
JUDUL APLIKASI : PENGENALAN ANGKA, BUAH, HEWAN, HURUF DAN 

WARNA BERBASIS ANDROID 

 

PENJELASAN TENTANG APLIKASI 

 

KEGUNAAN :  Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna untuk lebih 

mudah dalam melakukan  

  proses pembelajaran, lebih khususnya bagi anak usia 3-6 tahun dan 

pendidik dalam  

  proses mendidik atau belajar dimanapun kita berada. 

 

CARA PENGGUNAAN : 

 

 1. Proses awal icon aplikasi di klick, maka akan langsung masuk ke menu 

tampilan awal. 

 2. Pada menu tampilan awal terdapat 2 menu lagi yaitu menu bantun 

yang menjelakan cara penggunaan aplikan dan menu button keluar tau exit. 

 2. Selanjutnya User dapat memilih atau meng klick button Menu, maka 

tampilan akan berpidah ke tampilan menu utama. 

 3. Jika user sudah masuk pada menu utama maka user boleh memilih menu 

apa yang akan di ajarkan pada anak-anak. pada menu utama terdapat " Menu Angka, 

Menu Buah, Menu Hewan, Menu Huruf, Menu Warna dan Menu Kuis. 

 4. Setelah user telah memilih menu yang akan di ajarkan misalnya menu 

Angka, maka akan mucul tampilan gambar angka mulai dari angka 0-9. jika salah 

satu gambar angka di klick maka akan menampilkan keterangan dan suara dari angka 

atau gambar yang di klick tadi. begitu juga dengan menu-menu lainnya kecuali menu 

kuis. 

 5. Nah pada menu kuis ini, merupakan menu Test dimana pada menu ini 

berisi soal-soal dari menu angka, menu buah, menu hewan, menu huruf dan menu 

warna. jika ingin melakukan test maka user dapat memilih salah satu menu kuis maka 

akan masuk pada tampilan menu kuis yang di pilih. 



 6. Disini sebelum masuk pada halaman kuis terlebih dahulu user mengisi naka 

pada form input nama dan harus diisi form nama tersebut baru setelah itu masuk pada 

soal, disini user dapat mengerjakan soal tersebut. 

 7. Pada Menu Kuis ini Jika user salah dalam memilih jawaban maka soal yang 

salah akan berwarna merah dan soal yang benar akan berwarna hijau, ketika user 

meng klick pada button periksa. dan jika user ingin mengulang lagi pada menu soal 

sebelumnya maka user dapt meng klick pada button lagi. dan jika user tidak ingin 

mengulang soal yang tadi maka user dapat meng klick button keluar, maka akan 

kembali pada menu-menu kusi tadi. begitu juga dengan menu kius lainnya. 
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