CARA MENJALANKAN PROGRAM

Berikut ini adalah cara penggunaan Aplikasi Pengenalan Anggota dan Gerakan
Tubuh Manusia untuk Anak SD Berbasis Android :
1. Buka Tools Game Maker Studio.
2. Ubah Target ke Android.

3. Pilih File  Create Application.

4. Simpan pada folder yang diinginkan dengan klik save.

5. Maka akan tersimpan file ke dalam folder.

6. Pindahkan file Belajar Bagian Tubuh-Default-1.0.1.apk ke dalam folder
handphone android (Samsung GALAXY J2) dengan cara menyambungkan
kabel USB pada handphone dengan laptop/PC.

7. File Belajar Bagian Tubuh-Default-1.0.1.apk sudah pindah ke dalam foder
pada handphone.
8. Lepaskan USB dari handphone menuju ke laptop. Buka handphone  pilih
folder penyimpanan file .apk yaitu pada kartu sd cardcari file Belajar
Bagian Tubuh-Default-1.0.1.apk. (lihat pada gambar 1) Install file Belajar
Bagian Tubuh-Default-1.0.1.apk dengan mengkliknya. (lihat gambar 1)

Gambar 1 memilih file .apk pada handphone

9. Setelah muncul gambar pertama pada gambar 2 kemudian klik
Installtunggu sampai proses install selesai dan muncul “aplikasi
terinstall” untuk membuka aplikasi klik pada “buka” atau klik icon aplikasi
pada handphone. (lihat pada gambar 2)

Gambar 2 proses menginstal sampai selesai dan buka aplikasi
10. Sesudah mengklik icon belajar bagian tubuh maka akan tampil splash screen
 halaman utama/beranda aplikasi. Klik pada button Belajar untuk menuju
ke menu halaman menu belajar. (Lihat gambar 3)

Gambar 3 halaman splash screen dan halaman menu utama

11. Pada menu belajar dapat memilih 4 pilihan yaitu bagian kepala, badan, tangan
dan kaki. Saat sudah memilih salah satu maka menuju halaman materi yang
dipilih. Akan keluar tampilan gambar, teks dan suara. ( lihat gambar 4)

Gambar 4 menu belajar
12. Pada menu utama pilih button kuis maka menuju ke halaman kuis. Kita dapat
memilih kuis 1 atau kuis 2. Terdapat gambar untuk pilihan jawaban dan teks
untuk soal serta dukungan suara kuis. (lihat gambar 5)

Gambar 5 Menu Kuis
13. Menu Tentang berisi tentang aplikasi dan panduan. Panduan berisi penjelasan
dari tiap menu pada menu utama. (lihat gambar 6)

Gambar 6 Menu Tentang
14. Menu Pengaturan untuk mengatur musik dan suara aplikasi.(lihat gambar 7)

Gambar 7 Menu Pengaturan

15. Menu Keluar untuk konfirmasi keluar atau tidak. (lihat gambar 8)

Gambar 8 untuk keluar aplikasi

