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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa 

kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa” 

 

Tugas akhir ini saya persembahkan buat kedua orang tua saya kaka, adik yang 

selalu support dalam segala hal, dan juga teman-teman seperjuangan seangkatan 

jurusan teknik informatika angkatan 2019 yang berjuang tak kenal lelah 

mengerjakan laporan praktek kerja lapangan dikala pandemi. 

Dan juga terimakasih yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing yang 

dengan sabar membimbing saya, bapak/ibu pegawai yang sudah mengajarkan 

banyak hal selama magang di UPT Panti Sosial Karya Wanita Naibonat, dan juga 

terima kasih untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan tugas akhir saya 

yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. 
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ABSTRAK 

 

IGNASIUS DESMON NAIKTEAS, APLIKASI PEMBELAJARAN 

MENJAHIT PADA UPT PANTI SOSIAL REHABILITAS KARYA WANITA 

NAIBONAT BERBASIS MOBILE (Di bawah Bimbingan: Edwin A. U. 

Malahina, S.Kom., M.T. sebagai Dosen Pembimbing I dan Semlinda J. Bulan, 

M.Kom. sebagai Dosen Pembimbing II) 

 

UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Karya Wanita (PSRKW) Naibonat merupakan 

sebuah lembaga pengembangan keterampilan tugas utama UPT. Panti Sosial 

Rehabilitasi Karya Wanita (PSRKW) Naibonat adalah melaksanakan 

pengembangan kesejahteraan sosial pada umumnya serta memberikan bimbingan 

sosial dan pelatihan keterampilan kepada wanita muda penyandang masalah sosial 

di Provinsi NTT. Dalam menjalankan tugas utama tersebut terdapat banyak sekali 

wanita muda penyandang masalah sosial yang ingin masuk ke dalam lembaga 

tersebut untuk mendapatkan bimbingan dan pembelajaran yang diberikan namun 

terhalang oleh kuota peserta yang disediakan oleh pihak lembaga yaitu 6 orang 

dari 12 kabupaten setiap tahunnya. Dengan demikian penulis berinisiatif untuk 

membuat sebuah aplikasi pembelajaran Menjahit berbasis Android, yang 

bertujuan untuk membantu masyarakat untuk mengenal dan mempelajari 

keterampilan menjahit dengan lebih mudah. Metode penelitian yang digunakan 

dalam tugas akhir ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara, kuesioner dan studi pustaka. 

Aplikasi pembelajaran Menjahit berbasis Android ini menggunakan aplikasi 

adobe flash CS6. Media pembelajaran ini terdiri dari materi berupa tulisan, video 

tutorial dan juga soal latihan berupa quis. Hasil dari laporan ini adalah dengan 

adanya aplikasi pembelajaran Menjahit berbasis Android dapat membantu 

masyarakat terutama wanita muda penyandang masalah sosial untuk mengenal 

dan mempelajari keterampilan menjahit. 

 

Kata Kunci: Aplikasi, Pembelajaran, Android, Menjahit, UPT. Panti Sosial 

Rehabilitasi Karya Wanita Naibonat. 
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ABSTRACT 

 

IGNASIUS DESMON NAIKTEAS, SEWING LEARNING APPLICATION AT 

UPT REHABILITATION SOCIAL HOUSE KARYA WANITA NAIBONAT 

MOBILE WEB BASED  (under guidance: Edwin A. U. Malahina, S.Kom., MT. 

as Advisor I and Semlinda J. Bulan, M.Kom. as Advisor II) 

 

UPT. Rehabilitation Social House Karya Wanita Naibonat (PSRKW) is a skills 

development institution whose primary mission is UPT. Rehabilitation Social 

House Karya Wanita Naibonat (PSRKW) is to carry out social welfare 

development in general, as well as provide social counseling and skills training to 

young women with social problems in the East Nusa Tenggara province. In 

fulfilling these main tasks, there are many young women with social problems 

who wish to enter the facility for counseling and learning, but are prevented from 

doing so by the quota of participants provided by the facility, which is 6 people 

from 12 districts per year will. Therefore, the author took the initiative to create 

an Android-based sewing tutorial application that aims to help people recognize 

and learn sewing skills more easily. The research method used in this thesis 

project is a descriptive analysis method using data collection techniques such as 

observation, interviews, questionnaires and literature study. This Android based 

sewing tutorial application uses Adobe Flash CS6 application. These learning 

media consist of material in the form of texts, video tutorials and practice 

questions in the form of quizzes. The conclusion of this report is that the existence 

of an Android-based sewing-learning application can help the community, 

especially young women with social problems, to recognize and learn sewing 

skills. 

 

Keywords: application, android, learning, sewing, UPT. Rehabilitation Social 

House Karya Wanita Naibonat. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di abab ke-21 metode pembelajaran dituntut berbagai perubahan. Diperlukan 

menciptakan kelas tidak hanya manual tetapi juga kelas dunia maya. Dimana semua 

data tersimpan di komputasi awan. Bahkan semua bidang dituntut bisa menguasai 

berbagai macam kompetensi, antara lain memanfaatkan teknologi untuk menciptakan 

teknologi pembelajaran, mempublikasikan pekerjaan rumah online bagi murid, serta 

membuat video. Mencermati perkembangan informasi dunia tersebut, sepertinya 

keberadaan e-learning menjadi salah satu media alternatif tidak bisa ditolak. Seiring 

dengan itu, pendidikan dituntut untuk mengikuti perubahan zaman karena perubahan 

zaman sering diikuti dengan perkembangan teknologi yang memudahkan pekerjaan 

manusia di bidang pendidikan. 

 UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Karya Wanita (PSRKW) Naibonat, yang kini 

telah berganti nama menjadi “Seksi Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat” 

merupakan sebuah panti yang memberikan bimbingan sosial dan pelatihan 

keterampilan kepada wanita muda penyandang masalah sosial di Provinsi NTT. Seksi 

Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat didirikan pada tahun 1993 yang pada 

awalnya bertempat di Sikumana Kupang, yang kemudian dipindahkan dari Sikumana 

ke Desa Naibonat, kecamatan Kupang Timur. 

 Program kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat 

adalah melaksanakan pengembangan kesejahteraan sosial pada umumnya serta 

memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kepada wanita muda 

penyandang masalah sosial di Provinsi NTT. Seleksi awal dilaksanakan oleh dinas 

sosial kabupaten setempat, dengan mengacu pada kriteria yang dipersyaratkan oleh 

Seksi Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat. Seleksi dilaksanakan pada 12 

Kabupaten dimana diambil 6 orang peserta penerima manfaat dari setiap kabupaten 

sehingga terdapat 72 peserta setiap tahunnya. Karena jumlah penerimaan peserta yang 

sedikit setiap tahunnnya sehingga banyak peserta yang mendaftar dari setiap 

kabupaten harus menunggu kuota ditahun berikutnya, untuk mengikuti pelatihan 

menjahit di lembaga ini 

 Berdasarkan permasalahan dan penelitian sebelumnya, maka peneliti memiliki 

gagasan untuk membangun sebuah aplikasi pembelajaran menjahit berbasis Android 

yang selain dapat membantu masyarakat untuk belajar dan mengenal keterampilan 

menjahit juga dapat membantu masyarakat untuk tetap bisa belajar menjahit tanpa 

harus mengikuti pelatihan di suatu lembaga atau instansi tertentu. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahyang akan dibahas 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana membuat dan merancang sebuah aplikasi alternatif berbasis Android 

yang dapat membantu para peserta penerima manfaat dipanti Seksi Kesejahteraan 

Sosial Karya Wanita Naibonatdan masyarakat untuk mengenal dan mempelajari 

keterampilan menjahit. 

2. Pelatihan melalui Aplikasi Pembelajaran Menjahit Berbasis Android ini 

dikembangkan untuk masyarakat umum yang ingin belajar dan belum dapat 

mengikuti pelatihan secara langsung dipanti Seksi Kesajahteraan Sosial 

Naibonat, meskipun pada akhir pembelajaran tidak menerima fasilitas seperti 

mesin jahit, dan mesin obras sama seperti para peserta penerima manfaat yang 

mengikuti pelatihan secara langsung. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi pembelajaran menjahit ini dikembangkan dengan Adobe Flash CS6 

dalam bentuk aplikasi Android. 

2. Media ini menyediakan materi pembelajaran dengan tema pengenalan 

keterampilan menjahit dan cara menjahit yang baik dan benar. 

3. Media ditampilkan dalam bentuk video, teks dan gambar. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Membuat sebuah aplikasi alternatif pembelajaran menjahit berbasis Android 

yang dapat membantu para peserta penerima manfaat dipanti Seksi Kesejahteraan 

Karya Wanita Naibonat dan masyarakat umum untuk mengenal dan mempelajari 

Keterampilan menjahit. 

2. Membantu masyarakat umum untuk bisa mengenal dan mempelajari 

keterampilan menjahit walaupun tidak memiliki fasilitas atau bantuan yang akan 

diterima seperti para peserta penerima manfaat dipanti Seksi Kesejahteraan 

Sosial Karya Wanita Naibonat. 
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BAB 2 

TINJAUAN UMUM 

 

2.1 Gambaran Umum Panti Seksi Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat 

Meningkatnya permasalahan sosial bagi wanita muda baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif, sebagai salah satu dampak dari dinamika pembangunan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan, tehnologi serta informatika. Dengan kondisi 

demikian mendorong pemerintah untuk lebih serius lagi dalam mengembangkan 

program-program penanganan permasalahan sosial terutama yang berkaitan dengan 

wanita muda penyandang masalah soisal, serta terobosan-terobosan baru, karena 

harus berpacu dengan pesatnya peningkatan jumlah permasalahan sosial. 

Masalah kesejahteraan sosial terutama yang berkaitan dengan masalah wanita 

rawan sosial ekonomi dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal ini 

mengindinasikan bahwa wanita muda dewasa penyandang masalah kesejahteraan 

sosial umumnya berasal dari masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi 

rendah/miskin, berpendidikan formal rendah, serta tidak memiliki keterampilan, juga 

umumnya masih berusia muda. Disamping itu pengaruh hedonisme dan perilaku 

hidup konsumtif mendorong mereka cenderung ingin mendapatkan uang dengan cara 

muda. Kondisi demikian akan menyebakan mereka rawan dieksploitasi, menjadi 

korban trafiking dan lain-lain. 

 

2.1.1 Sejarah Singkat Panti Seksi Kesejahteraan Sosial Karya Wanita, 

Naibonat 

Tahun 1993, Sasarana Rehabilitas Wanita (SRW) dipindahkan dari Sikumana ke 

Desa Naibonat Kec, Kupang Timur, selanjutnya pada tahun 1994 dengan Keputusan 

Menteri Sosial RI No,6/HUK/1994 tanggal 5 Februari 1994 tentang pembentukan 18 

Panti Sosial di lingkungan Departemen Sosial RI, maka Sasarana Rehabilita Wanita 

(SRW) dirubah namanya menjadi Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Naibonat dan 

diresmikan oleh Ibu Dra. Inten Soeweno selaku Menteri Sosial RI pada tanggal 9 

Februari 1994, sekaligus penetapan Struktur Panti menjadi Eselon IV tipe B dengan 

penetapan Kepmensos RI No. 22/HUK/1994 tanggal 24 April 1994. 

Seiring dengan bergulirnya UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka 

panti-panti di Provinsi NTT pun mengalami perubahan nomenklatur, sehingga 

melalui Perda NTT No.5 tahun 2001 tanggal 11 Juni 2001 PSKW Naibonat menjadi 

salah satu Seksi dari UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Kupang, dengan kedudukan 

eselon IVa. 
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Tahun 2008, dengan penerapan Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2008, maka 

struktur dan nomenklatur UPTD PRS berubha lagi dengan UPT PSRKW (Panti 

Sosial Rehabilitasi Karya Wanita) Naibonat, dan eselonnya ditingkatkan menjadi 

eselon III a. 

 

2.1.2 Struktur Organisasi dan Job Deskripsi 

Struktur Organisasi yang dipakai diUPT PSRKW (Panti Sosial Rehabilitasi 

Karya Wanita) Naibonat mengikuti tipe struktur fungsional, dengan harapan agar 

setiap bagian dapat konsentrasi pada jenis kegiatan tertentu sehingga dapat 

menunjukkan performansi yang optimum. 

Berikut ini adalah struktur organisasi UPT PSRKW (Panti Sosial Rehabilitasi 

Karya Wanita) Naibonat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur organisasi Panti Seksi Kesejahteraan Sosial Karya Wanita 

Naibonat dan masing-masing bagian. 
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1. Subbagian Tata Usahamempunyai tugas: 

a. melakukan penyiapan penyusunan 

b. rencana anggaran 

c. urusan surat menyurat 

d. kepegawaian 

e. keuangan 

f. perlengkapan dan rumah tangga  

g. serta kehumasan panti. 

 

2. Seksi Program dan Advokasi Sosial mempunyai tugas: 

a. melakukan penjangkauan awal dan penerimaan klien yang meliputi 

identifikasiawal, observasi awal; 

b. menyusun program rehabilitasi sosial; 

c. memberikan informasi dan sosialisasi pelayanan; 

d. memberikan bantuan perlindungan sosial dan advokasi sosial; 

e. melakukan penyaluran/resosialisasi setelah rehabilitasi; 

f. melakukan kerjasama; 

g. melakukan pengkajian dan penyiapan bahan standarisasi 

pengembanganprogram pelayanan rehabilitasi; 

h. melakukan pemantauan; dan 

i. mengevaluasi pelaporan program rehabilitasi dan perlindungan sosial. 

 

3. Seksi Rehabilitasi Sosialmempunyai tugas: 

a. melakukan registrasi dan menyimpan file klien; 

b. melakukan assesmen; 

c. melakukan observasi lanjutan; 

d. melakukan pemeliharaan jasmani yang meliputi sandang, pangan, alat bantu, 

dan kesehatan klien; 

e. melakukan penetapan diagnosa klien; 

f. memberikan pengasuhan dan perawatan; 

g. memberikan bimbingan pengetahuan dasar dan keterampilan kerja 

sertakewirausahaan; 

h. memberikan bimbingan mental, sosial dan fisik; 

i. mengadakan praktek belajar kerja; dan 

j. memberikan bimbingan lanjut. 

 

4. Instalasi Produksi (workshop) mempunyai tugas kegiatan keterampilan kerja 

yangbersifat ekonomis produktif bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 

pascarehabilitasi agar mampu berperan aktif dalam masyarakat. 
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2.2 Tinjauan Umum Aplikasi Pembelajaran Menjahit 

Teori pendukung atau landasan teori dalam penyusunan Laporan Tugas Praktek 

Kerja lapangan ini sangat diperlukan karena sebagai referensi untuk menunjang atau 

memperdalam pemahaman terhadap informasi-informasi yang disajikan. 

 

2.2.1 Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang berarti perantara atau 

pengantar. Kata media, merupakan bentuk jamak dari kata “medium”, yang berarti 

perantara. Media dapat diartikan juga sebagai segala hal yang digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pembelajaran.  Menurut Suryadi (2020), Media merupakan 

segala bentk alat bantu yang digunakan dalam proses penyampaian informasi, yang 

bersifat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Istilah media merujuk 

pada segala sesuatu yang membawa informasi yang tergolong dalam beberapa 

kategori seperti teks, audio, visual, video, perekayasa (benda-benda), dan orang-

orang. Media adalah manusia, materi, atau kejadian yang mampu membuat seseorang 

memperoleh pengetahuan, kerampilan atau sikap. 

 

2.2.2 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu hal wajib yang harus dilakukan guna memperluas 

pengetahuan seseorang. Dengan belajar seseorang bisa mengembangkan bakat dan 

potensi yang dimiliki sejak lahir. Tanpa belajar manusia tidak mungkin dapat 

memenuhi kebutuhan pengetahuannya. Kebutuhan akan pembelajaran sangat penting 

dan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Dengan pembelajaran seseorang dapat 

mengembangkan potensi yang ada dalam diri.  

Menurut Suardi (2018) pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber pembelajaran pada suatu lingkungan, di mana 

pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan agar dapat terjadi proses perolehan 

ilmu dan pengetahuan serta pembentukan sikap peserta didik. Sedangkan menurut 

Octavia (2020) pembelajaran merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen 

yang saling terhubung satu dengan yang lain. Komponen tersebut terdiri dari tujuan, 

metode materi dan evaluasi. Pembelajaran juga pada hakikatnya juga merupakan 

proses interaksi antara pendidik dan siswa, baik interaksi secara langsung atau tatap 

muka maupun secara tidak langsung yaitu menggunakan media pembelajaran. 

Menurut Makki dan Aflahah (2019) pembelajaran berarti kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh pemelajar dan guru di mana proses belajar menjadi kunci utama dalam 

pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling 

berinteraksi secara efektif. 

Dari semua pendapat mengenai pembelajaran dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu interaksi aktif antara guru yang memberikan bahan 
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pelajaran dan siswa sebagai objeknya. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang 

didalamnya terdapat sistem rancangan pembelajaran hingga menimbulkan sebuah 

interaksi antara pemateri (guru) dengan penerima materi (murid/siswa). Adapun 

beberapa rancangan proses kegiatan pembelajaran yang harus diterapkan adalah 

dengan melakukan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran serta metode 

pembelajaran. 

 

2.2.3 Pengertian Interaktif  

Interaktif berasal dari kata interaksi, yang artinya saling mempengaruhi, 

melakukan aksi, antar hubungan. Dalam dialog interaktif di televisi misalnya. 

Pengertian dialog interaktif adalah pemirsa tidak sekedar menonton dan 

mendengarkan topik yang sedang dibahas dan diperbicangkan oleh pembawa acara 

dan nara sumbernya, tetapi bisa ikut aktif bertanya dan berkomentar. Paling sedikit 

ada tiga macam interaksi yang dapat diidentifikasi. Pada tingkat pertama siswa 

dengan sebuah program, misalnya mengisi blanko pada teks yang terprogram. 

Tingkat berikutnya siswa berinteraksi dengan mesin, misalnya mesin pembelajaran, 

simulator, laboratorium, bahasa atau terminal komputer. Bentuk ketiga media 

interaktif adalah yang mengatur interaksi antar siswa secara teratur tetapi tidak 

terprogram. Multimedia interaktif dirancang untuk menawarkan pembelajaran yang 

interaktif dalam bentuk 3D, grafik, suara, video, animasi dan menciptakan interaksi. 

Hal ini tentu menyenangkan karena setiap orang memiliki pendapat yang ingin 

diungkapkan dan ingin didengar oleh orang lain. Kebutuhan akan intraksi ini dalam 

dunia pendidikan, proses belajar-mengajar yang interaktif tentu lebih menyenangkan 

dibandingkan hanya mendengar dan mencatat penjelasan guru.  

 

2.2.4 Pengertian Android 

Android merupakan sistem operasi yang dirancang untuk perangkat seluler 

berbasis Linux yang dikembangkan oleh Android, Inc yang kemudian beli oleh 

Google pada tahun 2005, dan secara resmi dirilis pada tahun 2007. 

Menurut Herlina dan KH (2021) Android merupakan suatu sistem operasi yang 

dirancang oleh Google untuk posel cerdas dan perangkat seluler lainnya, misalnya 

tablet. Android digunakan pada beberapa perangkat yang dikembangkan oleh banyak 

vendor ponsel cerdas yang berbeda. 

Menurut Gunawan, et al. (2021) Android adalah sebuah sistem operasi yang 

didasarkan pada versi modifikasi dari kernel Linux dan perangkat terbuka lainnya. 

Android memiliki sifat open sourch yaitu memberikan izin untuk siapa saja dalam 

proses pengembangannya. 

Android selalu berkembang dari masa ke masa hingga memiliki begitu banyak 

versi hingga saat ini, mulai dari Android Astro 1.0 (Alpha) yang dirilis pada 
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September 2008, Android Bender 1.1 (Beta) yang dirilis pada Februari 2009, Android 

Cupcake 1.5 yang dirilis pada april 2009, Android Donut 1.4 yang dirilis pada 

September 2009, Android Éclair 2.0 – 2.1 yang dirilis pada Oktober 2009, Android 

Froyo 2.2 yang dirilis pada Mei 2010, Android Gringerbread 2.3 yang dirilis pada 

Desember 2010, Android Honeycomb 3.0/3,1 yang dirilis pada Februari 2011, 

Android Ice Cream Sandwich 4.0 yang dirilis pada Oktober 2011, Android Jelly Bean 

4.1/4.2/4.3 yang dirilis pada tahun 2012, Android Kitkat 4.4 yang dirilis pada 

Oktoberrr 2013, Android Lollipop 5.0 yang dirilis pada November 2014, Android 

Marshmallow 6.0 yang dirilis pada Oktober 2015, Android Nougat 7.0 yang dirilis 

pada Agustus 2016, Android Oreo 8.0 yang dirilis pada Agustus 2017, Android Pie 

9.0 yang dirilis pada Agustus 2018, Android 10 yang dirilis pada September 2019, 

Android 11 yang dirilis pada September 2020, Android 12 yang dirilis pada Oktober 

2021, dan yang terakhir Android 12L yang direncanakan akan dirilis pada tahun 2022 

ini. 

Meskipun Android dikembangkan oleh Google, tidak menutup kemungkinan 

android memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Android memiliki kelebihan 

dan kekurangan dibandingkan sistem operasi lainnya, berikut adalah kekurangan dan 

kelebihan OS Android. 

 

1. Kelebihan Android 

a. Merupakan sistem operasi open sourch, dimana siapa saja bisa menggunakan 

seacara gratis. Para pengembang dimudahkan untuk mengoptimalkan dan 

mengembangkan OS ini untuk smartphone yang dibuatnya. 

b. Harganya beragam, dimana ada yang dibilang cukup terjangkau, ada pula yang 

memiliki harga jual tinggi.  

c. Memili banyak dukungan aplikasi, dimana hal ini juga tidak lepas dari sifat 

android yang merupakan sistem operasi open sourch. 

d. Mudah dimodifikasi, dimana banyak komponen yang bsa anda atur ulang atau 

dimodifikasi, mulai dari ROM hingga custom overlock pada sistem operasi. 

 

2. Kekurangan Android 

a. Kerja sistemnya cukup berat, dimana hal ini menyebabkan memori yang 

dibutuhkan, baik RAM maupun ROM.  

b. Hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil dan kurang 

optimal. Adakalanya hasil modifikasi menyebabkan OS menjadi sedikit lelet 

dan kurang responsif. 

c. Kurang responsif jika disandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak 

baik. Hal ini terjadi ketika kapasitas penyimpanan ram atau kecepatan prosesor 

yang digunakan rendah. 
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2.3 Tinjauan Umum Software 

Terdapat beberapa perangkat lunak pendukung yang akan digunakan untuk 

membantu dalam penyusunan tulisan ini, antara lain sebagai berikut: 

 

2.3.1 Adobe Flash Profesional CS6 

Adobe Flash merupakan sebuah program yang didesain khusus oleh Adobe untuk 

keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis sehingga cocok untuk 

membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik. Berkas yang dihasilkan adalah 

swf dan dapat diputar dipenjelajah web yang dipasangi Adobe Flash player. Flash 

didesain dengan kemampuan untuk membuat animasin 2 dimensi yang ringan, oleh 

karena itu flash banyak digunakan untuk membangun dan membuat efek animasi 

pada website, CD interaktif dan yang lainnya. 

 

 
Gambar 2. Tampilan awal program Adobe Flash Pro CS6 

Berikut penjelasan singkat mengenai beberapa pilihan option menu yang terdapat 

pada Adobe Flash Pro CS6: 

1. Create From Template, digunakan untuk membuat format yang telah tersedia. 

2. Create New, digunakan untuk membuka dokumen baru. 

3. Open a Recent Item, digunakan untuk membuka file yang baru saja disimpan. 

4. Don’t Show Again, digunakan untuk menyembunyikan atau menampilakan 

tampilan awal program Flash. 
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2.3.2 Kinemaster 

Kinemaster adalah sebuah aplikasi seluler yang digunakan untuk memodifikasi 

video menjadi lebih menarik yang sering dipakai oleh pengguna Android dan IOS. 

Kinemaster dikembangkan oleh sebuah perusahaan besar bernama NexStreaming 

yang berkantor pusat di Seoul, Korea dan memiliki beberapa kantor cabang di 

berbagai Negara seperti Amerika Serikat, Spanyol, Cina dan Taiwan. 

Kinemaster menawarkan sangat banyak fitur yang bisa digunakan sehingga 

pengguna dapat menggunakannya untuk membuat sebuah film melalui perangkat 

smartphone. Fitur yang ditawarkan oleh kinemaster sama luasnya dengan 

menggunakan program pengeditan video seperti Adobe Premiere, Windows Movie 

Maker, dan Wondershare Filmore. Fitur-fitur yang terdapat pada kinemaster seperti 

Project Assistant, Dukungan Media, Audio/Musik, Text, Tema dan Alat Pengeditan. 

 

 
Gambar 3. Tampilan awal aplikasi Kinemaster 

 

2.3.3 StarUML 

StarUML adalah perangkat lunak yang mendukung UML (Unified Modeling 

Language). Dimana UML sendiri merupakan bahasa untuk menentukan, visualisasi, 

konstruksi, dan mendokumentasikan artifact dari sistem perangkat lunak, seperti 

pemodelan bisnis. StarUML menyediakan sebelas jenis diagram yang berbeda, dan 

juga secara aktif mendukung pendekatan MDA (Model Driven Architecture) dengan 

mendukung lingkungan kerja pengguna, dan memiliki ekstensibilitas tinggi pada 

fungsionalitasnya.  
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StarUML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti dalam 

memodelkan sistem yang kompleks. UML tidak hanya digunakan dalam pemodelan 

perangkat lunak, namun dalam semua bidang yang menggunakan sistem pemodelan. 

Aplikasi ini banyak digunakan untuk pembuatan flowchart, selain mebuat diagram 

alur atau flowchart, StarUML juga bagus digunakan untuk pembuatan berbagai 

macam class diagram. 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Tampilan awal aplikasi StarUML  

2.4  Penelitian Terdahulu 
Muyaroah dan Fajartia (2017) melakukan penelitian yang berjudul Media 

Pembelajaran Berbasis Android dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6 

pada mata pelajaran Biologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keefektifan dari aplikasi pembelajaran pada mata pelajaran Biologi. Metode 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengembangan (R&D). 

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa lebih efektif hasil belajar siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional.  

Margiono (2019) melakukan penelitian yang berjudul Media Pembelajaran 

Pramuka menggunakan software Adobe Flash CS6. Tujuan dari penelitian ini adalah 
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untuk mempermudah dalam proses pembelajaran pramuka melalui media HP di mana 

saja dan kapan saja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian (Research and Development), berdasarkan hasil uji kelayakan media 

pembelajaran pramuka berbasis Android oleh ahli media didapatkan persentase 

sebesar 85,62% dan masuk kategori sangat layak, oleh ahli materi didapatkan 

persentase sebesar 86,25% dan masuk kategori sangat layak, dan oleh pengguna 

didapatkan persentase sebesar 86,5% dan masuk kategori sangat layak. Hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila produk media pembelajaran pramuka 

berbasis Android menggunakan Adobe Flash CS6 digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran masuk dalam kategori sangat layak untuk digunakan. 

Kodri (2020) melakukan penelitian yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis 

Android pada mata pelajaran TIK kelas XI SMA LPB Belitang. Tujuan dari 

penelitian ini adalah dapat membantu proses pembelajaran TIK di SMA LPB 

Belitang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode prosedural yang 

pengumpulan datanya beruba angket. Dari hasil uji coba, ahli media dengan 

presentase 81,85% kriteria “Baik”, ahli desain dengan presentase 80% kriteria 

“Baik”, ahli materi dengan presentase 80,83% kriteria “Baik”. Kemudian uji coba 

dengan kelompok kecil dengan objek penelitian 8 responden dengan hasil presentase 

83,79% dengan kriteria “Baik” dan uji coba lapangan denganobjek penelitian 30 

responden dengan presentase 82,60% dengan kriteria “Baik”. Hasil dari penelitian ini 

secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran 

berbasis Android ini telah valid dan dapat digunakan untuk membantu guru TIK kelas 

XI SMA LPB Belitang.  
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BAB 3 

URAIAN KEGIATAN 
 

3.1 Tabel Kegiatan Pelaksanaan PKL 

Kegiatan praktek kerja lapangan di laksanakan dari tanggal 7 Februari s.d.7 

Maret 2022. Jadwal kerja dilaksanakan pada hari senin sampai dengan jumat yang 

dimulai dari jam 07.30 wita sampai dengan 16.00 wita penempatan kegiatan praktek 

kerja lapangan pada bagian Operator Administrasi Kepegawaian di UPTD Seksi 

Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat.Selama kegiatann PKL, penulis 

dibimbing oleh Ibu Salomi Otemusu, S.Sos. selaku pegawai bagian administrasi 

kepegawaian. 

Nama/NIM  : Ignasius Desmon Naikteas / 19130033 

Nama Tempat Perusahaan :UPTD Seksi Kesejahteraan Sosial Karya Wanita    

Naibonat 

Pembimbing I  : Edwin A. U. Malahina, S.Kom., M.T. 

Pembimbing II  : Semlinda J. Bulan, M.Kom. 

 

Tabel 1. Kegiatan praktek kerja lapangan 

Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Senin, 07 Feb 2022 07.00-16.20 
Masukan surat ijin praktek kerja 

lapangan  

Selasa, 08 Feb 2022 07.20-16.40 
Pengerjaan absensi manual pegawai 

Panti Seksi Kesejahteraan Sosial 

Rabu, 09 Feb 2022 07.00-16.00 Menginput data LHKASN 

Kamis, 10 Feb 2022 07.00-16.35 Pemeriksaan menjadi Inspektorat 

Jumat, 11 Feb 2022 07.45-16.35 Kerja bakti 

Senin, 14 Feb 2022 07.00-16.30 Menginput data pajak 

Selasa, 15 Feb 2022 07.15-16.10 Mencatat lampiran kerja pegawai 

Rabu, 16 Feb 2022 07.45-16.00 Membuat rekap absensi pegawai 

Kamis, 17 Feb 2022 07.35-16.30 Menuliskan lembar Disposisi 
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Tabel 1. Kegiatan praktek kerja lapangan (lanjutan) 

Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Jumat, 18 Feb 2022 07.30-16.45 Menggandakan dokumen 

Senin, 21 Feb 2022 07.15-17.15 
Mendesposisikan surat masuk dan 

keluar 

Selasa, 22 Feb 2022 07.30-16.45 
Rapat bersama kepala UPTD 

SKSKW Naibonat 

Rabu, 23 Feb 2022 07.00-17.30 
Membantu mengisi formulir data 

anak-anak panti 

Kamis, 24 Feb 2022 07.15-17.00 
Penyusunan rencana dan program 

kegiatan 

Jumat, 25 Feb 2022 07.35-16.30 

Membantu menyiapkan bahan dalam 

rangka pelaksanaan bimbingan 

kesejahteraan sosial keluarga 

Senin, 28 Feb 2022 07.10-16.15 
Melaksanakan tugas lain yang 

diberikan atasan 

Selasa, 01 Maret 2022 07.15-17.10 Kegiatan bersama kepala UPTD 

Rabu, 02 Maret 2022 07.23-16.30 
Menyiapkan data dan informasi 

mengenai praktek keterampilan 

Kamis, 03 Maret 2022 07.30-16.00 Ijin mengikuti kuliah 

Jumat, 04 Maret 2022 07.38-16.45 Kerja bakti 

Senin, 07 Maret 2022 07.15-16.30 Acara Perpisahan 
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3.2 Uraian Kegiatan PKL 

Adapun uraian kegiataan penulis selama pelaksanaan kegiatan praktek kerja 

lapangan berdasarkan Tabel 1 adalah sebagai berikut: 

1. Senin, 07/02/2022 

Merupakan hari pertama penulis memberikan surat ijin kegiatan praktek kerja 

lapangan kepada kepala UPTD Seksi Kesejahteraan Sosial Karya Wanita 

Naibonatdimana setelah penulis memberikan surat ijin tersebut penulis melakukan 

serangkaian kegiatan seperti: 

 

a. Penulis menyerahkan surat izin kepada kepala UPTD Seksi Kesejahteraan Sosial 

Karya Wanita Naibonat untuk pengambilan data pada Ibu Salomi otemusu, S.Sos, 

sebagai bagian dari administrasi kepegawaian . 

b. Menghadap kepala UPTD Seksi Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat 

Bapak Theodorus Lasena, S.ST, M.M. untuk mendapatkan perijinan selama 

melakukan kegiatan PKL. 

2. Selasa,08/02/2022 

Pada hari kedua penulis melaksanakan kegiatan kegiatan PKL pada UPTD Seksi 

Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat dimana penulis melakukan beberapa 

kegiatan seperti: 

a. Mengisis absensi para pegawai secara manual yang dituntun oleh Ibu Salomi 

Otemusu, S.Sos. Selaku pegawai bagian administrasi kepegawaian. 

b. Membantu Ibu Salomi Otemusu merapikan hasil pendataan kehadiran para 

pegawai. 

3. Rabu, 09/02/2022 

Pada hari ketiga penulis melakukan kegiatan yaitu: menginput data LHKASN. 

4. Kamis, 10/02/2022 

Hari berikutnya penulis mengikuti pemeriksaan dari Inspektorat Dinas Sosial. 

5. Jumat, 11/02/2022 

Penulis dan para pegawai elakukan kegiatan jumad bersih di sekitar lingkungan 

kantor. 

6. Senin, 14/02/2022 

Penulis disuruh untuk menginput data pajak. 

7. Selasa, 15/02/2022 

Penulis mencatat lampira kerja para pegawai. 

8. Rabu, 16/02/2022 

Penulis merekap absensi pegawai untuk 1 bulan. 

9. Kamis, 17/02/2022 

Penulis melanjutkan tugas yang diberikan oleh atasan yaitu untuk menuliskan 

lembar disposisi. 

10. Jumat, 18/02/2022 

Melakukan penggandaan dokumen. 
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11. Senin, 21/02/2022 

Penulis melakukan yang sama halnya pada hari Kamis,17/02/2022 

Mendesposisikan surat masuk dan keluar. 

12. Selasa, 22/02.2022 

Penulis dan para pegawai  mengikuti rapat bersama Kepala UPTD SKSKSW 

Naibonat. 

13. Rabu, 23/02/2022 

Hari berikutnya penulis membantu untuk mengisi formulir data anak-anak panti. 

14. Kamis, 24/02/2022 

Penulis disuruh untuk membuat data penyusunan rencana dan program kegiatan 

anakpanti. 

15. Jumat, 25/02/2022 

Penulis membantu menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan bimbingan 

kesejahteraan sosial keluarga. 

16. Senin, 28/02/2022 

Penulis melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan seperti menginput 

data,membereskan lampiran kerja, merapikan meja kerja. 

17. Selasa, 01/03/2022 

Penulis dan beberapa pegawai mengikuti kegiatan bersama Bapak Kepala. 

18. Rabu, 02/03/2022 

Kemudian di hari berikutnya penulis menyiapkan data dan informasi mengenai 

praktek keterampilan. 

19. Kamis, 03/03/2022 

Penulis diberikan tugas untuk membantu membuat laporan keuangan. 

20. Jumat, 04/03/2022 

Penulis dan Seluruh pegawai serta anak-anak panti melakukan kegiatan Jumat 

bersih. 

21. Senin, 07/03/2022 

Merupakan hari terakhir penulis melakukan kegiatan praktek kerja lapangan 

padaUPTD Seksi Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat dimana penulis 

melakukan perpisahan dengan kepala UPTD beserta pegawai kantor. 
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Gambar 5.  Bersama seluruh pegawai 

 

Gambar 5 merupakan gambar foto bersama para pergawai dipanti Seksi 

Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat. Gambar diambil pada saat penerimaan 

peserta magang di lembaga tersebut. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Gambar 6. Ruangan kursus menjahit 

Gambar 6 merupakan ruang aula dimana digunakan untuk melakukan pelatihan 

dan pembelajaran menjahit bagi para peserta penerima manfaat dipanti Seksi 

Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat. 
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Gambar 7. Ruangan Kerja UPTD 

 

Gambar 7 merupakan ruang kerja dari panti Seksi Kesejahteraan Sosial Karya 

Wanita Naibonat dimana peserta magang melaksanakan kegiatan magang di ruangan 

tersebut bersama para pegawai. 
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BAB 4 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

4.1. Analisa 

Analisa adalah suatu usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk 

mengamati sesuatu secara detail. Analisa biasa digunakan saat menelaah suatu 

karangan atau penelitian. 

 

4.1.1 Analisa Permasalahan 

Analisa permasalahan merupakan suatu analisa yang terdiri dari suatu sistem 

informasi dengan tujuan untuk mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan, 

dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Langkah 

yang harus ditempuh dalam analisis yaitu: mengidetifikasi masalah, memahami 

sistem kerja, dan menganalisis sistem. 

Permasalahan yang penulis temukan selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

pada panti Seksi Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat adalah belum adanya 

sarana pembelajaran secara online seperti aplikasi pembelajaran menjahit untuk 

masyarakat luar yang belum berkesempatan mengikuti pembelajaran langsung dalam 

lingkungan panti, karena sistem yang digunakan adalahpembelajaran atau pelatihan 

langsung dalam lingkungan panti, sehingga kuota peserta tiap tahunnya dibatasi. 

 

4.1.2 Definisi Kebutuhan Pemakai 

Aplikasi Pembelajaran Menjahit pada UPT Panti Sosial Rehabilitas Karya 

Wanita Naibonat berbasis Mobile diharapkan dapat membantu masalah yang dihadapi 

oleh para pegawai dan tenaga pengajar dalam proses pemberian materi pelatihan 

keterampilan menjahit. 

 

4.2 Perancangan 

Alat dan bahan adalah sarana yang sangat dibutukan agar dapat membuat 

Layanan/Program ini. Berikut akan dibahas secara kusus mengenai alat dan bahan 

yang dugunakan. 

 

4.2.1 Alat dan Bahan 

1. Alat 

Dalam Membuat program atau layanan ini, penulis sangat membutuhkan 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) sebagai berikut: 

1. Sistem Operasi Windows 10. 

2. Asus E402Y AMD Dual Core E2-7015 1.5GHz. 
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3. RAM DDR4 4 GB. 

4. Harddisk 1TB. 

5. Mouse USB. 

6. Keyboard Dvorak. 

7. Adobe Flash CS6. 

8. Photoshop CS6. 

 

2. Bahan 

Dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini penulis mengambil data 

yang berkaitan dengan judul dan data yang didapatkan secara lansung lewat 

wawancara dan data tertulis dari panti Seksi Kesejahteraan Sosial Karya Wanita 

Naibonat. 

 

4.2.2 Usulan Pemecahan Masalah 

Pada prosedur penelitian ini tahapan-tahapan yang dilalui oleh peneliti dimulai 

dari pengumpulan data sampai kesimpulan, yang membentuk sebuah alur yang 

sistematis. Metodologi penelitian ini digunanakan sebagai pedoman peneliti dalam 

pelaksanaan penelitian ini agar hasil yang dicapai sesuai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Berikut ini rancangan flowchart metodologi penelitian. 

 

 
Gambar 8. Prosedur penelitian 
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Adapun tahapan-tahapan penelitian meliputi: 

a. Pengumpulan data: pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui, studi 

pustaka, observasi dan wawancara langsung dengan pihak Panti Sosial Rehabilitas 

Karya Wanita Naibonat. 

b. Menganalisis Kebutuhan: pada tahap ini dilakukan untuk menguraikan data dan 

informasi yang ada. Kebutuhan yang ada diharapkan mengarah kepada solusi 

untuk memperbaiki maupun mengembangkan ke arah yang lebih baik dan sesuai 

dengan kebutuhan. 

c. Membuat Video: pada tahap ini dilakukan pembuatan video untuk kebutuhan 

perangkat lunak, yaitu penulis melakukan pengambilan gambar berupa langkah-

langkah atau cara-cara yang ada pada keterampilan menjahit. 

d. Perancangan Perangkat Lunak: pada tahap ini dilakukan pengembangan dan 

membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. 

e. Implementasi komputer: pada tahap ini merupakan tahap dimana sistem siap 

dioprasikan, yang terdiri dari penjelasan mengenai lingkungan implementasi dan 

implementasi program. 

f. Pengujian Pengguna: pengujian ini merupakan salah satu langkah penting yang 

terlibat dalam keberhasilan aplikasi tersebut, untuk mengetahui apakah pengguna 

puas dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi yang diadakan atau tidak. 

g. Maintenance (perawatan perangkat lunak): perawatan perangkat lunak bertujuan 

untuk memperbaiki kesalahan, meningkatkan kerja atau fungsionalitas, 

menyesuaikan dengan lingkungan atau untuk mencegah terjadinya kesalahan. 

 

4.2.2.1 Flowchart  

Flowchart merupakan bagan yang menunjukan alur pekerjaan secara keseluruhan 

dari sebuah program secara logika. Flowchart juga diartikan sebagai alat penentu alur 

pekerjaan dari sebuah program yang digambarkan dengan menggunakan simbol-

simbol “Flowchart Symbol” yang telah disahkan.  

 

1. Flowchart Program 

Alur program pada Aplikasi pembelajaran menjahit pada UPT Panti Sosial 

Rehabilitas Karya Wanita Naibonat berbasis Mobile yakni disertakan dalam gambar. 
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Gambar 9. Flowchart Program 

2. Flowchart Materi 

Pada menu utama terdapat tombol materi jika pengguna menekan tombol materi 

maka akan langsung diarahkan menuju ke halaman materi. Pada halaman materi 

terdapat beberapa tombol item yaitu tombol pengenalan, sejarah, tingkatan dan juga 

teknik dasar yang mana pengguna akan langsung diarahkan kehalaman masing-

masing sesuai dengan tombol yang ditekan. Selain itu terdapat tombol kembali di 

masing-masing halaman yang berfungsi untuk kembali ke halaman materi. 
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Gambar 10. Flowchart Materi 

 

Langkah pertama dalam proses aplikasi ini dilakukan algoritma ini adalah: 

a. Klik tombol Materi dimenu utama. 

b. Pilih item Materi. 

c. Jika item pengenalan maka akan dilanjutkan kehalaman materi pengenalan. 

d. Jika item Sejarah maka akan dilanjutkan ke halaman materi Sejarah. 

e. Jika iitem Tingkatan maka  akan dilanjutkan ke halaman materi tingkatan. 

f. Jika item Teknik Dasar maka akan dilanjutkan ke halaman materi jurus. 

g. Selesai . 

 

 

3. Flowchart Video 

Pada menu utama terdapat tombol videojika pengguna menekan tombol video 

maka akan langsung diarahkan menuju ke halaman video. Pada halaman materi 

terdapat beberapa tombol item yaitu tombol cara menggunakan mesin jahit, cara 

mengukur badan, cara menggambar pola dasar, cara menggunting bahan/kain yang 

mana pengguna akan langsung diarahkan ke halaman masing-masing halaman yang 

berfungsi untuk kembali ke halaman Video. 
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Gambar 11. Flowchart Video 

 

Langkah pertama dalam proses aplikasi ini dilakukan algoritma ini adalah: 

a. Klik tombol Video dimenu utama. 

b. Pilih item Video yang ingin dipelajari. 

c. Jika item Videocara menggunakan mesin jahit maka akan dilanjutkan ke halaman 

video cara menggunakan mesin jahit. 

d. Jika item Videocara mengukur badan maka akan dilanjutkan ke halaman video 

cara mengukur badan. 

e. Jika item Video cara menggambar pola dasar maka akan dilanjutkan ke halaman 

video cara menggambar pola dasar. 

f. Jika item video cara menggunting bahan/kain maka akan dilanjutkan ke halaman 

video cara menggunting bahan/kain. 

g. Selesai. 

 

 



25 
 

4. Flowchart Quis 

Pada menu utama terdapat tombol quis. Jika pemain berhasil menyelesaikan soal 

pada level tersebut dengan benar, maka akan muncul tampilan bahwa pemain behasil 

menjawab soal dengan benar setelah itu pemain akan langsung diarahkan menuju 

level selanjutnya dan jika pemain gagal menjawab dengan benar dileveltersebut , 

maka akan muncul tampilan bahwa pemain gagal menajwab soal dengan benar stelah 

itu pemain akan langsung diarahkan menuju level selanjutnya. Alur tersebut terus 

berulang hingga level terakhir, jika sudah mencapai level akhir, maka akan muncul 

tampilan skor di akhir permainan. Pada tampilan hasil akhir pemain akan diberi dua 

pilihan jika ingin memainkan quis ini lagi, maka pemain akan diarahkan ke menu 

utama jika tidak maka permainan selesai. 

 
Gambar 12. Flowchart Quis 

 

Langkah pertama dalam proses aplikasi ini dilakukan algoritma ini adalah:  

a. Klik tombol Quis di menu utama. 

b. Pilih jawaban, jika benar maka menuju ke tampilan halaman benar dan jika salah 

akan menuju ke tampilan jawaban salah. 

c. Proses terus berulang hingga soal terakhir. 

d. Muncul tampilan skor akhir. 

e. Selesai. 
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4.2.3 Storyboard 

Storyboarddikenal sebagai sketsa gambar yang disusun secara berurutan. 

Storyboard sering digunakan sebagai perencanaan dalam pembuatan film atau video. 

Storyboard juga merupakan bentuk penyamaan presepsi antara pembuat dengan 

orang lain. 

 

Tabel 2. Storyboard Menu Utama 

Visual Sketsa Audio 

Keterangan : 

Menampilkan 

halaman menu utama 

dengan tombol 

navigasi yang 

memiliki fungsi 

tombol yang berbeda 

 

 

 

 

 

 

Musik : - 

 

Suara: - 

 

Tabel 3. Storyboard Menu Materi 

Visual Sketsa Audio 

Keterangan : 

Menampilkan 

halaman menu utama 

dengan tombol 

navigasi yaitu 

tombol pengenalan, 

sejarah, tingkatan, 

teknik dasar serta 

satu tombol home 

untuk kembali ke 

menu utama.  

 
 

 

 

Musik : - 

 

Suara: - 
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Tabel 4. StoryboardIsi Menu Materi 

Visual Sketsa Audio 

Keterangan : 

Menampilkan 

halaman materi yang 

berisi suatu materi 

berupa tulisan serta 

tombol back untuk 

kembali ke menu 

utama materi. 

 

 

 

 

Musik : - 

 

Suara: - 

 

Tabel 5. Storyboard Menu Video 

Visual Sketsa Audio 

Keterangan : 

Menampilkan 

halaman menu video 

dengan tombol 

navigasi yaitu 

tombol cara 

menggunakan mesin 

jahit, cara mengukur 

badan, cara 

menggambar pola 

dasar, cara 

menggunting 

bahan/kain serta satu 

tombol home untuk 

kembali ke menu 

utama  

 

 

 

 

Musik : - 

 

Suara: - 
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Tabel 6. Storyboard Isi Menu Video 

Visual Sketsa Audio 

Keterangan: 

Menampilkan 

halaman video 

yang berisi 

berbagai macam 

tombol yang akan 

menampilkan 

berbagai macam 

video gerakan 

sesuai tombol 

yang ditekan serta 

satu tombol back 

untuk kembali ke 

halaman menu 

video 

 

 

 

 

 

Musik : - 

 

Suara: - 

 

Tabel 7. Storyboard Quis 

Visual Sketsa Audio 

Keterangan : 

Menampilkan 

halaman quis dari 

aplikasi yang 

berisi soal serta 

pilihan jawaban 

berupa tombol 

yang harus di 

klik. Setiap 

jawaban yang 

benar akan 

mendapatkan 

poin. Halaman ini 

akan munvul 

ketika pemain 

menekan tombol 

Quis di halaman 

utama.  

 

 

 

Musik : - 

 

Suara: - 
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Tabel 8. Storyboard Hasil Akhir 

Visual Sketsa Audio 

Keterangan : 

Menampilkan 

halaman hasil 

akhir, jika 

pemain telah 

berhasil 

menjawab semua 

pertanyaan. 

Terdapat nilai 

akhir dan juga 

tombol mulai 

lagi untuk 

memulai kembali 

permainan 

terdapat  

 

 

 

Musik : - 

 

Suara: - 

 

4.2.4 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka merupakan proses penggambaran bagaimana sebuah 

tampilan (interface) sistem dibentuk. Aplikasi media pembelajaran menjahit 

dirancang dengan tampilan yang user friendly, sehingga diharapkan dapat 

mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Dalam aplikasi ini 

terdapat beberapa model desain antara lain.  

 

1. Desain Menu Utama  

Pada desain menu utama terdapat empat tombol antara lain: tombol 

materi, tombol video, tombol quis dan tombol keluar. Desain tampilan menu 

utama dapat dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Desain menu utama 

 

2. Desain Menu Materi 

Pada desain tampilan menu materi terdapat lima tombol yaitu tombol 

home untuk kembali ke menu utama, tombol pengenalan untuk masuk ke 

halaman materi pengenalan, tombol sejarah untuk masuk ke halaman materi 

sejarah, simbol tingkatan untuk masuk ke halaman materi jurus. Desain 

tampilan menu utama dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

 
Gambar 14. Desain menu materi 
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3. Desain Halaman Pengenalan 

Pada desain tampilan halaman materi pengenalan terdapat tiga tombol 

yaitu tombol home untuk kembali ke menu materi, tombol back untuk kembali 

ke halaman sebelumnya yang terdapat pada halaman materi pengenalan dan 

tombol next untuk kembali ke halaman selanjutnya yang terdapat pada 

halaman materi pengenalan. Desain tampilan menu utama dapat dilihat pada 

Gambar 15. 

 

 
Gambar 15. Desain halaman pengenalan 

 

4. Desain Halaman Sejarah 

Pada desain tampilan halaman materi sejarah terdapat tiga tombol yaitu 

tombol home untuk kembali ke menu materi, tombol back untuk kembali ke 

halaman sebelumnya yang terdapat pada halaman materi sejarah dan tombol 

next  untuk kembali ke halaman selanjutnya yang terdapat pada halaman 

materi sejarah. Desain tampilan halaman sejarah dapat dilihat pada Gambar 

16. 
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Gambar 16. Desain halaman sejarah 

 

5. Desain Halaman Tingkatan 

Pada desain tampilan halaman materi tingkatan terdapat tiga tombol yaitu 

tombol home untuk kembali ke menu materi, tombol back untuk kembali ke 

halaman sebelumnya yang terdapat pada halaman materi tingkatan materi 

tingkatan dan tombol next untuk kembali ke halaman selanjutnya yang 

terdapat pada halaman materi tingkatan. Desain tampilan halaman sejarah 

dapat dilihat pada Gambar 17. 

 

 
Gambar 17. Desain halaman tingkatan 
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6. Desain Halaman Teknik Dasar 

Pada desain tampilan halaman materi teknik dasar terdapat tiga tombol 

yaitu tombol home untuk kembali ke menu materi, tombol back untuk kembali 

ke halaman sebelumnya yang terdapat pada halaman materi teknik dasar dan 

tombol next untuk kembali ke halaman selanjutnya yang terdapat pada 

halaman materi teknik dasar. Desain tampilan halaman sejarah dapat dilihat 

pada Gambar 18. 

Adapun langkah-langkah menjahit seperti: 

a) Teknik Dasar Menjahit dengan Tangan 

 Terlebih dulu kita siapkan    bahan dan perlengkapannya. 

 Masukkan benang ke dalam jarum. Potong seperlunya saja. Jangan 

terlalu panjang, karena benang akan mudah kusut. Tarik salah satu sisi 

benang agar lebih panjang dari sisi lainnya. 

 Buat simpul pada sisi benang yang panjang. Simpul tidak perlu besar, 

yang penting cukup untuk menahan agar benang tidak lolos bila 

ditusukkan pada kain nantinya. 

 Tusukkan jarum dari bagian bawah kain. Mulai buat tusuk jahitan 

sesuai keperluan. Bila baru pertama kalinya menjahit, coba dengan 

membuat tusuk jelujur terlebih dahulu. 

 Untuk mengakhiri jahitan, buat tusuk simpul di bagian belakang kain. 

Tusuk simpul bisa diulang sampai dua kali. 

 Potong benang, tapi jangan terlalu mepet. 

 

b) Teknik Dasar Menjahit dengan Mesin Jahit 

  Pasang jarum pada tempat jarum. 

 Siapkan kertas. Untuk mengawali belajar menjahit dengan mesin, 

jangan gunakan benang terlebih dulu. 

 Buat jahitan lurus pada kertas, lalu mulai menjahit membelok atau 

membentuk sudut. Ulangi sampai lancar. 

 Bila sudah lancar, mulai pasang benang pada jarum, dan masukkan 

sekoci berisi palet pada tempat sekoci. 

 Siapkan potongan kain. Berlatihlah menjahit sama seperti di kertas tadi. 

Mula-mula menjahit lurus, lalu menjahit belok atau membentuk sudut. 

 Bila sudah menguasai menjahit dengan mesin jahit, belajarlah membuat 

aneka keterampilan, seperti taplak meja, tempat sisir, atau sarung 

bantal. 
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Gambar 18. Desain halaman teknik dasar 

 

7. Desain Menu Video 

Pada desain tampilan halaman video terdapat lima tombol yang akan 

menampilkan berbagai macam videopembelajaran keterampilan menjahit serta 

tombol home untuk kembali ke mnu utama. Desain tampilan halaman sejarah 

dapat dilihat pada Gambar 19. 

 

 
Gambar 19. Desain halaman video 
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8. Desain Halaman Video Cara Menggunakan Mesin Jahit 

Pada desain tampilan halaman video terdapat tujuh tombol yang akan 

menampilkan berbagai macam video cara menggunakan mesin jahit serta 

tombol home untuk kembali ke menu utama. Desain tampilan halaman sejarah 

dapat dilihat pada Gambar 20. 

 

 
Gambar 20. Desain halaman video cara menggunakan mesin jahit 

 

 

 

9. Desain Halaman Video Cara Mengukur Badan 

Pada desain tampilan halaman video terdapat enam tombol yang akan 

menampilkan berbagai macam video cara mengukur badanserta tombol home 

untuk kembali ke menu utama. Desain tampilan halaman sejarah dapat dilhat 

pada Gambar 21. 
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Gambar 21. Desain halaman video cara mengukur badan 

 

10. Desain Halaman Video Cara Menggunakan Pola Dasar Skala Kecil 

Pada desain tampilan halaman video terdapat empat tombol yang akan 

menampilkan berbagai macam video cara menggunakan pola dasar skala 

kecilserta tombol home untuk kembali kemenu utama. Desain tampilan 

halaman sejarah dapat dilihat pada Gambar 22. 

 

 
Gambar 22. Desain halaman video cara menggunakan pola dasar skala kecil 
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11. Desain Halaman Quis 

Pada desain tampilan soal tapak suci terdapat pertanyaan mengenai tapak 

suci disertai empat tombol pilihan jawaban. Desain tampilan level game dapat 

dilihat pada Gambar 23.  

 

 
Gambar 23. Desain halaman Quis 

 

12. Desain Halaman Hasil Akhir 

Pada desain tampilan hasil akhir terdapat tombol ulangi untuk memulai 

kembali quis. Desain tampilan hasil akhir dapat dilihat pada Gambar 24. 

 

 
Gambar 24. Desain halaman Akhir 
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BAB  5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Implementasi Sistem 

Pada imlementasi aplikasi ini bertujuan untuk mengimplementasikan aplikasi 

yang dibuat sebuah menu untuk mempermudah pengguna menggunakan aplikasi 

sebagai media untuk belajar melalui interface yang ada.  

 

5.1.1 Tampilan Halaman Menu Utama 

Menu utama merupakan menu yang pertama kali muncul pada saat 

aplikasi dijalankan. 

 

 
Gambar 25. Halaman Utama 

 

5.1.2   Tampilan Halaman Menu Materi 

Menu materi merupakan menu yang akan muncul ketika pengguna 

menekan tombol materi di halaman menu utama. Pada halaman menu materi 

terdapat tombol pengenalan, sejarah, tingkatan dan teknik dasar serta tombol 

home untuk kembali ke menu utama. 
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.  

Gambar 26. Halaman Menu Materi. 

 

5.1.3 Tampilan Halaman Isi Materi 

Halaman isi materi merupakan halaman berisi materi berupa tulisan yang 

akan muncul ketika pengguna menekan tombol di halaman menu materi. Pada 

halaman ini terdapat tombol back untuk kembali ke halaman menu materi. 

 

 
Gambar 27. Halaman Isi Materi 
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5.1.4 Tampilan Halaman Menu Video 

Menu video merupakan menu yang akan muncul ketika pengguna 

menekan tombol video di halaman menu utama. Pada halaman menu materi 

terdapat tombol cara menggunakan mesin jahit, cara mengukur badan, cara 

menggambar pola dasar dan cara menggunting bahan/kain serta tombol home 

untuk kembali ke menu utama. 

 

 
Gambar 28. Halaman Menu Video 

 

5.1.5 Tampilan Halaman Isi Video 

Halaman isi video merupakan halaman berisi video yang akan muncul 

ketika pengguna menekan tombol di halaman menu video. Video akan diputar 

jika pengguna menekan tombol video yang ada di sebelah kiri. Pada halaman 

ini juga terdapat tombol back untuk kembali ke halaman menu video. 
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Gambar 29. Halaman Isi Video 

 

5.1.6 Tampilan Halaman Quis 

Halaman quis merupakan halaman yang akan muncul ketika pemain 

menekan tombol quis di halaman menu utama, pada halaman ini terdapat 

pertanyaan dan tombol pilihan. 

 

 
Gambar 30. Halaman Quis 
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5.1.7 Tampilan Halaman Hasil Akhir 

Pada desain tampilan hasil akhir terdapat tombol ulangi untuk memulai 

kembali quis. 

 

 
Gambar 31. Halaman Hasil Akhir 

 

 

 

5.2 Pengujian Pengguna 

Pengujian untuk pengguna dilakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap 

responden pengguna aplikasi. Untuk mendapatkan jumlah responden penulis 

menggunakan teknik slovin. Rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel minimal 

(n) jika diketahui populasi (N) pada taraf signifikan  ɑ  adalah: 

Diketahui : N = 1000 

      ɑ = 20% 

Ditanya : n ? 

Penyelesaian : n = 
ɴ

1+ ɴ (ɑ)²

  = 
₁₀₀₀

1+ 1000 (0,2)²
  = 

₁₀₀₀

1+ 1000 (0,04)
 = 

₁₀₀₀

1+ 40
 = 

₁₀₀₀

41
 = 24 

 

Hasil perhitungan diperoleh 24 responden dari beberapa pegawai pada UPTD 

Panti Sosial Rehabilitas Karya Wanita Naibonat dan beberapa peserta dari lembaga 

tersebut. Responden diberikan pertanyaan kuesioner, hasil dari respondem pengguna 

aplikasi dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini: 
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Tabel 9. Rekapan kuesioner pengguna 

No Daftar Pertanyaan 
Penilaian 

SS S CS TS 

1 Aplikasi Pembelajaran Menjahit berbasis 

android memiliki tampilan yang menarik?  
22 2 0 0 

2 Aplikasi Pembelajaran Menjahit UPTD 

Panti Sosial Rehabilitas Karya Wanita 

Naibonat mudah dipahami? 

12 10 2 0 

3 Pembuatan Aplikasi Pembelajaran 

Menjahit berbasis android bisa membantu 

proses pengenalan keterampilan menjahit 

yang lebih baik? 

20 4 0 0 

4 Proses Pembelajaran Menjahit 

menggunakan aplikasi yang ada lebih 

mempermudah dan fleksibel?  

15 7 2 0 

5 Pembuatan Aplikasi Pembelajaran 

Menjahit berbasis android bermanfaat 

bagi para pengguna?  

19 5 0 0 

Catatan : 

SS : Sangat Setuju, S : Setuju, CS : Cukup Setuju, TS : Tidak Setuju 

 

Berdasarkan hasil uji responden aplikasi dapat disimpulkan bahwa: 

a. Aplikasi Pembelajaran Menjahit berbasis android memiliki tampilan yang 

menarik. Mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan detail 

penilaian : 22 jawaban sangat setuju, 2 jawaban setuju, 0 jawaban kurang 

setuju, 0 jawaban tidak setuju. 

b. Aplikasi Pembelajaran Menjahit UPTD Panti Sosial Rehabilitas Karya Wanita 

Naibonat mudah dipahami. Mayoritas responden menjawab sangat setuju 

dengan detail penilaian : 12 jawaban sangat setuju, 10 jawaban setuju, 2 

jawaban kurang setuju, 0 jawaban tidak setuju. 

c. Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Menjahit berbasis android bisa membantu 

proses pengenalan keterampilan menjahit yang lebih baik. Mayoritas 

responden menjawab sangat setuju dengan detail penilaian : 20 jawaban 

sangat setuju, 4 jawaban setuju, 0 jawaban kurang setuju, 0 jawaban tidak 

setuju. 

d. Proses Pembelajaran Menjahit menggunakan aplikasi yang ada lebih 

mempermudah dan fleksibel. Mayoritas responden menjawab sangat setuju 
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denan detail penilaian : 15 jawaban sangat setuju, 7 jawaban setuju, 2 jawaban 

kurang setuju, 0 jawaban tidak setuju 

e. Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Menjahit berbasis android bermanfaat bagi 

para pengguna. Mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan detail 

penilaian : 19 jawaban sangat setuju, 5 jawaban setuju, 0 jawaban kurang 

setuju, 1 jawaban tidak setuju. 

 

Grafik hasil pengujian pengguna dapat dilihat pada Gambar 32 berikut ini. 

 

 
Gambar 32. Grafik hasil pengujian pengguna 

 

Berdasarkan hasil uji responden dapat disimpulkan bahwa secara umum aplikasi 

media belajar ini sudah memenuhi tujuan utamanya yaitu dapat memberikan 

pembelajaran yang lebih menarik, selain itu dapat membantu memudahkan dalam 

memberikan materi ajar dari segi tampilan sudah baik dan mudah dipahami serta 

pemilihan warna yang nyaman dan indah untuk dipandang. 

 

5.3  Analisa Kelebihan Dan Kekurangan Sistem 

Beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

a. Kelebihan  

Aplikasi ini dapat membantu proses belajar mengajar yang menyenangkan, 

memudahkan masyarakat untuk lebih mengenal keterampilan menjahit dengan cara 

menarik dan menyenangkan. 
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b. Kekurangan 

Aplikasi yang dibuat ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan nantinya 

dapat dikembangkan lebih menarik lagi seperti: 

1.  Menambah lebih banyak fitur yang berguna dalam proses pembelajaran 

menjahit misalnya fitur tanya jawab antara pengguna dan admin, fitur video 

conference dan sebagainya. 

2. Aplikasi dapat dipercantik lagi dengan gambar atau animasi-animasi yang 

lebih menarik.  

3. Aplikasi dapat dikembangkan dengan menggunakan sistem database 

sehingga penambahan data pada aplikasi bisa lebih mudah. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan pembuatan program aplikasi pembelajaran 

pengenalan keterampilan menjahit berbasis Android maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Aplikasi ini dapat membantu para peserta peneria manfaat untuk lebih cepat 

mengenal dan mempelajari keterampilan menjahit 

2. Aplikasi ini membantu masyarakat umum untuk bisa mengenal dan 

mempelajari keterampilan menjahit walaupun dengan fasilitas seadanya. 

 

6.2 Saran  

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan kepada lembaga UPT Panti Sosial 

Karya Wanita Naibonat yaitu agar aplikasi ini dapat dikembangkan lebih menarik lagi 

seperti: 

1. Menambah lebih banyak fitur yang berguna dalam proses pembelajaran 

menjahit misalnya fitur tanya jawab antara pengguna dan admin, fitur video 

conference dan sebagainya. 

2. Aplikasi dapat dipercantik lagi dengan gambar atau animasi-animasi yang 

lebih menarik.  

3. Aplikasi dapat dikembangkan dengan menggunakan sistem database sehingga 

penambahan data pada aplikasi bisa lebih mudah. 
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