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ABSTRACT  

 
Hardware is one component that is very supportive in the performance of computer systems. The 

computer users should not only understand how to operate the computer but also need to know and 
understand hardware devices installed on the computer, so that if there is a problem in the hardware 
then the user can find the cause of the problem and fix it. Multimedia-based digital smart book of 
computer hardware is made with the aim of making it easier for computer users to know and 
understand more details computer hardware devices through information presented in the form of text, 
images, sound, video, and animation. The making multimedia-based digital smart book of computer 
hardware through Multimedia Software Development Lifecycle method includes the stages of Concept, 
Design, Materials Collecting, Assembly, Testing, and Distribution. In addition to cover, introduction, 
and table of contents, the digital smart book contains theories about the introduction of hardware 
devices, hardware problems, hardware fixing techniques, and hardware maintenance presented into 5 
chapters where in the end of each chapter there is a competency test. Through structural testing the 
system achieves 78,56% efficiency level in accordance with the expected results, the system can also 
perform its functions properly after a functional test, and the system can receive input properly and 
produce the output exactly after the validation test, so the multimedia-based digital smart book of 
computer hardware deserve to be distributed to potential users. 
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ABSTRAK 
  

Hardware merupakan salah satu komponen yang sangat mendukung dalam kinerja sistem 
komputer. Para pemakai komputer seharusnya tidak hanya sekedar mengerti cara mengoperasikan 
komputer saja tetapi juga perlu mengenal dan memahami perangkat-perangkat hardware yang terpasang 
pada komputer, sehingga apabila terjadi permasalahan pada hardware maka pemakai dapat mengetahui 
penyebab masalah tersebut dan memperbaikinya. Buku Pintar Digital Hardware Komputer Berbasis 
Multimedia dibuat dengan tujuan mempermudah pemakai komputer untuk mengenal dan memahami 
lebih detail perangkat-perangkat hardware komputer melalui informasi yang disajikan dalam bentuk 
teks, gambar, suara, video, dan animasi. Pembuatan Buku Pintar Digital Hardware Komputer melalui 
metode Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Multimedia meliputi tahapan-tahapan 
Konsep, Perancangan, Pengumpulan Bahan, Pembuatan, Percobaan, dan Distribusi. Selain cover, kata 
pengantar, dan daftar isi, buku pintar digital ini berisi teori-teori tentang pengenalan perangkat-
perangkat hardware,  macam-macam permasalahan pada hardware, teknik-teknik memperbaiki 
hardware, dan perawatan hardware yang disajikan ke dalam 5 bab dimana pada bagian akhir dari setiap 
bab terdapat uji kompetensi. Melalui uji coba struktural sistem mencapai tingkat efisiensi 100% sesuai 
dengan hasil yang diharapkan, sistem juga dapat menjalankan fungsinya dengan benar setelah dilakukan 
uji coba fungsional, dan sistem dapat menerima input dengan baik dan menghasilkan output dengan 
tepat setelah dilakukan uji coba validasi, sehingga Buku Pintar Digital Hardware Komputer Berbasis 
Multimedia layak didistribusikan kepada para calon pengguna. 

 
Kata Kunci: Buku Pintar Digital, Hardware Komputer, Multimedia 
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PENDAHULUAN 

 Hardware merupakan salah satu komponen yang sangat mendukung dalam kinerja 

sistem komputer. Para pemakai komputer seharusnya tidak hanya sekedar mengerti cara 

mengoperasikan komputer saja tetapi juga perlu mengenal dan memahami secara detail 

semua perangkat hardware yang terpasang pada komputer. Kurangnya pengenalan 

terhadap perangkat-perangkat hardware komputer di era teknologi informasi dan 

komunikasi saat ini perlu didukung oleh tersedianya informasi yang akurat dan lengkap 

mengenai perangkat-perangkat tersebut. 

 Sebagian besar informasi yang tersedia pada media cetak dan elektronik termasuk 

situs-situs di internet hanya menyajikan informasi tentang identitas, fungsi, dan 

spesifikasi hardware saja, tetapi tidak memberikan informasi yang lebih lengkap seperti 

cara memasang hardware, sebab dan akibat kerusakan hardware, cara memperbaiki 

hardware, dan cara memelihara/ merawat hardware. Agar para pemakai komputer dapat 

mengenal dan memahami lebih detail perangkat-perangkat hardware komputer, 

diperlukan sebuah media informasi yang berisi informasi lengkap tentang perangkat-

perangkat hardware komputer dimana media informasi tersebut tidak hanya disajikan 

dalam bentuk teks dan gambar saja, tetapi juga suara, video, dan animasi dalam bentuk 

multimedia interaktif.  

 Penelitian ini bertujuan untuk membuat Buku Pintar Digital Hardware Komputer 

berbasis multimedia yang menyediakan informasi mengenai identitas, fungsi, dan 

spesifikasi hardware, cara memasang hardware, sebab dan akibat kerusakan hardware, 

cara memperbaiki hardware, dan cara memelihara/ merawat hardware, sehingga akan 

memudahkan pengguna komputer untuk mengenal dan memahami hardware komputer. 

 

METODE PENELITIAN 

 Buku Pintar Digital Hardware Komputer dibuat dengan menggunakan metode 

Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Multimedia melalui tahapan-

tahapan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Tahapan dimulai dari tahap konsep 

dan diakhiri pada tahap distribusi. 
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Gambar 1. Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis 

Multimedia 

 

1. Konsep (Concept) 

Buku Pintar Digital Hardware Komputer merupakan sebuah “gagasan” yang lahir 

dari hasil analisa. Tahap konsep diawali dengan mendefinisikan masalah, dilanjutkan 

dengan menganalisa masalah tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan 

pengamatan langsung (observasi) pada media-media informasi yang berisi penjelasan 

tentang hardware komputer. Hasil dari pengumpulan data kemudian dianalisis untuk 

mengidentifikasi penyebab masalah dan titik keputusan sehingga dapat didefinisikan 

kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun. Konseptualisasi juga melakukan 

pendefinisian tujuan dan ruang lingkup sistem, serta estimasi sumber daya, biaya, 

dan jadwal. 

2. Perancangan (Design) 

Tahap perancangan (design) merupakan tahap pendefinisian kebutuhan-kebutuhan 

fungsional dan persiapan untuk pembuatan (assembly). Pada tahap ini dilakukan 

penggambaran perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan beberapa elemen 

yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, meliputi perancangan 

organisasi konten, antar muka (interface), dan peta navigasi.  

3. Pengumpulan Bahan (Material Collecting) 

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan bahan yang akan digunakan sebagai   

konten Buku Pintar Digital Hardware Komputer.  Obyek materi buku pintar 
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dikumpulkan dalam bentuk teks, video, foto/gambar, animasi dan suara. Pemilihan 

format tiap elemen ini tidak terlepas dari perhatian agar penggunaan storage dapat 

seefisien mungkin, sebab dengan penggunaan storage yang besar akan 

mempengaruhi waktu akses (loading). 

3. Pembuatan (Assembly) 

Pada tahapan ini hasil rancangan diimplementasikan melalui pembuatan program 

dengan menggunakan software Adobe Flash untuk membuat animasi dan bitmap, 

serta mengintegrasikan gambar, suara dan video ke dalam aplikasi, Audacity untuk 

membuat efek suara, Adobe Photoshop untuk mengedit foto/gambar, dan Adobe 

Premiere Pro untuk menyunting video. Berikut ini adalah spesifikasi komputer yang 

digunakan dalam membangun Buku Pintar Digital Hardware Komputer: 

a. Sistem Operasi : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 

b. Prosesor : Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2330 @ 1.60GHz 

c. Memori : 512MB 

5.  Testing (Percobaan) 

Percobaan dilakukan untuk melihat performa sistem dan mengukur kesiapan sistem 

untuk diterima oleh calon pengguna sistem. Proses uji coba yang dilakukan meliputi: 

a. Uji Coba Struktural  

 Uji coba struktural dilakukan untuk memastikan apakah sistem mencapai tingkat 

efisiensi yang diinginkan pada waktu respon, waktu turnaround, dan performa 

desain, memverifikasi bahwa sistem dikembangkan sesuai dengan pemrosesan 

data, prosedur-prosedur, dan petunjuk-petunjuk standar, serta mengetahui 

kemampuan aplikasi untuk memulai operasi kembali sesudah integritas dari 

aplikasi hilang. 

b. Uji Coba Fungsional 

 Uji coba fungsional dilakukan untuk memverifikasi bahwa sistem dapat 

menjalankan fungsinya dengan benar secara terus menerus selama periode waktu 

tertentu, menguji lagi segmen-segmen yang telah diuji untuk memastikan bahwa 

segmen-segmen tersebut masih berfungsi dengan baik sesudah dilakukan 

perubahan terhadap bagian lain dari aplikasi, serta untuk menentukan kemampuan 

sistem aplikasi untuk memproses transaksi-transaksi yang salah dengan cara yang 

benar. 

hp
Rectangle

hp
Typewriter
TI-128



PROSIDING SENTRINOV 2017   VOLUME 3 – ISSN: 2477 – 2097 

TI-123 

c. Uji Coba Validasi 

Uji coba validasi dilakukan untuk memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi aplikasi 

beroperasi; bahwa input diterima dengan baik dan output dengan tepat; dan 

integritas informasi terpelihara.                

6. Distribusi (Distribution)                      

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan master file, pedoman penggunaan aplikasi, 

dokumentasi, penyimpanan file ke dalam CD atau DVD, kemasan, serta 

penggandaan produk. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Buku Pintar Digital Hardware Komputer terdiri dari halaman intro, cover, kata 

pengantar, daftar isi, materi, daftar pustaka, dan bantuan seperti yang terlihat dalam 

Tabel 1. Desain Graphical User Interface (GUI) Buku Pintar Digital Hardware 

Komputer dibuat user friendly agar memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk 

berinteraksi di dalamnya. 

Tabel 1 
Antarmuka (Interface) Buku Pintar Digital Hardware Komputer 

No. Halaman Interface Deskripsi

1. Intro Halaman Intro adalah halaman awal dari

Buku Pintar Digital Hardware Komputer 

yang berisi konten animasi masking dan 

motion tween, dilengkapi dengan teks 

dan color background abu-abu, serta 

musik instrumen.

2. Cover Halaman cover  ditampilkan setelah 

halaman intro. Cover dalam Buku Pintar 

Digital Hardware Komputer ini terdiri atas 

konten-konten judul buku, nama penulis, 

gambar cover, dan diberi tambahan sound 

effect ke dalamnya.
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No. Halaman Interface Deskripsi

3. Kata Halaman Kata Pengantar ditampilkan setelah 

Pengantar halaman cover, memuat informasi singkat

tentang Buku Pintar Digital Hardware 

Komputer, tujuan pembuatan buku pintar 

digital, dan ucapan terima kasih dari penulis.

Halaman Kata Pengantar dilengkapi juga 

dengan tombol-tombol fungsi untuk menuju 

halaman awal (home), daftar isi, halaman

terakhir, halaman bantuan,halaman 

selanjutnya, dan halaman sebelumnya. 

4. Daftar Halaman Daftar Isi berisi petunjuk isi buku 

Isi dan nomor halaman. Masing-masing judul 

bab diberikan fungsi hyperlink sehingga 

pengguna dapat langsung menuju bab yang 

diinginkan melalui halaman daftar isi. 

5. Materi Halaman materi dikelompokkan ke dalam

bab-bab yang meliputi:

- Bab I berisi materi tentang input devices.

- Bab II berisi materi tentang output devices .  

- Bab III berisi materi tentang processing 

  devices . 

- Bab IV berisi materi tentang storage 

  devices. 

- Bab V berisi materi tentang peripheral 

  devices .

Di setiap bab dilengkapi dengan video 

tutorial cara perawatan hardware .  

6. Uji Kom Bagian akhir dari setiap bab terdapat uji 

petensi kompetensi yang berisi pertanyaan seputar 

materi dalam bab tersebut. 

Pengguna dapat mengetahui jawaban yang 

benar dan yang salah, serta nilai dari uji

kompetensi.
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No. Halaman Interface Deskripsi

7. Daftar Daftar Pustaka adalah halaman yang 

Pustaka berisikan tentang sumber-sumber referensi 

terkait materi yang ada pada Buku Pintar 

Digital Hardware Komputer.

8. Bantuan Halaman bantuan berisikan tentang video 

dan teks untuk membantu user  Buku Pintar 

Digital Hardware Komputer dalam mencetak, 

memperkecil tampilan (zoom in ), memper-

besar tampilan (zoom out ), menuju ke 

halaman yang diinginkan, menyalakan dan 

mematikan musik instrumen.

 

Percobaan dilakukan untuk melihat performa sistem dan mengukur kesiapan sistem 

untuk diterima oleh calon pengguna sistem. Hasil uji coba struktural menunjukkan 

bahwa Buku Pintar Digital Hardware Komputer telah memenuhi performa yang 

diinginkan dalam efisiensi waktu respon dan waktu turnaround, sesuai dengan 

rancangan pemrosesan data, prosedur-prosedur, serta petunjuk-petunjuk standar. Hasil 

uji coba fungsional menunjukkan bahwa segmen-segmen yang diuji seperti animasi 

flash making, animasi flash motion tween dan motion shape, page turn effect, sound 

effect, tombol-tombol menu, hyperlink, zoom in, zoom out, print, dan video tutorial telah 

berfungsi dengan baik. Uji coba terhadap penilaian uji kompetensi di setiap bab 

menghasilkan nilai yang akurat sesuai dengan pilihan jawaban dari pengguna sehingga 

dapat dinyatakan bahwa sistem tersebut valid. 

 
 

SIMPULAN  

 Buku Pintar Digital Hardware Komputer yang dibuat dengan metode Siklus Hidup 

Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Multimedia melalui tahapan konsep, 

perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, percobaan, dan distribusi ini bertujuan 
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untuk memudahkan pengguna komputer dalam mengenal dan memahami hardware 

komputer. Pembuatan Buku Pintar Digital Hardware Komputer berbasis multimedia ini 

telah menggunakan software-software khusus multimedia (Adobe Flash CS6, Adobe 

Illustrator CS6, Adobe Indesign CS6, dan Camtasia Studio 8) untuk mengolah data teks 

(.doc), gambar (.png), suara (.mp3), video (.mp4), dan animasi (.swf). Melalui uji coba 

struktural sistem mencapai tingkat efisiensi 78,56% sesuai dengan hasil yang 

diharapkan, sistem juga dapat menjalankan fungsinya dengan benar setelah dilakukan 

uji coba fungsional, dan sistem dapat menerima input dengan baik dan menghasilkan 

output dengan tepat setelah dilakukan uji coba validasi, sehingga Buku Pintar Digital 

Hardware Komputer Berbasis Multimedia layak didistribusikan kepada para calon 

pengguna. 

 Seiring dengan terus berkembangnya teknologi informasi khususnya pada 

perangkat-perangkat hardware maka untuk selanjutnya Buku Pintar Digital Hardware 

Komputer dapat dikembangkan dengan penambahan materi baru agar pengguna dapat 

mengenal dan memahami teknologi hardware terbaru. 
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