
TUTORIAL MENJALANKAN PROGRAM 

A. Urutan menu yang terdapat pada aplikasi : 

  Halaman Utama 

- Menu Materi 

o Materi Huruf 

o Materi Angka 

o Materi Warna 

o Materi Bidang Ruang 

- Menu Latihan 

- Keluar  

 

B. Penjelasan tentang aplikasi : 

1. Antarmuka Menu Utama 

Antarmuka menu utama merupakan tampilan halaman utama yang 

memiliki 3 pilihan menu antarmuka yaitu antarmuka materi dan antarmuka 

latihan, ada pun tampilannya sebagai berikut: 

 



Gambar 4. 15. Halaman Utama 

Pada gambar 4.15 dijelaskan bahwa pengguna akan disuguhi menu 

materi untuk melakukan pengenalan beberapa materi dan menu latihan untuk 

mencoba pemahaman dalam menguasai materi yang ada. 

2. Antarmuka Menu Materi 

Antarmuka menu materi merupakan tampilan yang memperkenalkan 

materi dengan beberapa pilihan materi yaitu antarmuka materi huruf, 

antarmuka materi angka, antermuka materi warna dan antarmuka materi 

bidang ruang, ada pun tampilannya sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 16. Menu Materi 

Pada gambar 4.16 dijelaskan bahwa setelah pengguna memilih menu 

materi, akan suguhi pilihan menu materi dengan berbagai materi dengan 

tampilan yang dapat menarik perhatian pengguna yaitu materi huruf, materi 

angka, materi warna dan materi  bidang ruang. 



3. Antarmuka Materi Huruf 

Antarmuka materi huruf merupakan tampilan aplikasi utntuk 

memperkenalkan materi huruf sesuai urutan yaitu huruf A sampai dengan Z, 

ada pun tampilannya sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 17. Materi Huruf 

 

Pada gambar 4.17 dijelaskan bahwa saat pengguna memilih materi 

huruf akan disuguhi tampilan yang memperkenalkan huruf alfabet dengan 

tombol panah yang digunakan untuk melanjutkan materi tentag pengenalan 

huruf dan tombol pengeras suara untuk memutar materi tentang pengenalan 

huruf. 

4. Antermuka Materi Angka 

Antarmuka materi angka merupakan tampilan aplikasi utntuk 

memperkenalkan materi angka sesuai urutan yaitu angka 0 sampai dengan 

angka 20, ada pun tampilannya sebagai berikut: 



 

Gambar 4. 18. Materi Angka 

Pada gambar 4.18 dijelaskan bahwa saat pengguna memilih materi 

angka akan di suguhi tampilan yang memperkenalkan angka serta ejaannya 

dengan tombol panah yang digunakan untuk melanjutjan materi tentang 

pengenalan angka dan tombol pengeras suara untuk memutar materi tentang 

pengenalan angka. 

5. Antarmka Materi Warna 

Antarmuka materi warna merupakan tampilan aplikasi untuk 

memperkenalkan materi warna dengan berbagai warna, ada pun tampilannya 

sebagai berikut: 

 



Gambar 4. 19. Materi Warna 

Pada gambar 4.19 dijelaskan bahwa saat pengguna memilih materi 

warna akan di suguhi tampilan berbagai warna serta ejaannya dengan tombol 

panah yang digunakan untuk melanjutkan materi tentang pengenalan warna 

dan tombol pengeas suara untuk memutar suara materi tentang pengenalan 

warna. 

6. Antarmuka Materi Bidang Ruang 

Antarmuka materi bidang ruang merupakan tampilan aplikasi untuk 

memperkenalkan materi bidang ruang dengan berbagai bentuk bidang ruang, 

ada pun tampilannya sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 20. Materi Bidang Ruang 

 

Pada gambar 4.20 dijelaskan bahwa saat pengguna memilih materi 

bidang ruang akan disuguhi tampilan yang memperkenalkan berbagai bentuk 

bidang ruang serta ejaannya, dengan tombol panah yang digunakan untuk 

melanjutkan materi tentang pengenalan bidng ruang dan tombol pengeras 

suara untuk memutar materi tentang pengenalan bidang ruang.  



7. Antarmuka Latihan  

Antarmuka latihan digunakan untuk menguji pengguna terhadap materi 

yang telah di pelajari, ada pun tampilannya sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 21. Latihan 

Pada gambar 4.21 dijelaskan bahwa saat pengguna memilih menu 

latihan adan di suguhi sebuah tampilan, yang mana tampilan tersebut terdapat 

sebuah pertanyaan dengan pilihan jawaban berupa tombol berwarna untuk 

menjawab pertanyaan , serta terdapat tombol panah yang digunakan untuk 

melanjutkn soal latihan dan tombol pengeras suara untuk memutar suara soal 

latihan. 

 


