dengan software program videoediting, soundrecorder dan pemrograman 

actionscript diharapkan akan menghasilkan modul pembelajaran interaktif yang 

bagus, bermutu dan mudah dipahami serta mudah diikuti pengguna. 

Pembelajaran ini dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendaki untuk proses selanjutnya. Pembelajaran interaktif merupakan suatu 

metode pembelajaran terbaru  yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

dengan cepat. Tidak seperti metode belajar konvensional dimana pengguna harus 

belajar dari membaca buku, sehingga terkadang terasa membosankan, kurang  

menarik, dan kadang sulit dipahami dari segi bahasa maupun pembahasannya. 
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Dalam pembelajaran interaktif visual basic.net 2008 pengguna akan dikenalkan 

materi dari awal seperti sejarah perkembangan visual basic dari tahun pertama 

pembuatan hingga versi yang terbaru, mengenal form dan objek kontrol yang ada 

di dalam visual basic.net 2008, hingga mengolah data dengan database access 

dan database sql. 

Pemilihan pembahasan bahasa pemrograman visual basic.net yang 

diangkat dalam aplikasi pembelajaran ini karena visual basic merupakan bahasa 

pemrograman desktop dan web yang paling banyak digunakan oleh programmer. 

Visual basic.net merupakan suatu program yang digunakan untuk 

mengembangkan dan membangun aplikasi yang bergerak di dalam sistem .Net 

Framework 3.5. Dengan dikembangkan program ini para programmer dapat 

membangun aplikasi dekstop (windows form, command line / console), 

ADO.Net 3.5, crystal report, aplikasi web berbasis ASP.Net, dan aplikasi 

window mobile version 5.0 (pocket PC). Aplikasi pembelajaran visual basic.net 

online ini sangat cocok bagi programmer yang sering kali menghabiskan waktu 

di depan komputer atau laptop sehingga bila tidak sempat ada waktu untuk 

membaca buku di toko buku atau di perpustakaan, maka programmer cukup 

mengakses di internet dimanapun programmer berada bisa belajar aplikasi 

pembelajaran visual basic yang penulis buat ini. 

Konsep dari pembelajaran interaktif ini adalah bagaimana membuat 

pengguna merasa nyaman dalam belajar, sehingga pengguna dapat belajar 

dengan baik, untuk itu diperlukan suatu desain program yang menarik dan 

dengan penjelasan yang lengkap dari materi pelajaran yang ada.  
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Dari  uraian  diatas  maka  penyusun  merasa  tertarik  untuk  membuat  

dan membahas  lebih  lanjut  tentang aplikasi pembelajaran interaktif,  dan  

merancangnya  dalam  sebuah  apliksai, untuk mempermudah proses  pembuatan 

aplikasi pembelajaran yang akan digunakan untuk sarana pembelajaran untuk 

kalangan umum,  oleh karena itu penyusun membuat sarana  tersebut  melalui  

aplikasi pembelajaran interaktif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka permasalahan 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 

a) Bagaimana membangun aplikasi pembelajaran multimedia yang 

meliputi unsur video, suara, animasi, gambar, teks, dan actionscript 

serta menggabungkan berbagai unsur tersebut? 

b) Bagaimana membuat sebuah aplikasi pembelajaran Visual Basic.Net 

yang bisa diakses di berbagai lokasi? 

c) Bagaimana membuat web yang menampilkan aplikasi pembelajaran 

bahasa pemrograman vb.net?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang disampaikan sebelumnya, maka batasa-

batasan masalah yang didapat antara lain: 

a) Aplikasi pembelajaran ini menyampaikan materi berupa teks, suara, 

gambar dan video. 
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b) Aplikasi utama pembelajaran ini berupa file flash (.swf). 

c) Aplikasi pembelajaran ini dapat berupa web yang dapat diakses melalui 

internet. 

d) Tugas akhir ini dirancang dan dibuat menggunakan software 

Macromedia Flash 8 dan Microsoft Visual Studio 2008. 

e) Menggunakan bahasa pemrograman Macromedia Flash Action Script 2.0 

untuk membuat aplikasi pembelajarannya dan didukung ASP.Net untuk 

menampilkan aplikasinya berupa web. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk merancang dan membangun 

aplikasi pembelajaran interaktif bahasa pemrograman VB.Net berbasis online 

menggunakan ASP.Net. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

a) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat 

memberikan suatu karya penelitian yang dapat mendukung sarana 

pendidikan sebagai media pembelajaran bahasa pemrograman VB.Net 

yang menyenangkan dan tidak membosankan. 

b) Bagi penulis, mengembangkan dan menerapkan materi dan praktikum 

selama mengikuti pendidikan di Teknik Informatika, Fakultas 
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Teknologi Industri UPN “Veteran” Jatim. Dan penulis dapat menambah 

wawasan dan pemahaman untuk meningkatkan kemampuan dalam 

membuat aplikasi pembelajaran interaktif ini. 

c) Bagi pengguna, sebagai media pembelajaran yang menarik dan tidak 

membosankan serta pengguna dapat belajar bahasa pemrograma visual 

basic.net dari nol hingga bisa membuat program sederhana sendiri. 

d) Bagi pihak lain, dapat menjadi sumber referensi bila pihak lain akan 

membuat aplikasi pembelajaran interaktif yang hampir sama dengan 

yang penulis buat. Sehingga nanti antara pihak penulis dan pihak lain 

bisa saling bekerja sama demi perkembangan dunia pendidikan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Studi literature pendalaman materi Macromedia Flash 8, Visual Basic 

2008, dan ASP.Net 2008. 

b) Pengumpulan materi sebagai pembelajaran Visual Basic 2008.  

c) Merancang aplikasi berupa flash sebagai aplikasi interaktif 

pembelajaran Visual Basic 2008. 

d) Mendesain tampilan web untuk lebih memperbagus tampilan aplikasi 

pembelajaran ketika diakses ke internet. 

e) Menguji kinerja sistem secara keseluruhan serta mengambil data dari 

hasil perancangan. 

f) Menganalisis hasil dan membuat kesimpulan. 
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1.7 Sistematik Penulisan 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 

disusun dalam enam bab, dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 

memberikan gambaran yang lebih terperinci, maka penulis uraikan singkat 

mengenai materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut. 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan pembuatan tugas 

akhir ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini dijelaskan materi-materi yang diperlukan untuk 

mengisi aplikasi pembelajaran visual basic 2008, serta penjelasan mengenai 

macromedia flash 8, visual basic 2008, asp.net 2008, kebutuhan sistem. 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisis dan perancangan sistem dalam pembuatan 

Tugas Akhir Aplikasi Pembelajaran Interaktif Bahasa Pemrograman VB.Net 

Berbasis Online Menggunakan VB.Net. 
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BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini berisi penjelasan hasil Tugas Akhir dan pembahasan secara 

terperinci bagaimana aplikasi ini dijalankan dari awal hingga akhir, dan tampilan 

antarmuka aplikasi serta sebagian syntaks pemrograman action script yang 

digunakan dalam aplikasi ini. 

BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang uji coba serta evaluasi dari 

pelaksanaan uji coba dari aplikasi yang dibuat. Uji coba dapat dilakukan pada 

akhir dari tahap analisis sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 

implementasi. Sasaran dari ujicoba aplikasi adalah untuk menemukan 

kekurangan-kekurangan dari aplikasi yang mungkin terjadi sehingga dapat 

diperbaiki untuk lebih menyempurnakan aplikasi yang dibuat oleh penulis. 

BAB VI  PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 

aplikasi sehingga aplikasi bisa dibuat sebaik mungkin. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Pada bagian ini dipaparkan sumber-sumber literatur yang digunakan dalam 

pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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