JURNAL ILMIAH GO INFOTECH
Volume 20 No. 2, Desember 2014

ISSN : 1693-590x
:

PEMANTAUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGENALAN HEWAN
BERKAKI EMPAT DENGAN PROGRAM PEMBELAJARAN
INTERAKTIF BAGI SISWA AUTIS
Tita Umi Kalsum1, Hartini2
12

STMIK AUB Surakarta
Email: umikalsumtita@yahoo.com

ABSTRACT
Autism is a severe developmental disorder neurobiology that occurs in children causing problems in children
to communicate and integrate with the environment. The purpose of this study is to make an interactive
learning program for the introduction of the introduction of animals to enhance the understanding of
animals, animal species and in order to improve the ability of the animal recognition for students with
autism. This research was conducted in SLB Surakarta. Interactive learning program for the introduction of
four-legged animals are created using software macromedia flash 8. How to run a program to help with
Mozilla Firefox. The result of this research is an interactive learning program to improve the ability of
quadrupeds introduction for students in special schools for grades 1 Surakarta using Macromedia Flash 8.

Kata kunci: autis, learning, interactive
I. LATAR BELAKANG
Autis adalah gangguan perkembangan
neurobiologi yang berat yang terjadi pada
anak sehingga menimbulkan masalah pada
anak untuk berkomunikasi dan berintegrasi
dengan lingkungnnya. Penyandang autism
tidak dapat berhubungan dengan orang lain
secara berarti serta kemampuannya untuk
membangun hubungan dengan orang lain
terganggu oleh karena masalah ketidak
mampuannya untuk berkomunikasi dan untuk
mengerti apa yang dimaksud oleh orang
lain.Tanda-anda/ gejala pada autis sudah
tampak jelas sebelum anak berusia 3 tahun,
dan kemudian tetap berlanjut sampai dewasa
jika tidak dilakukan intervensi yang tepat.
Penyandang autis memiliki gangguan
pada interaksi sosial, komunikasi, imajinasi
serta pola perilaku yang repetitive{ berulangulang) dan resistensi {tidak mudah mengikuti/
menyesuaikan} terhadap perubahan pada
rutinitas. Gangguan pada inteteraksi sosial ini
menyebabkan mereka terlihat aneh dan
berbeda dengan orang lain. Gangguan pada
komunikasi yaitu terjadi pada komunikasi
verbal ( lisan dengan kata-kata) maupun non
verbal ( tidak mengerti arti dari gerak tubuh,
ekspresi wajah dan nada/ warna dan intonasi
suara. Gangguan pada imajinasi menyebabkan
anak kesulitan dalam hal aktivitas dan
bermain. Sehinga bermain dan beraktifitas

berbeda dengan orang/anak lain. Misalnya
mencontoh dan mengikuti suatu hal secara
kaku dan berulang.
Jumlah penyandang autis di sepanjang
tahun semakin meningkat. Peningkatan ini
selain memang jumlah penyandang autis
sebenarnya semakin bertambah juga mungkin
dipengengaruhi oleh kewaspadaan masyarakat
serta semakin membaiknya kemampuan
diagnose para dokter/frofesional. Seiring
bertambahnya penyandang autis pemberian
stimulsasi (proses pembelajaran) yang tepat
dapat merubah perilaku dan kognisi karena
terjadi modifikasi koneksi-koneksi antara selsel neuron baru ( neuri genesis).
Dengan prosedur (assessment) yang
spesifik jelas diharapkan guru bisa
memberikan layanan pendidikan yang tepat.
Bagi anak autis yang baru memasuki usia
sekolah pendidikan yang diberikan hendaklah
dipilih sesuai sesuai dengan prinsip
pengajaran yang sederhana serta dekat dengan
dunia siswa, disenangi dan diminati siswa.
Berdasarkan temuan sehari-hari dalam
pengenalan hewan berkaki empat disekolah
Luar Biasa ditemukan masalah pada siswa
autis dalam mengenal hewan. Secara umum
siswa suka menirukan gerakan-gerakan hewan
dan suara-suara hewan namun mereka tidak
mengenal hewan tersebut. Hal ini bukan
dikarenakan mereka tidak kenal tapi karena
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ketidak tahuannya. Dari permasalahan diatas
guru sudah berupaya mengenalkan beberapa
jenis hewan dengan menggunakan kartu atau
buku dengan menunjukkan gambar hewanhewan tapi hasilnya belum memuaskan.
Metoda dan media yang dipilih guru
tersebut membuat anak cepat bosan dan dirasa
tidak cocok dengan karakter dan kebutuhan
siswa. Maka upaya lain yang tepat dalam
mengenalkan
hewan
dan
siklusnya
diupayakan dengan cara yang sesuai dengan
minat dan bakat anak dikarenakan anak suka
dengan komputer maka peneliti menyepakati
dengan kolaborator untuk menggunakan
pembelajaran dengan menggunakan komputer
yaitu sebuah program bantu pemantauan
peningkatan pembelajaran pengenalan hewan
yang interaktif pada anak autis
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Hakekat Siswa Autis
2.1.1. Pengertian Siswa Autis
Autis berasal dari kata “Auto” berarti
sendiri. Penyandang autis seolah-olah hidup
didunia sendiri. Kesendirian merupakan
gangguan perkembangan yang mempengaruhi
cara siswa memproes informasi dari akal sehat
mereka. Istilah Autisme diperkenalkan oleh
LEO Kenner 1943 meskipun istilah ini masih
ralatif baru namun berbagai penelitian
membuktikan bahwa gangguan ini sudah
muncul berabad-abad yang lalu, Menurut Ika
Widiawati (1999 : 2) bahwa Autisma adalah
suatu
gangguan
perkembangan
yang
komplekdan berat. Yang sudah tampak
sebelum usia 3 tahun dan membuat mereka
tidak mampu berkomunikasi, tidak mampu
mengekspresikan
perasaan
maupun
keinginannya
sehingga
perilaku
dan
hubungannya dengan orang lain terganggu
kondisi ini mempengaruhi perkembangan
selanjutnya.
Leo Kenner dalam Rudi Sutadi (
2003:9) mendefinisikan autism adalah gejala
yang didapat pada masa kanak-kanak dengan
menggambarkan kesendirian, keterlambatan
dalam perkembangan bahasa, menghafalkan
sesuatu tanpa berfikir, melakukan aktifitas
spontan terbatas, stereotip. Rudi Sutardi
(2003:33) mengemukakan bahwa autism
merupakan gangguan perkembangan berat
yang mempengaruhi cara seorang untuk
berkomunikasi dan berelasi dengan orang lain.

Dari beberapa pendapat tentang
definisi autis dapat dimaknai bahwa autis
berupa gangguan perkembangan yang berat
yang sudah tampak sejak lahir atau pun masa
balita menyebabkabkan terjadinya hambatan
dalam berkomunikasi dan berintegrasi sosial
dengan orang lain sehingga hidup dalam dunia
sendiri.
2.1.2. Karakteristik Siswa Autis
Adrian S. Ginanjar dan Dyah Puspita
(2003:2) membagi karakteristik autism
sebagai berikut:
a. Siswa Autisme mengalami gangguan
dalam membentuk hubungan sosial.
b. Mengalami hambatan dalam komunikasi
verbal
c. Menunjukan pola-pola perilaku yang unik
2.1.3. Faktor Penyebab Autis
a. Masa Pranatal
Kelainan neurobiologist pada susunan
syaraf pusat seperti pertumbuhan sel otak
yang tidak sempuna pada beberapa bagian
otak seperti pada carabelum (otak kecil),
kortek bagian pariental,temporal dan frontal
juga pada system limbic (pusat emosi).
Gangguan pada pertumbuhan sel otak terjadi
selama kehamilan, terutama kehamilan muda
dimana sel-sel otak sedang dibentuk.
Gangguan pertumbuhan ini
bisa juga
disebabkan Karena saat ibu hamil muda
terinfeksi virus (toksoplasma, rubella. Herpes)
dan jamur (Candida) serta terhirup atau
termakan zat-zat beracun. Kekurangan
oksigen pada otak janin karena pendarahan
saat hamil muda diperkirakan sebagai salah
satu penyebab. Faktor genetik
juga
memegang peran yang penting dalam
timbulnya gejala-gejala autis tersebut.
b. Masa Post Natal
Kurang
sempurnanya
pencernaan
siswa autism menyebabklan siswa tidak
mampu mencerna makanan berupa susu sapi
(casein) dan dari tepung terigu (gluten).
Akibat dari makanan yang tidakdicerna maka
fungsi otak menjadi kacau dan mempengaruhi
fungsi kognitif, reseptif, attensi dan perilaku.
Hal ini memperburuk gejala yang sudah ada,
dan kalau otak terus menerus dibom oleh zatzat ini maka sel-sel otak tersebut lama
kelamaan bisa menjadi mati.
2.1.4.Tujuan Pembelajaran siswa Autis
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Secara umum tujuan Pendidikan
Nasional juga merupakan tujuan pendidikan
bagi siswa autism. Tujuan khusus pendidikan
luar biasa menurut Rahmat Natawijaya (1979:
61) mencakup sebagai berikut :
a. Dapat mengembangkan potensi sebaikbaiknya.
b. Dapat menolong diri, berdiri sendiri dan
mandiri.
c. Memiliki kehidupan lahir batin yang layak.
Adapun tujuan pendidikan bagi siswa
autism dapat dikemukan sebagai berikut:
a. Dapat
mengembangkan
kemampuan
berkomunikasi.
b. Dapat
mengembangkan
kemampuan
berinterasi sosial.
c. Dapat menunjukan perilaku yang wajar.
d. Dapat mengendaliukan emosi dengan
baik.
e. Dapat
mengembangkan
kemampuan
persepsi sensori
Dari beberapa pendapat di atas, dapat
dijelaskan bahwa tujuan dari pendidikan siswa
autis adalah agar mereka bisa berkomunikasi ,
bersosialisasi dan berintegrasi serta dapat
hidup wajar dan menjadi pribadi yang mandiri
tanpa harus tergantung pada orang lain.
2.2. Media Pembelajaran
2.2.1.Definisi Belajar
Ada dua macam aliran yaitu :
a. Disiplin Mental
Memandang bahwa otak manusia terdiri atas
sejumlah daya yang beraneka ragam. Belajar
pada prisipnya adalah melatih daya – daya
mental.
b. Behaviorisme atau Psikologi tingkah laku
Memandang bahwa tingkah laku manusia
merupakan kumpulan respon terhadap
rangsangan. Respon ini meliputi dua macam,
sehingga meliputi dua aliran :
1) Koneksionis atau Asosianisme
Menganggap bahwa tingkah laku itu
merupakan respon terhadap stimulus
tertentu. Penganut aliran atau teori ini
menganggap bahwa suatu stimulus (S)
mempunyai ikatan dengan response (R)
tertentu.
2) Kognitif atau Gestalt
Menganggap bahwa proses kognitif yaitu
insight (pemahaman/wawasan) merupakan
ciri fundamental (asasi) dari respon
manusia (Yudhi Munadi, 2008).

Belajar adalah perubahan yang relatif
permanen dalam perilaku atau potensi
perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau
latihan yang diperkuat. Menurut teori ini,
seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika
dia
dapat
menunjukkan
perubahan
perilakunya.
Stimulus adalah apa saja yang
diberikan guru kepada pelajar, sedangkan
respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar
terhadap stimulus yang diberikan oleh guru
tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus
dan respon tidak penting untuk diperhatikan
karena tidak dapat diamati dan tidak dapat
diukur, yang dapat diamati adalah stimulus
dan respon, oleh karena itu apa yang diberikan
oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima
oleh pelajar (respon) harus dapat diamati dan
diukur (Yudhi Munadi, 2008).
1. Teknik Belajar
a. Langsung
Orang dapat belajar melalui buku, majalah,
koran, atau internet tanpa adanya pengajar
yang mengawasi proses pembelajaran.
b. Melalui Sekolah
Orang belajar melalui sekolah atau
lembaga-lembaga pendidikan dengan
mengikuti kurikulum pembelajaran yang
ada. Proses pembelajaran diawasi dan
dibimbing oleh pengajar.
c. Dengan Bantuan Alat
Proses belajar menggunakan alat, misal
untuk penderita tuna rungu yang
menggunakan alat pendengar agar dapat
memahami apa yang diajarkan.
2. Pembelajaran
Menurut A. Chaedar Alwasilah dalam
pengantarnya untuk versi terjemahan buku
Elaine B. Johnson, Contextual Teaching and
Learning, Pembelajaran adalah:
a. “A relatively permanent change in
response potentiality which occurs as a
result of reinforced practice”, dan
b. “a change in human disposition or
capability, which can be retained, and
which is not simply ascribable to the
process of growth”.
Dari definisi tersebut, ada tiga prinsip
mngenai
pembelajaran
yaitu
proses
pembelajaran
menghasilkan
perubahan
perilaku anak didik yang relatif permanen,
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proses pembelajaran adalah optimalisasi
potensi diri sehingga dicapailah kualitas yang
ideal, proses belajar didisain dan diniati demi
tercapainya kondisi ideal seperti di atas
(Yudhi Munadi, 2008).
Pembelajaran adalah proses interaksi
peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar.
Pembelajaran merupakan bantuan yang
diberikan pendidik agar dapat terjadi proses
pemerolehan
ilmu
dan
pengetahuan,
penguasaan kemahiran dan tabiat, serta
pembentukan sikap dan kepercayaan pada
peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran
adalah proses untuk membantu peserta didik
agar dapat belajar dengan baik.
Pembelajaran mempunyai pengertian
yang mirip dengan pengajaran, walaupun
mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam
konteks pendidikan, guru mengajar supaya
peserta didik dapat belajar dan menguasai isi
pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif
yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat
mempengaruhi perubahan sikap (aspek
afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor)
seseorang peserta didik. Pengajaran memberi
kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak,
yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan
pembelajaran juga menyiratkan adanya
interaksi antara guru dengan peserta didik.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran)
3. Pengertian Media
Media berasal dari bahasa latin
“Medius” yang secara harfiah artinya tengah,
perantara atau penghantar. Dalam bahasa arab
(wa saail) artinya perantara atau penghantar
pesan dari pengirim kepada penerima.
Menurut Gerlach & Elye (1971) yang
dikutip oleh Azhar Arsyad, bahwa media
secara garis besar adalah manusia, materi atau
kejadian yang membantu kondisi yang
membuat
siswa
mampu
memperoleh
pengetahuan, ketrampilan atau sikap. Dengan
kata lain media cenderung diartikan alat-alat
grafis, photografis atau elektronika untuk
menangkap, memproses dan menyusun
kembali informasi visual dan verbal (Azhar
Arsyad, 2005:3).
4. Pengertian Media Pembelajaran
Media adalah alat yang dipakai untuk
menyampaikan pesan dari pengirim kepada
penerima. Karena yang dibahas disini adalah

media pembelajaran maka yang menjadi
obyek adalah siswa dan subyeknya adalah
guru (Yudhi Munadi, 2008).
5. Penggunaan Media Pembelajaran
Menurut Azhar Arsyad, penggunaan
media pembelajaran hendaknya mempunyai
manfaat praktis antara lain sebagai sebagai
berikut.
a. Media pembelajaran dapat memperjelas
penyajian pesan dan informasi sehingga
dapat memperlancar dan meningkatkan
proses dan hasil belajar.
b. Media pembelajaran dapat meningkatkan
dan mengarahkan perhatian sehingga dapat
menimbulkan motivasi belajar, interaksi
yang lebih langsung antara siswa dengan
lingkungannya, dan kemungkinan siswa
untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan
kemampuan minatnya.
c. Media pembelajaran dapat mengatasi
keterbatasan indera, ruang, dan waktu;
6. Macam-macam Media Pembelajaran
Dalam perkembangannya media
pengajaran
mengikuti
perkembangan
teknologi dan lahirlah pembagian jenis media
sebagai berikut :
a. Media hasil teknologi Cetak
Yaitu cara untuk menghasilkan
atau
menyampaikan materi seperti buku dan
materi visual statis terutama melalui proses
percetakan mekanis dan fotografis materi
cetak dan visual merupakan dasar
pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lainnya.
b. Media hasil teknologi Audio Visual
Yaitu cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesinmesin mekanis dan elektronika untuk
menyampaiakan pesan-pesan audio visual
adalah produksi dan penggunaan materi
yang penerapannya melalui pemandangan
dan pendengaran serta tidak seluruhnya
tergantung pada pemahaman kata atau
simbol-simbol yang serupa. Misal : TV,
OHP.
c. Media teknologi berbasis komputer
Yaitu cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumbersumber yang berbasis mikro prosesor.
Materi pelajaran disimpan dalam bentuk
digital, bukan dalam bentuk cetakan/visual.
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Media ini menggunakan layar kaca untuk
menyajikan informasi kepada siswa
d. Media hasil teknologi gabungan
Yaitu cara untuk menghasilkan dan
menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media
yang dikendalikan oleh komputer. Media
ini terdiri dari perpaduan Random Acces
Memory (RAM) yang besar, hard disk
yang besar, monitor yang beresolusi tinggi,
periperal lain seperti video disk player dan
sistem audio.
7. Media
Pembelajaran
Berbasis
Komputer/Computer Assisted Instruction
(CAI)
Pemanfaatan
komputer
untuk
pendidikan yang dikenal sering dinamakan
pembelajaran berbasis komputer (CAI) adalah
suatu sistem penyampaian materi pelajaran
dirancang dan diprogram ke dalam sistem
tersebut (Arsyad, 2005). CAI dikembangkan
dalam beberapa format, antara lain :
a. Drills and Practice (Latihan dan Praktek)
b. Tutorial
c. Simulation
d. Problem Solving
e. Instructional and Educational Games
Keuntungan dari penggunaan CAI diantaranya
a. Komputer dapat mengakomodasi siswa
yang lamban menerima pelajaran, karena
iklim yang diberikan lebih bersifat efektif
dengan cara yang lebih individual
b. Komputer tidak pernah lupa
c. Komputer tidak pernah bosan
d. Komputer sangat sabar dalam menjalankan
instruksi seperti yang diinginkan program
yang digunakan
e. Kendali berada di tangan siswa sehingga
tingkat kecepatan belajar siswa dapat
disesuaikan
dengan
tingkat
penguasaannya.
8. Pembelajaran Multimedia
Multimedia adalah Multibahasa, yaitu
ada bahasa yang mudah dipahami oleh indra
pendengaran,
penglihatan,
penglihatan,
penciuman, peraba dan lain sebagainya; atau
dalam bahasa lain multi media adalah media
yang mampu melibatkan banyak indera dan
organ (Arsyad, 2005).
Yang dimaksud dengan pembelajaran
berbasis multimedia adalah suatu kegiatan
belajar mengajar di mana dalam penyampaian
bahan pelajaran yang disajikan kepada siswa,

guru
menggunakan
atau
menerapkan
perangkat media pembelajaran berbasis
komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan
video dengan tool dan link.
III. METODE PENELITIAN
3.1. Observasi
Penelitian ini membuat tabel pedoman
observasi penelitian yang berisi indikator
untuk meningkatkan kemampuan pengenalan
hewan di sekitar lingkungan sekolahan bagi
siswa autis di SLB Negeri Surakarta dan
diceklis oleh kolaborator.
3.2. Catatan Lapangan
Catatan lapangan diperoleh dari kelas
tempat anak belajar sesuai dengan fakta tanpa
ada rekayasa.
3.3. Studi Dokumentasi
Peneliti menggunakan alat dokumentasi dengan harapan dapat mendukung dan
melengkapi
data
penelitian. Kegiatan
diabadikan sehingga guru sebagai peneliti
dapat melihat dan menganalisa. Kegiatan yang
telah dilakukan. Hasil pencermatan akan
memberikan hasil yang akurat sehingga dapat
memberikan informasi yang lengkap guna
melakukan analisis dan reflektif sebagai
perbaikan tindakan selanjutnya.
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Diagram Alir Program

Gambar 1 Diagram Alir Program
Dari gambar di atas menunjukan user
dipersilahkan untuk memulai atau start ke
menu, dan setelah itu akan muncul beberapa
pilihan jenis hewan berdasarkan dimana
tempat hidupya; hewan darat, hewan air,
hewan udara dan hewan amfibi. Setelah
muncul hewan yang dikehendaki maka user
dapat melihat jenis hewan berdasarkan tempat
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hidupnya. Apabial user ingin keluar dari
contoh – contoh hewannya maka user harus
meng-klik tombol kembali, tombol tersebut
bertujuan agar user mampu memilih contoh –
contoh gambar hewan lagi atau kembali ke
menu utama.
4.2. Tampilan Halaman Intro
Halaman intro merupakan halaman
awal yang muncul. Halaman intro merupakan
halaman
yang
berisi
judul
dari
aplikasipembelajaran interaktif ini. Untuk
masuk ke menu utama klik tombol navigasi
menu. Pemilihan warna menggunakan warna
hijau untuk memberikan kean hidup pada
tumbuh-tumbuhan yang segar. Warna coklat,
kuning, biru muda dan putih yang
dikombinasi merupakan warna yang sesuai
dengan warna hewan sesungguhnya. Sehingga
anak-anak autis tahu bahwa warna tersebut
memang warna hewan yang sebenarnya.

Gambar 2 Tampilan Menu
4.4. Tampilan Halaman Hewan darat
Pada tampilan ini user akan menuju pada
jenis-jenis hewan darat, yaitu hewan anjing,
kucing, kambing dan kuda. Pada hewan yang
di klik akan meimbulkan suara sesuai dengan
hewan yang dimaksud. Tombol “kembali”
digunakan untuk kembali ke menu utama.

Gambar 3 Tampilan hewan Darat
4.5. Tampilan halaman hewan udara

Gambar .1 Tampilan Halaman Intro
4.3 Tampilan Halaman Menu
Pada tampilan halaman menu yang
tersaji adalah gambar pemandangan yang
menarik disertai dengan tampilan tombol
untuk menuju pada jenis hewan yang
diinginkan. Terdapat hewan yang hidup di
darat, hewan yang hidup di air, hewan yang
hidup di udara dan hewan amfibi. Sedangkan
tombol “kembali” digunakan untuk kembali
ke tampilan intro.

Pada tampilan hewan udara akan tersaji jenis
hewan yang ada di udara. Pada gambar akan
terlihat gambar jenis burung, yaitu elang,
cendrawasih dan parkit. Apabila hewan pada
gambar di klik maka akan ada suara sesuai
dengan jenis burung yag dimaksud. Tombol
kembali digunakan untuk kembali ke menu
utama.

Gambar 5.4 Tampilan Hewan Udara
4.6. Tampilan hewan air
Pada tampilan hewan air akan tersaji
gambar yaitu ikan lumba-lumba dan ikan
paus. Apabila gambar di klik maka akan
menimbulkan suara sesuai dengan jenis ikan
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yang dimaksud. Tombol kembali digunakan
untuk kembali ke men utama.

Gambar 5 Tampilan Hewan air

V. KESIMPULAN
Telah dibuat sebuah Aplikasi untuk
pembelajaran interaktif untuk anak penderita
autis usia 8 tahun menggunakan software
Macromedia Flash 8. Aplikasi ini digunakan
untuk
mempermudah
guru
dalam
menyampaikan komunikasi visual kepada
anak penderita autis. Aplikasi pembelajaran
interaktif ini untuk memperkenalkan anak
autis hewan berkaki empat pada khususnya
dan beberapa jenis hewan lain pada
umumnya.

4.7. Tampilan hewan amfibi
Pada tampilan hewan air akan tersaji
gambar kura-kura dan kata. Apabila gambar
di klik maka akan menimbulkan suara sesuai
dengan jenis ikan yang dimaksud. Tombol
kembali digunakan untuk kembali ke men
utama.

Gambar 5.6 Tampilan Hewan Amfibi
DAFTAR PUSTAKA
4.8. Evaluasi Aplikasi
4.8.1. Kelebihan Aplikasi
Kelebihan aplikasi pembelajaran
interaktif hewan
ini adalah sebagai
media pembelajaran interaktif untuk
anak-anak penderita autis usia 8 tahun
selain kertas bergambardan alat-alat
konvensional lainnya. Melalui media ini
proses komunikasi visual kepada anak
autis bisa lebih mudah dan menarik
dengan adanya gambar-gambar dan
warna-warna yang menarik sehingga
tujuan dari penyampaian komunikasi
visual bisa tercapai.
4.8.2.

Kelemahan Aplikasi
Pembelajaran interaktif hewan ini
memiliki kelemahan antara lain :
a. Konten yang disajikan masih sederhana.
b. Kurangnya animasi-animasi yang menarik
dalam setiap sub menu
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