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ABSTRAK 

 Anugerah O. R. Walunguru, 17130015.Aplikasi Panduan Belajar Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus Berbasis Multimedia: Petrus Katemba, S.T., M.T. Sebagai 

Pembimbing I dan Max ABR Soleman Lenggu, S.Kom., M.T. Sebagai 

Pembimbing II 

 

Hyperaktif atau yang dikenal dengan Attention Deficit Hiperactivity Disorder 

(ADHD) atau Attention Deficit Disorder (ADD) menggambarkan anak-anak yang 

menderita ketidakmampuan untuk ‘stop, look, listen and Anak-anak hyperaktif 

membutuhkan perhatian khusus dalam proses pembelajaran, termasuk media 

pembelajaran yang digunakan agar mereka perhatian dan fokus.Salah satu cara 

agar anak-anak berkebutuhan khusus (hyperaktif) mempunyai perhatian terhadap 

materi yang diberikan sehingga memahaminya maka dibuat aplikasi pembelajaran 

anak hyperaktif berbasis multimedia dengan harapan dapat membantu pengajar 

dan orang tua dalam berkomunikasi dan mengajar anak berkebutuhan khusus 

Aplikasi tersebut merupakan panduan belajar dalam bentuk video untuk mengenal 

warna, angka, dan huruf.Think. Panduan belajar berupa aplikasi Instagram yang 

dapat diedit dengan berbagai filter dimana video diunggah ke dalam feed.Tujuan 

dari kegiatan  PKL ini adalah membuat panduan belajar berbasis multimedia 

berupa warna (primer), huruf (a, i, u, e, dan o), dan angka (1 sampai 10) yang 

dapat membantu guru  dan orangtua dalam mengajar dan berkomunikasi dengan 

anak-anak berkebutuhan khusus (hyperaktif). Selain itu untuk mempermudah 

anak memahami yang diajarkan melalui video agar lebih mudah dipahami anak-

anak berkebutuhan khusus (hyperaktif). 

 

Kata kunci: Aplikasi, anak kebutuhan khusus, multi media 
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ABSTRACT 

Anugerah O. R. Walunguru, 17130015. Multimedia-based Learning Guide 

Application for Children with Special Needs: Petrus Katemba, S.T., M.T. As 

Advisor I and Max ABR Soleman Lenggu, S.Kom., M.T. as Advisor II 

 

Hyperactivity, also known as Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) or 

Attention Deficit Disorder (ADD) describes children who suffer from the inability 

to stop, look, listen and need special attention in the learning process, including 

the learning media used. For them to pay attention and focus. One way so that 

children with special needs (hyperactivity) have attention to the material provided 

so that they understand it, a multimedia-based hyperactive child learning 

application is making in the hope that it can help teachers and parents 

communicate and teach children with special needs. The application is a learning 

guide in the form of videos to recognize colors, numbers, and letters. Think. The 

teaching guide is an editable Instagram application with various filters where 

videos are uploaded to the feed. The purpose of this PKL activity is to create a 

multimedia-based learning guide in the form of colors (primary), letters (a, i, u, e, 

and o), and numbers (1 to 10) that can help teachers and parents in teaching and 

communicating with children. Children with special needs (hyperactivity). In 

addition, to make it easier for children to understand what is taught through 

videos so that it is easier for children with special needs (hyperactivity) to 

understand.  

 

Key words: Aplication, Children with special needs, multi media 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LatarBelakang 

Media pembelajaran bagi anak hyperaktif adalahsarana yang 

dapatmempermudahinteraksiantar guru dan 

murid.Sekaranginikomunikasidanpendidikanmerupakanbagianpentingdantidakter

pisahkandalam 

perkembangansainsdanteknologi.Pendidikansebagaiupayauntukmembantumanusi

amencapairealitasdiridenganmengoptimalkansemuapotensikemanusiaan.Kecendru

ngankemasa yang akan datang adalahpendidikanuntuksemua (education for all) 

yang tidakdiskriminatif. Sesuaidengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentangsistempendidikannasional, yang mengamanatkan agar setiap warga negara 

memilikihak yang samauntukmemperolehsebuahpendidikan (Depdiknas, 2003), 

artinyatidakadadiskriminasiperlakuanpendidikantermasukbagianakpenyandangket

unaan (tunanetra, tunarungu, tunagrahita,tunadaksa,dantunalaras) dananak-anak 

yang kesulitanbelajar, sepertikesulitanmembaca, menulis, danberhitung. 

Hyperaktifatau yang dikenaldengan Attention Deficit Hiperactivity Disorder 

(ADHD) atau Attention Deficit Disorder (ADD)adalah anak-anak yang 

menderitaketidakmampuanuntuk ‘stop, look, listen and think’ (Abikoff, 2002). 

Kelemahantersebutdisebabkanolehketidakmampuandalammenggunakanstrategiko

gnitif yang 

terorganisirsehinggasulitmemusatkandanmempertahankanperhatian.Kondisiinijug

adisebutsebagaigangguanhiperkinetik.Dahulukondisiiniseringdisebutminimal 

brain dysfunction syndrome.Terhadapkondisisiswa yang demikian, biasanyapara 
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guru sangatsusahmengaturdanmendidiknya. Di sampingkarenakeadaandirinya 

yang sangatsulituntuktenang, jugakarenaanakhyperaktifseringmengganggu orang 

lain, sukamemotongpembicaran guru atauteman, 

danmengalamikesulitandalammemahamisesuatu yang diajarkan guru kepadanya. 

Proses belajarbertujuanuntukmencapai 

perubahantingkahlakudanmengoptimalkanpotensidirimasing-masinganak. Kondisi 

anak hyperaktif yang tidak fokus menjadi kendala bagi guru untuk menyampaikan 

materi.Oleh karena itu, anak-anak hyperaktif membutuhkan perhatian khusus 

dalam proses pembelajaran, termasuk media pembelajaran yang digunakan agar 

mereka perhatian dan fokus. Salah satu cara agar anak-anak berkebutuhan 

khusus(hyperaktif) mempunyai perhatian terhadap materi yang diberikan sehingga 

memahaminya maka dibuataplikasipembelajarananakhyperaktif berbasis 

multimedia denganharapandapatmembantu pengajardan orang 

tuadalamberkomunikasidanmengajaranakberkebutuhan khususAplikasi tersebut 

merupakan panduan belajar dalam bentuk video untuk mengenal warna, angka, 

dan huruf.  Berdasarkan wawancara dengan psikolog yang membantu di yayasan 

tersebut dan beberapa kali uji coba penggunaan media belajar, bahwa anak-anak 

hyperaktif  tidak fokus pada media dengan terlalu banyak gambardan suara,juga 

tidak fokus dalam waktu yang lama.Sehingga media belajar berupa  video dibuat 

sederhana dan waktunya ± 1 menit. Video dibuat dari aplikasi Instagram agar guru 

dan orangtua mudah menggunakan. Instagram adalah sosial media berbasis 

gambar yang memberikan layanan berbagi foto dan video. Aplikasi ini 

memungkin pengguna untuk menggunggah foto dan video ke dalam feed yang 
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dapat diedit dengan berbagai filter. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai media 

belajar. 

Kegiatan PKL ini akanmembuat aplikasi pembelajaran untuk 

anakhyperaktifberbasis mutimedia, yang 

merupakansalahsatuaplikasiuntukmembantu guru pengajaratau orang tua agar 

lebihmudahmengajardanberkomunikasidengananakhyperaktifmengunakan media 

aplikasi mobile. Ruanglingkupdalampembuatan aplikasipanduan belajar pada 

anak berkebutuhan khusus berbasis multimedia yaitu: 

1. Aplikasi panduan belajar diperuntukkan anak-anak hyperaktif yang 

berkebutuhan khusus terutama dalam proses pembelajaran. 

2. Panduan belajar untuk proses pembelajaran mengenai pengenalan dasar  

untukwarna (primer yaitu merah, biru, hijau, dan kuning), huruf (vocal  yaitu 

a, i, u, e, o), dan angka(dasar yaitu 1 sampai 10) denganmenggunakanmedia 

belajar dari aplikasi  berbasis multimedia. 

3. Panduan belajar dibuat dari aplikasi Instagramyang dapat diedit dengan 

berbagai filter dimana video diunggah ke dalam feed 

4. Panduan belajar pada anak berkebutuhan khususdibuatdenganmenggunakan 

software dandalam proses pembuatan menggunakan Spark AR yaitu 

sebuah tools atau aplikasi untuk membuat efek kamera filter dengan teknologi 

AugmentedReality. 

Manfaatdaripenelitianiniantaralain: 

1. Membantu guru 

pengajardalammengajardanberkomunikasidengananakhyperaktif. 
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2. Mempermudah orang tuauntukmengajarkanpengenalanbenda, angka, 

hewanmelalui media video yang tersedia. 

3. Mempermudahanak memahami yang diajarkanmelaluisuara, gambardan 

video yang disukaianakhyperaktif. 

Berdasarkan latar belakang dan perkembangan teknologi informasi maka 

penulis berinisiatif membuatpanduan belajar untuk anak berkebutuhan khusus di 

Yayasan Pelita Harapan Disabilitas Flobamora yang bertempat di kelurahan 

Oebobo untuk memudahkan para guru untuk mengajarkan anak-anak disabilitas 

yang ada di yayasan tersebut. Panduan belajar berupa warna primer, huruf vokal, 

dan angka dasar yang dibuat dengan memanfaatkan aplikasi Instagram. 

1.2. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

darikegiatan PKL ini adalah membuat panduan belajar berbasis multimedia yaitu 

filterInstagram untuk pengenalan warna, huruf, dan angkayang dapat 

memudahkan para guru dan orangtua mengajarkan anak-anak hyperaktif. 

1.3.Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dijabarkan dalam kegiatan PKL ini adalah:  

1. Studi kasus pada di Yayasan Pelita Harapan Disabilitas Flobamora Oebobo. 

2. Aplikasi berbasis multimedia yaitu filterInstagram berupa panduan belajar 

untuk anak berkebuthan khusus (hyperaktif). 

3.  Aplikasi diunggah kedalam play store agar mudah diakses atau di download 

untuk orang-orang yang membutuhkan alikasi pembelajaran tersebut. 

4. Aplikasi hanya bisa diakses dengan Android versi 5.0 sampai yang terbaru. 
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1.4.Tujuan 

Tujuandarikegiatan  PKLiniadalah: 

1. Membuat panduan belajar berbasis multimedia berupa warna (primer), huruf 

(a, i, u, e, dan o), dan angka (1 sampai 10) yang dapat membantu guru  dan 

orangtua dalammengajardanberkomunikasidengananak-anakberkebutuhan 

khusus (hyperaktif).  

2. Mempermudahanakmemahami yang diajarkanmelaluivideo agar lebih mudah 

dipahami anak-anak anak-anak berkebutuhan khusus (hyperaktif). 

  



6 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM 

2.1.  Gambaran Umum PelitaYayasanDisabilitasFlobamora 

2.1.1. Sejarah Yayasan  

Pelita Harapan Disabilitas Flobamora merupakan suatu lembaga 

sumberdaya masyarakat yang didirikan oleh Hermawan Pongka Padang pada 

tahun 2011. Tujuan yayasandidirikanuntuk mengangkat harkat dan martabat 

penyandang disabilitas, anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami 

retradasi mental. 

Lembaga Harapan Disabilitas Flobamora didirikan dengan tujuan memberi 

pengajaran kepada orang tua melalui sebuah terapi yang berbasis pendidikan yang 

berorientasi pada sebuah advokasi untuk membuka kesadaran orang tua atau 

keluarga juga masyarakat melalui pelayanan disentral terapi PHDF yang disertai 

dengan pendidikan kepada orang tua dalam program home terapi. 

2.1.2. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi 

SusunanbadanpengurusPelitaHarapan Disabilitas 

FlobamoraberdasarkanSurat Nomor: 02/SK-PHDF/I/2018tertanggal 18 Januari 

2018 yang ditetapkan di Kupangsebagaiberikut: 

Ketua : Hermawan 

WakilKetua : Ester Kana 

Sekertaris : RinaAstuti 

Bendahara : Sandra LarasatiLoreineBallo 

BidangEkonomidanMitra : Mariam Radja 
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Bidang Program Kerja : Benny PiliRoboh 

BidangTerapis : TersinaKoliPui 

Merlyn E. A’Oetpah 

YulindaZusantiMasn 

Bidang Advokasi/RBM : Christencia Prima Dewinta Taka 

Tugas dari masing-masing bagian dari struktur diatas yaitu: 

a. Ketua: Melakukan pengawasan, arahan dan nasihat kepada semua pengurus 

dalam menjalankan program kegiatan yayasan. 

b. Wakil ketua: Membantu atau mewakili ketua dalam melaksanakan tugas 

c. Sekretaris: Mengelola semua kegiatan administrasi yayasan. 

d. Bendahara: Melakukan pengelolaan keuangan yayasan. 

e. Bidang ekonomi dan mitra:Membantu dan mendampingi ketua dalam 

menjalankan tugas di bidang ekonomi dan mitra dan pendanaan yayasan. 

f. Bidang program kerja:Membantu dan mendampingi ketua membuat dan 

melaksanakan rencana kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu 

tertentu yang disepakati oleh pengurus organisasi, dan melaksanakan program 

kerja. 

g. Bidang terapis: membantu dan mendampingi ketua membuat dan 

melaksanakan rencana  dan membuat dan melaksanakan program terapi. 

h. Bidang advokasi:membantu dan mendampingi ketua dalam merencanakan dan 

melaksanakan  program pada semua bidang sesuai persyaratan formal yang 

ditentukan dalam undang-undang. 
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2.1.3.Sistem yang Sedang Berjalan 

 Sejalan dengan prinsip-prinsip pengembangan tingkat satuan pendidikan 

yang diantaranya adalah berpusat pada potensi anak, perkembangan, kebutuhan, 

dan kepentingan peserta didik dan lingkungan, maka : 

1. Sistem yang di kembangkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan setiap 

individu ABK. Kurikulum harus disesuaikan dengan kemampuan anak 

masing-masing. Kurikulum di individualkan (IEP). 

2. Pengembangan kurikulum beragam dan terpadu artinya memperhatikan 

keragamaan karekteristik  peserta didik, kondisi daerah,jenjang dan jenis 

pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan 

agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan jender. 

3. Pengembangan kurikulum harus relavan dengan kebutuhan kehidupan, 

artinya pengembangan sosial, keterampilan akademik, dan keterampian 

vokasional merupakan keharusan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. 

4. Kurikulum untuk ABK pada umumnya meliputi 5 bidang, yaitu bidang 

akademik, sensori motor, komunikasi, perilaku adaptif dan kurikulum 

vokasional. 

Sistim pembelajaran dilaksanakan belum menggunakan multimedia yaitu 

pengajar memperagakan dengan tangan atau menggunakan gambar untuk 

memperkenalkan warna, huruf, dan angka. Cara ini kurang menarik perhatian 

anak hyperaktif, sehingga membutuhkan waktun yang cukup lama bagi ana-anak 

untuk memahami apa yang diajarkan.  
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2.2.  Tinjauan Umum Panduan Belajar di YayasanPelita Harapan 

Disabilitas Flobamora 

YayasanPelita Harapan Disabilitas Flobamora didirikan dengan tujuan 

memberi pengajaran kepada orang tua melalui sebuah terapi yang berbasis 

pendidikan yang berorientasi pada sebuah advokasi untuk membuka kesadaran 

orang tua atau keluarga juga masyarakat melalui pelayanan disentral terapi PHDF 

yang disertai dengan pendidikan kepada orang tua dalam program home terapi. 

Lembaga Pelita Harapan Disabilitas Flobamora didirikan agar membantu orang 

tua dalam mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus agar mereka tidak lagi 

diremehkan dilingkungan masyarakat. 

2.2.1.  Aplikasi sebagai Panduan Belajar untuk Anak Hyperaktif 

Anak hyperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan 

perhatian dengan hiperaktivitas atau attention deficit and hyperactivity disorder 

(ADHD).Kondisi ini disebut dengan gangguan hiperkinetik, yang menyebabkan 

anak hyperaktif sulit untuk perhatian dan fokus sehingga mengalami kesulitan 

dalam memahami sesuatu yang diajarkan guru kepadanya. 

Salah satu upaya agar anak hyperaktif mempunyai perhatian dan fokus pada 

pembelajaran adalah membuat panduan belajar berbasis multi media.Panduan 

belajar adalah pedoman yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Aplikasi 

panduan belajar merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media untuk 

menyampaikan materi pembelajaran yang berbasis multimedia. Aplikasi 

digunakan sebagai media pembelajaran karena memudahkan penyampaikan 
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materi, menarik karena adanya beberapa fitur, mudah diakses dan digunakan, dan 

penggunaannya luas. 

Aplikasi panduan belajar yang dibuat berupa panduan untuk pengenalan 

warna, huruf, dan angka. Pengenalan warna hanya berupa warna dasar atau warna 

primer. Warna tersebut terdiri atas merah, biru, hijau, dan kuning.Pengenalan 

huruf berupa huruf vocal (a, i, u, e, dan o). Pengenalan angka dari 1 sampai 10. 

Pengenalan warna, huruf, dan angka dibatasi pada warna dasar, huruf vokal, dan 

1-10 agar sehingga materi tidak terlalu banyak dan waktunya relatif pendek ± 1 

menit karena anak hiperkatif akn sulit perhatian dan fokus bila banyak yang 

diajarkan dan waktunya lama. Panduan belajar untuk pengenalan warna, huruf, 

dan angka dibuat dengan menggunakan aplikasi berbasis multimedia yaitu 

filterInstagram. 

2.2.2. Multimedia 

Multimediaadalah penggunaankomputeruntuk menyajikan dan 

menggabungkan teks,suara, gambar,animasi,audio, danvideodengan alat bantu 

(tool) dan tautan (link) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, 

berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam 

dunia informatika. Selain dari dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh 

dunia gim, dan juga pembuatansitus web. Pemanfaatan multimedia termasuk juga 

dalam bidang pendidikandanbisnis. Di bidangpendidikan, multimedia 

dimanfaatkan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara mandiri 

atau otodidak. Di bidangbisnis, multimedia dimanfaatkan dalam media 

profil perusahaan, profil produk, bahkan 
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sebagaimediakiosinformasidanpelatihandalamsistempembelajaran daring. Pada 

awalnya multimedia hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indra 

penglihatan (gambar diam, teks, gambar gerak video, dan gambar gerak 

rekaan/animasi), dan konsumsi indrapendengaran(suara) dan juga memiliki rupa 

(berwujud).Dalamperkembangannya,multimedia mencakup juga kinetik (gerak) 

dan bau yang merupakan konsumsi indra penciuman.  

Multimedia merupakan suatu kombinasi antara teks, grafis, audio, animasi, 

dan video yang disampaikan secara interaktif kepada pengguna.  Dengan kata lain, 

multimedia dapat membuat pesan direpresentasikan melalui audio, grafis, gambar, 

video, dan animasi sebagai tambahan untuk media tradisional (teks dan grafis).  

Aplikasi atau software multimedia merupakan perangkat lunak yang 

dimanfaatkan untuk mengolah berbagai macam media informasi seperti teks, 

gambar, video, foto, audio, dan lain lainnya.Hingga saat ini ada banyak software 

yang bermunculan, mulai dari yang hanya dapat melihat saja hingga dapat 

digunakan untuk membuat dan mengedit.Secara umum, software multimedia 

dapat dikategorikan menjadi lima jenis yaitu animasi, desain, audio, foto dan 

video. 

Aplikasi (software) multimedia yang saat ini banyak digunakan. 

1. Media player 

Media player adalah salah satu jenis perangkat lunak (software) yang 

digunakan untuk mengolah informasi dalam bentuk audio atau 

video.Umumnya beberapa aplikasi media player sudah dapat memutar 

informasi baik itu audio ataupun video. 
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2. Editor gambar 

Imagegambar merupakan perangkat lunak yang mempunyai fungsi untuk 

menggambar atau mengedit image atau foto. 

3. Audio/video editor 

Jenis aplikasi atau software yang satu ini dapat digunakan untuk mengedit atau 

membuat media dalam bentuk video dan audio.Biasanya proses pengeditan 

video atau audio berupa konversi format, manipulasi kualitas. 

4. Grafik /penampil gambar 

Perangkat lunak grafik digunakan untuk melihat (view) gambar secara 

terorganisasi dalam sebuah direktori.Sekarang juga sudah banyak format image 

yang sudah di support oleh aplikasi image viewer, misalnya bmp, jpeg/jpg, gif, 

png, ico, dan lain lain. 

5. Animasi 

Jenis software seperti animasi ini memang dikhususkan untuk membuat atau 

mengedit dalam bentuk animasi.Animasi adalah suatu gambar bergerak 

ataupun video yang disatukan dalam suatu konten gambar yang fiktif. 

2.2.3. Instagram sebagai Media Pembelajaran 

Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan yang menjadi dasar 

untuk sebagai media pembelajaran.Media pembelajaran merupakan segala sesuatu 

yang dapat disampaikan oleh pengirim dan penerima dengan tujuan untuk 

merangsang pikiran, gagasan, dan minat peserta didik untuk belajar 

(Tafonao,2018). Pendapat ini sejalan dengan Falahuddin (2014) bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dari 
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sumber informasi kepada penerima informasi. Jadi media pembelajaran adalah 

alat yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran dengan tujuan 

untuk merangsang pikiran, perasaan dan minat peserta didik.Dengan 

menggunakan media sosial dan guru dapat dengan kreatif menggunakan media 

sosial sebagai media pembelajaran yang menarik bagi siswa. 

Perkembangan internet dan teknologi digital masih menjadi alat yang sangat 

dibutuhkan pada era ini sehingga dapat memudahkan guru untuk menyampaikan 

materi kepada peserta didik dengan mudah. Media pembelajaran berbasis internet 

yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran adalah media sosial. Banyak 

alternatif aplikasi pembelajaran untuk keberlangsungan proses pembelajaran. 

Media sosial yang banyak dipakai pada saat ini adalah Facebook, Twitter, Line, 

Whatsapp, dan Instagram. 

Instagramadalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan 

berbagi foto dan video.Instagrammerupakan salah satu aplikasi yang banyak 

dimiliki karena penggunaannya yang mudah dan mendapatkan informasi dengan 

cepat.Instagram juga dapat dikategorikan memiliki fitur yang cukup lengkap 

untuk mendukung proses pembelajaran, yang dapat dimanfaatkan dan mudah 

dijangkau. Fitur Instagram yang dapat dijadikan media pembelajaran adalah feed 

maupun instastory.Aplikasi ini memungkin pengguna untuk menggunggah foto 

dan video yang dapat diedit dengan berbagai filter ke dalam feed. Cara 

menggunakan Instagram sebagai media pembelejaran dapat dibuat di feed 

isntagram, ig story,dan live. 
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Kelebihan penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran adalah:  

1. Memudahkan guru dan peserta didik untuk berinterasksi dan menyampaikan 

materi secara daring.  

2. Proses belajar dapat dilakukan di mana saja. 

3. Aplikasi Instagram dapat diakses oleh seluruh masyarakat, untuk 

menggunakan aplikasi ini tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal. 

4. Materi pembelajaran menarik karena Instagram memiliki beberapa fitur yang 

dapat memberi kesan menarik untuk dibaca oleh masyarakat.  

5. Materi yang disampaikan dapat diedit sedemikian rupa dengan berbentuk foto 

atau video dan dapat diupload. 

6. Mudah digunakan dan dapat diakses secara luas. 

Hasil penelitian menginformasikan bahwa (1) media sosial Instagram 

sebagai media pembelajaran dapat memudahkan siswa untuk mengerti materi ajar, 

karena penyampaian menampilkan foto dan video serta penjelasan materi 

pembelajaran, (2) proses pengembangan media sosial Instagram terdiri dari tiga 

tahap yaitu tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan menghasilkan media 

pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, dan (3) 

media pembelajaran berbasis media sosial Instagram yang dikembangkan 

memenuhi syarat efektivitas. 
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2.2.4. Cara Membuat FilterInstagram 

Langkah-langkah sebagai cara membuat filter Instagram yaitu: 

1. Download dan install Spark AR Studio versi paling terbaru di komputer atau 

laptop. Instal juga aplikasinya di smartphone. Untuk download program Spark 

AR ketik "downloadSpark AR" di Google, dan akan muncul link resmi dari web 

Spark AR.Kemudian, masukkan akun Facebook yang aktif untuk 

mengaksesnya.Masuk dengan Akun Facebook 

 
Gambar 2.1.LogInSparkAR 

2. Buka Spark AR Studio di komputer. Hubungkan smartphone dan komputer 

melalui kabel USB, sehingga nantinya dapat menguji filter 

di smartphone.Unduh bahan untuk membuat filter Instagram berupa foto 

untuk diedit menjadi filter dan bahan data file untuk membuat filter Instagram. 

Bahan tersedia dan dapat di download langsung di channel YouTube Jasson 

Powel. 
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Gambar 2.2. Tampilan Spark AR 

3. Bahan gambar dikirim ke HP untuk diedit di HP maka bahan gambar yang 

sudah diunduh bersama paket file dipindahkan ke HP untuk mengedit filter 

dari HP kamu menggunakan aplikasi editing Lightroom sesuai filter yang 

diinginkan. Dalam mengedit tidak bisa menggunakan sembarang gambar, 

namun menggunakan gambar yang diperuntukkan membuat filter. 

4. Setelah selesai mengedit dari HP, gambar yang sudah diedit dikirim  kembali 

ke komputer atau laptop untuk melakukan pembuatan filter di program Spark 

AR. Dalam membuat filter ini sangat mudah. Cukup membuka file yang sudah 

diunduh dan memiliki nama "Filter Template-Jasson Powell," setelah itu 

tinggal memasukkan file gambar yang sudah diedit ke program Spark AR, lalu 

filter yang kamu miliki sudah bisa disimpan. 

5. Klik tombol “CreateNew” di sudut kanan bawah jendela aplikasi untuk 

membuat filter yang baru. Jika ingin mengedit filter yang sudah dibuat 

sebelumnya, klik “Open”.Salah satu fungsi terpenting untuk membuat filter 

Instagram, yaitu menemukan wajah dalam bingkai dan menentukan koordinat 

yang tepat.Perlu menambahkan tracker dengan klik “Add - 
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SceneUnderstanding - Face Tracker”. Klik “Ad-3D Objects-Face Mesh” 

kemudian program akan memilih wajah dalam bingkai.   

6. Pengaturan warna 

Sesudah menentukan koordinat wajah yang tepat, dapat menggunakan opsi 

“faceMesch” di bagian Scene kemudian pilih “Create New Material” sehingga 

materialnya akan muncul di panel “Assets” dan dapat mengklik di atasnya 

untuk mengubah warna yang diinginkan. Selain warna dapat ditambahkan 

objek, efek khusus, tekstur, gambar, dan lainnya sesuai kreativitas. 

 

Gambar 2.3. Pilihan Efek Khusus 

7. Ukuran file 

Jika telah selesai membuat file mentah, maka filter dapat diuji pada 

smartphone. Caranya klik tombol “Mirror” di sudut kanan atas program Spark 

AR Studio. Ukuran file sebaiknya tidak lebih dari 20 MB, sebab bila lebih 

maka filter tidak berfungsi. 
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Gambar 2.4. Penyimpanan Filter 

8. Simpan filter di computer, lalu buka Spark AR Center untuk mengunggah 

filter yang sudah dibuat. Bila filter dapat digunakan oleh orang lain maka 

perlu mendaftar untuk versi beta.  Setelah verifikasi maka filter tersedia untuk 

pengikut.  

9. Cara publikasi di Instagram 

a. Dari menu file pilih “Export”, jika semua kotak sudah berwarna hijau dan 

dicentang. 

b.  Pilih lokasi penyimpanan yang mudah untuk ditemukan, kemudian pilih 

“.arexport” sebagai jenis file. 

c. Buka browserweb dan pastikan masuk ke Instagram. 

d. Arahkan ke https://www.facebook.com/sparkhub/ 

e. Centang kotak untuk melewati layar intro 

f. Klik tombol “UploadEffect” dan pilih platform Instagram serta berikan 

namafilter. Klik tombol “Next” dibagian bawah layar. 

g. Di bagian “EffectIcon” dapat menentukan gambar sebagai ikon filter di 

Instagram. Di bagian Explorer/Finder, ditemukan file yang telah diekspor 

sebelumnya. 



19 
 

h. Arahkan ke bagian “EffectFile” dan pilih “Upload” dan verifikasi 

informasi yang muncul dengan klik “Continue”. 

 

Gambar2.5. Tampilan Hasil Akhir Filter 

Filter yang telah dibuat dapat dicek dengan cara: 

 Pada halaman berikutnya ada dua pilihan yaitu “Previewintheapp” untuk cek 

filter selama 60 menit dari akun dan “Get a previewlink” untuk mengirimkan link 

ke pengguna. 

Publish filter Instagram: 

1. Klik tombol “NextSteps” di bagian bawah layar. 

2. Pilih kategori. 

3. Akan muncul video demo yang akan menunjukkan filter Instagram yang telah 

dibuat. Pastikan file dapat diakses di computer. 

4. Arahkan video ke bagian “Demo Video” dan tekan “Next”. 

5. Pilih waktu filterakan ditayangkan dengan disetujui atau menetapkan tanggal 

mulai dan berakhir. Lalu klik “Next”. 

6. Pada halaman :ReviewInformation” ketik ringkasan singkat tentang filter. 

Ringkasan ini akan dipublikasikan. 

7. Pastikan semua sesuai, kemudia klik “SubmitforReview” dan filter dapat 

digunakan semua pengguna. 
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2.3. Tinjuan Umum Software 

Instagram sebagai media social dengan pengguna yang banyak menawarkan 

inovasi, salah satunya yaitu filter AugmentedReality (AR) dalam fitur 

InstaStory.Augmented Reality yang memungkinkan penggunanya menerapkan 

sejumlah filter pada wajah. Piranti inidikenal sebagaiSpark AR Studio untuk 

menciptakan beragam filter AR yang kompatibel di Instagram.Spark AR Studio 

diluncurkan pada 2016. 

Spark AR Studio merupakan sebuah tools atau aplikasi yang dikembangkan 

oleh Facebook untuk membuat efek kamera filter dengan teknologi 

AugmentedReality di platform Facebook mau pun Instagram.Spark AR Studio 

berupa aplikasi atau program untuk Windows yang memungkinkan penggunanya 

menciptakan efek dan filter dalam bentuk augmented reality, dan setelahnya bisa 

dibagikan ke media sosial populer seperti Facebook dan Instagram. 

Beragam filter AR membuat pengguna terlihat menjadi menarik dengan 

berbagai efek yang ditawarkan. Sebelumnya pengguna hanya bisa menggunakan 

filterInstagram. Saat ini,Instagram membebaskan para penggunanya untuk 

berkreasi membuat filter ARsendiri. Dalam dunia pendidikan dimanfaatkan untuk 

membuat media belajar menarik. Bagi pengajar terutama untuk anak 

berkebutuhan khusus (hyperaktif) dapat dimanfaatkan sebagai media belajaryang 

dapat menarik perhatian dan membuat anak-anak hyperaktif fokus sehingga 

diharapkan dapat membantu untuk memahami materi belajar. 
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Contoh filter yang telah dibuat: 

 

Gambar 2.6.TampilanFilterWarna di Instagram 

2.3. AnalisisStatistikDeskriptif 

Statistikdeskriptifsering disebut sebagai statisfik deduktif yang membahas 

tentang bagaimana merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah 

dibaca dan cepat memberikan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, 

nilai pemusatan, dan nilai penyebaran. Statisfik deskriptif hanya memberikan 

informasi mengenai data yang di punyai dan sama sekali tidak menarik inferensia 

atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Dengan 

statisfik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan 

rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. 
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BAB III 

URAIAN KEGIATAN 

3.1. Tabel Kegiatan Pelaksanaan PKL  

 Kegiatan praktek kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 1 September 

sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021. Adapun kegiatan praktek kerja lapangan 

ini, dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang agar penulis bisa 

mengembangkan aplikasi pembelajaran anak berkebutuhan berbasis multimedia. 

Tabel 3.1.Tabel Kegiatan Pelaksanaan PKL 

Nama/NIM : Anugerah Owen RivaldoWalunguru 

TempatKegiatan PKL : YayasanPelitaHarapanDisabilitasFlobamora 

Pembimbing I : Petrus Katemba S.T., M.T. 

Pembimbing II : Max ABR SolemanLenggu,S.Kom.,M.T. 

 

Tanggal Waktu KegiatanPraktekKerjaLapangan 

15-09-2021 08:30-14:00 wita Melapordiri 

16-09-2021 08:30-14:00 wita Survei tempat 

19-09-2021 08:30-14:00 wita Wawancacara cara guru tentang 

kondisi anak – anak Disabitas di 

yayasan 

26-09-2021 08:30-14:00 wita Mengenal dan jenis penyakit anak 

Disabitas 

28-09-2021 08:30-16:00 wita Mengajar pada anak Disabitas 

melakukan aktivitas-nya di rumah 
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01-10-2021 08:30-16:00 wita Menjadi terapis dan shadow pada 

anak Distabilitas 

02-10-2021 08:30-16:00 wita Mengunjungi ke rumah 

anakDistabilitas 

 

3.2. Uraian Kegiatan PKL 

 Awal kegiatan pengambilan data informasi mengenai anak berkebutuhan 

khusus  di Pelita Harapan Disabilitas Flobamora diawali dengan kunjungan ke 

tempat Yayasan Pelita Harapan untuk mewawancarai guru-guru. Dalam 

pelaksanaan praktek kerja lapangan ini, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 

maka penulis hanya ditugaskan untuk mengambil data oleh prodi. Tugas yang 

dilakukan oleh penulis adalah mencari data informasi di yayasan  dengan 

wawancara bersama guru - guru tersebut. Setelah itu, penulis membuat aplikasi 

pembelajaran untuk anak disabilitas agar mempermudah para guru dalam proses 

mengajar anak anak  disabilitas. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1. Analisa 

4.1.1. AnalisaPermasalahan 

Permasalahan yang dihadapi oleh 

YayasanPelitaHarapanDisabilitasFlobamora adalah yayasan yang mendidik anak-

anak berkebutuhan khusus (hyperaktif). Proses pembelajaran umumnya dilakukan 

dengan cara guru memperagakan atau menggunakan gambar dua dimensi. Materi 

pembelajaran seperti pengenalan huruf, angka, dan warna  sulitdipahami anak-

anak karena tidak fokus dan  tidak memberi perhatian terhadap apa yang 

diajarkan. Kondisi ini disadari karenamedia pembelajaran yang menggunakan 

media kurang menarik sehingga perhatiaan anak-anak tidak fokus. 

4.1.2.  Definisi Kebutuhan Pemakai  

Berdasarkan analisa permasalahan, perlu adanya media pembelajaran yang 

dapat menarik perhatian anak-anak terhadap proses pembelajaran. Anak-anak 

berkebutuhan khusus (hyperaktif) adalah anak-anak yang sulit untuk perhatian 

atau fokus, untuk itu digunakan media pembelajaran berupa multi media yang 

diharapkan dapat menarik perhatian anak-anak. 

4.2.  Perancangan 

4.2.1.  Alat dan Bahan 

Alat yang di gunakan dalam penyusunan tugas akhir di bagi menjadi dua, 

yaitu hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak). 
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1. Kebutuhan hardware (perangkat keras) 

Merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan hardware (pcrangkaí keras) 

apa saja yang berhubungan dengan proses pembuatan aplikasi pembelajaran. 

2. Kebutuhan software (perangkat lunak) 

Software yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi pembelajaran ini adalah 

Spark AR Studio. 

Bahan yang digunakan adalah gambar/foto . 

4.2.2. UsulanPemecahanMasalah 

Tahap ini sebenarnya inti dari sebuah Aplikasi. Ide merupakan yang paling 

mendasar untuk mengembangkan sebuah karya aplikasi. Ide dapat di inspirasikan 

pada anak berkebutuhan khusus, kehidupan sehari-hari, proses anak dapat 

mengembang pada anak sendiri. Ide didapat ketika melihat kenyataan bahwa 

aplikasi ternyata  digemari oleh anak berkebutuhan khusus.  Dengan adanya 

aplikasi ini lebih memudahkan guru-guru untuk mengajar pada anak-anak. 

Dengan demikian, munculah ide untuk membuat sebuah aplikasi yang 

mengangkat tentang pembelajaran, yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya 

membaca untuk anak lain-nya. Dalam mencari ide aplikasi pembelajaran tidak 

menutup kemungkinan juga pembuat aplikasi unuk berlatih berimajinasi dalam 

pembuatan aplikasi. 

    Setelah semua ide terkumpul maka langkah selanjutya adalah menentukan 

tema sebuah aplikasi. Dalam perancangan aplikasi pembelajaran mengambil 

sebuah temapanduan belajar untuk mengenal warna, huruf, dan angka berbasis 

multimedia menggunakan Instagram. 
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4.2.3. Alur Sistem Program 

Alur dari program untuk membuat tampilan warna, huruf, dan angka  

dengan penggunaan filter Instagram sebagai berikut: 

1. Filter dibuat dengan Spark AR 

Download Spark Ar Studio           Akses dengan Facebook           Buka Spark 

Ar Studio (hubungkan smatphone dan komputer/laptop)           Unduh bahan 

filter (download dari YouTube Jasson Powel)          Gambar dikirim ke 

smatphone untuk edit (menggunakan aplikasi editing Lightroom)          Buat 

filter di Spark Ar           Create New untuk buat filter baru atau Open untuk edit 

filter       Add scene understanding-face tracker untuk menemtukan bingkai 

wajah             Pilih FaaceMesh            Create New Material           Asset untuk 

mengubah warna/huruf/angka yang diinginkan          Mirror untuk uji filter di 

smartphone (ukuran file maksimal 20 MB)           simpan filter di komputer/ 

laptop           simpan  filter di komputer/ laptop          buka Spark Ar untuk 

unggah filter            daftar versi beta (dapat dilihat orang lain)           verifikasi 

(tersedia untuk pengikut) 

2. Publikasi di Instagram 

Pilih Export dari file             lokasi penyimpanan (pilih jenis filearexport 

Masuk Instagram(dengan membuka Browser Web)           arahkan ke https:// 

www.facebook.com/sparkhub/            centang kotak untuk Upload Effect 

Upload Effect dan pilih Instagram          beri namafilterEffect Icon untuk 

gambar sesuai ikon           temukan file yang telah diekspor           Upload 

dan verifikasi           continue 
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3. Publish filter di Instagram 

Next steps             kategori            video demo           demo video           

Waktu filter           ringkasan filter di reviewi information           submit 

for review. 

4.3. Tahapan Pembuatan 

4.3.1. DesainWarna 

1. Project baru dibuat melalui :(File =>New)  

 

Gambar 5.1. Tahapan pembuatan Project Awal 

2. Ikon-ikondibuat di Corel Draw 

 

Gambar 5.2. Ikon Corel Draw 
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3. Add Asset =>Import =>fromcomputer 

 

Gambar 5.3. Proses Pembuatan Filter di Spark AR 

4. Ikon yang ingin dimasukan dipilih kemudian klik open.  

 

Gambar 5.4. Piihan memasukan Ikon pada Filter 

5. Setiap asset dipastikan “nonecompression”  

6. Pilih View =>Show/HidePatchEditor 

7. Native UI Pickerdiaktifkan dengan cara klik project=> editproperties 

8. Capabilities  dipilih => klik ikon + => tulis di pencaharian Native UI Control  

=> klik Native UI Control =>insert 

9. Segitiga kecil depan Native UI Control diklik =>checklist di Picker =>Done 
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10. Pointer dipastikan berada di patch editor, klik kanan => dibagian search 

ketikkan UI, akan muncul pilihan Picker UI => klik picker UI => klik 

AddPatch 

11. DragB1dari asset ke patcheditor =>hubungan B1 dengan texture 1  

12. Lakukan hingga B4 dan lihat di simulator  bahwa button/tombol sudah 

muncul (kotak merah)  

13. Efek pada setiap perpindahan NativeUIPicker diatur, pointerdiposisikan pada 

kolom Scene, klik kanan =>AddObject =>Canvas 

14. Canvas diklik, klik kanan, pilih ractanhge 

15. Weidth (375) dan heightnya (667) (kotak merah) diatur 

16. Material pada rectangle ditambahkan, Klik tanda + pada Materials 

17. Material (kotak merah kiri) diklik, kebagian texture dan pilih latar depan 

pertamanya (kotak merah kanan). Shader type (standard diganti flat).  

18. Kembali ke rectangle, klik rectangle, ke bagian properties dan klik visible 

dan akan muncul kotak kuning rectangle0 di patcheditor.  

19. Klik kanan di patcheditor, di kolom search ketikkan equalsexactly, dan klik 

equalsexactly. Akan muncul kotak equalsexactly pada patcheditor.  

20. Picker UI dihubungkan ke kotak equalsexactly dan kemudian hubungkan 

kembali kotak equalsexactly dengan kotak visiblerectangle0.  

21. Beberapa rectangle dibuat, ulangi langkah 14 – 20, rectangle dan material 

diberikan nama yang sama. Pada kotak equalsexactly untuk kolom 

secondnumber di berikan angka sesuai seperti di kotak kuning, penamaan ini 

menyesuaikan button (tombol) dan tampilan layar depan yang akan muncul.  
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22. Tahap selanjutnya ialah menyimpan hasil pekerjaan dengan menuju menu bar 

file dan pilih save. Tentukan dimana file akan disimpan, memberi nama 

project dan kemudian pilih save.  

4.3.2.  Desain Huruf 

Desain huruf a, i,u, e, dan o dibuat dengan tahapan: 

1. Desain dbuat di  Corel Draw  

 

Gambar 5.6. Tampilan Corel Draw 

2. ‘Add Objectdikik kemudian pilih canvas 

 

Gambar 5.7. Memasukan Object Untuk Filter 

3. Klik kanan di canvas, pilih Add Object kemudian pilih plane 
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Gambar 5.8.Proses menyusun Ikon Filter Sparks AR 

4. Klik kanan di canvas, pilih AddObrect kemudian pilih rectangle 

 

Gambar 5.9. Tampilan Memasukan Ikon pada SPARKS AR 

5. Plane dipilih, klik kanan, pilih rename dan ketikkan AIUEO, pilih rectangle, 

klik kanan, pilih rename dan kemudian ketikkan Person. Kemudian pilih 

AIUEO dan  kemudian ke bagian properties dan pilih + di sebelah  material.  
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Gambar 5.9. Pemilihin Ikon untuk membuat Filter 

6.  Pada bagian Assets, material yang baru muncul di klik kanan dan pilih rename, 

ketikkan AIUEO. Sesudah itu klik person, kemudian ke bagian properties dan 

tambahkan material, dan selanjutnya rename material tersebut dengan nama 

Person. Kembali memilih Person dan kemudian ke bagian propertis di bagian 

width dan height pilih fullwidth dan fullheight.  

 

Gambar 5.10 Proses Membuat Filter Warna 

7. Kembali pada assets, pilih material AIUEO kemudian kebagian properties di 

bagian ShaderType pilih Flat. Lakukan hal yang sama pada Person.  
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Gambar 5.11 Penambahan Material Pada Efek 

8. Kembali pada scene, pilih camera, kemudian ke bagian properties klik tanda 

+ pada textureExtractions, kemudian pilih + pada segmentation dan pilih 

person.  

 

Gambar 5.12. Penambahan Material Untuk Efek 

9. Pilih Material Person, ke bagian properties khususnya bagian texture, lalu 

klik segitika kecil dan pilih CameraTexture0 
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Gambar 5.13. Penambahan Texture Pada Material 

10. Klik AddAssets, kemudian pilih AnimationSequence 

 

Gambar 5.14. Penambahan Animation Pada Material 

11. Pilih AnimationSequence, kemudian ke bagian properties, di bagian texture 

pilih choosefile, kemudian pilih file yang diinginkan dan pilih open.  

 

Gambar 5.16. Tampilan Bagian Material Pada Efek 
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12. Pilih T[1-5] pada texture, kemudian ke bagian properties, di bagian 

compression, untuk iOS, Android dan Older Android pilih none.  

 

Gambar 5.17. Proses Penyimpanan Efek Pada Smartphone 

13. Kembali pada Material AIUEO, ke bagian properties di bagian texture pilih 

segitiga kecil dan klik AnimationSequence0 

 

Gambar 5.18. Penambahan Material AIUEO pada Efek 

14. Pilih animationsequence, kemudian ke bagian properties, pada bagian FPS 

diatur menjadi 0.3  
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Gambar 5.19. Pengaturan Animasi pada Efek 

15. Project disimpan.  

4.3.3.  Desain Angka 

Desain angka yang dibuat yaitu 1-10 dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Membuat desain di Corel Draw 

 

Gambar 5.20. Tampilan Corel Draw 

2. Add Object dipiih dan kemudian klik Facetracker dan klik insert  
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Gambar 5.21. Memasukan Objek Pada Filter 

3. Face trackerdipilih kemudian klik kanan pilih addobject dan pilih plane 

kemudian diberikan nama Mulai. Tambahkan 1 plane lagi dan diberikan nama 

Tebak Angka. Untuk kedua plane ditambahkan material dan material 

dinamakan sesuai dengan nama planenya.  

4. AddAssets, pilih gambar Judul tebak angka dan gambar tombol mulai. 

Setelah itu ke bagian properties, di bagian compression (iOS, Android dan 

OlderAndroid) pilih None.  

5. Pada material Mulai dan Tebak Angka di bagian properties khususnya 

ShaderType diganti flat. Untuk material Mulai di bagian Texture pilih T2 

(gambar tombol mulai) dan kemudian pada material Tebak Angka di bagian 

texturenya dipilih Tebak Angka (gambar judul).  

6. Kembali pada bagian scene, pilih AddObject dan kemudian klik Facetracker 

dan klik insert, kemudian klik kanan pada FaceTracker, pilih addobject dan 

kemudian pilih plane, namakan planetersebut dengan “Angka”, kemudian ke 

bagian properties dan klik + pada material. Material yang muncul kemudian 

diganti dengan nama “Angka”.  
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7. Kebagian Assets, kemudian pilih addassets, kemudian pilih 

AnimationSequence. Muncul AnimatonSequence kemudian diganti nama 

dengan Angka.   

8. Pada bagian Assets ada yang namanya [1-10], di klik dan kemudian ke bagian 

properties, di bagian compression untuk iOS, Android dan OlderAndroid di 

buat None.  

9. Kemudian kembali pada material Angka, pada bagian texturenya dipilih 

animationsequence yang sudah dinamakan angka.  

10. Kembali ke Scene khususnya plane bernama Mulai, di klik kemudian 

berpindah ke bagian properties, di bagian Interactions (patch) pilih creat dan 

pilih ObjectTap.  

11. Maka akan muncul patcheditor.  

12. Kembali ke animationsequence, di klik dan kemudian pergi ke properties, di 

bagian randomize jangan lupa untuk dicentang.  

13. Kembali pada patcheditor, klik kanan kemudian ketikkan objecttap, kemudian 

pilih addpatch. Kemudian tambahkan pula ScreenTap, Switch, Pulse, Not, 

Radom. Kemudian ke bagian Scene untuk Plane Mulai, Tebak Angka dan 

Angka di bagian propertiesnya di bagian visiblenya di klik, sehingga muncul 

kotak kuning di patcheditor. Sambungkan setiap patch.Untuk patchrandom, 

EndRangenya diganti dengan angka 10.  
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Gambar 5.22. Pilihan Editan Menu Untuk Filter 

14. Simpan Project 

Cara mendaftarkan efek yang sudah di buat di spark ar ke Instagram.  

1. https://www.facebook.com/sparkarhub/effects/publish/(masuk ke link sparkar, 

login dengan email dan passwordakunFB, kemudian pilih terbitkan efek).  

2. Akan muncul tampilan terbitkan efek (seperti form yang harus diisikan)  

 

Gambar 5.23. Tampilan Efek Pada Instagram 

3. Isikan setiap pertanyaan atau perintah yang diminta dalam form ini.  

4. Kemudian pilih simpan dan kemudian pilih uji perangkat. Pada uji perangkat 

ini filter kita akan di kirimkan ke Instagram kita. Kita wajib untuk 

menggunaan filter tersebut di story, dengan mengambil gambar dan membuat 
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video. Foto dan video ini akan dimasukan dalam bagian uji di perangkat. 

Setelah semua sudah dilengkapi maka klik ajukan.  

5. Setelah ini kita akan menunggu konfirmasi dari Instagram apakah efek kita 

diterima atau tidak, apabila diterima maka kita dapat mencari fiter tersebut 

pada pilihan jelajahi filter di story.  
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BAB V. PEMBAHASAN 

5.1. Hasil 

Hasil dari penggunaan aplikasi filter Instagram yaitu panduan belajar untuk 

anak berkebutuhan khusus (hyperaktif) yang berupa: 

1.  Warna 

 

Panduan warna berupa video yang menampilkan warna primer yaitu merah, 

hijau, biru dan kuning.Anak hiperaktif sulit fokus dalam waktu yang lama, 

sehingga materi belajar dipilih yang penting dan mudah dipahami.Oleh karena itu 

dalam panduan dipilih warna primer yang merupakan warna dasar bagi warna 

lainnya. 
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2. Huruf 

 

 

Panduan huruf berupa hurufhidup yaitu A, I, U, E, dan O.Huruf hidup 

merupakan dasar untuk mengenal huruf, dan mudah dipahami karena pemahaman 

anak hiperaktif terbatas dari kesulitan fokusnya.Sehingga memilih huruf hidup 

yang terbilang sedikit dan mudah di ingat. 
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3. Angka 

 

  

 Panduan angka berupa angka 1-10 yaitu merupakan dasar untuk 

mengenal angka dan berhitung.Karena anak hiperaktif yang mudah teralihkan 

sulit untuk mau fokus sehingga dipilih angka 1-10 yang mudah di ingat dan 

dimengerti. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi pembelajaran dapat dijadikan sebagai media  penyampaian 

informasi dan pembelajaran. 

2. Aplikasi pembelajaran sebagai salah satu media penyampaian informasi 

dalam pengajaran pada anak berkebutuhan khusus. 

6.2. Saran 

 Aplikasi pembelajaran berupa panduan belajar mengenai warna, huruf, dan 

angka dapat membantu anak-anak hiperaktif lebih fokus, oleh karena itu 

sebaiknya digunakan dalam proses pembelajaran.  
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