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ABSTRAK 

 Kriptografi merupakan salah satu ilmu 

yang mempelajari untuk menyandikan pesan ke 

dalam bentuk yang lain sehingga tidak 

dimengerti lagi maknanya. Kriptografi yang 

berkembang saat ini sangat banyak dan memiliki 

tingkat keamanan yang berbeda – beda, salah 

satu diantaranya adalahAES-256 bit. Kriptografi 

AES 256 bit merupakan salah satu kriptografi 

yang menggunakan kunci simetri. Kriptografi 

AES 256 bit cukup sulit untuk dipelajari karena 

menggunakan unsur matematika yang cukup 

kompleks dalam proses perhitungannya. Hal ini 

tentunya akan menyulitkan baik mahasiswa 

maupun kalangan umum yang ingin mempelajari 

dan memahami tentang kriptografi. Dalam 

perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi saat ini telah mempengaruhi bidang 

pendidikan. Bidang pendidikan telah menerapkan 

konsep pembelajaran berbantuan teknologi 

informasi dan komunikasi. Dalam konsep 

pembelajaran tersebut menggunakan metode 

pembelajaran berbantuan komputer (computer 

based instruction) dan pembelajaran berbasis 

mobile(mobile learning).Dengan adanya metode 

pembelajaran berbantuan komputer maka peneliti 

mencoba untuk merancang suatu aplikasi 

pembelajaran kriptografi AES 256 bit dengan 

menggunakan model explicit instruction. 

Aplikasi ini diharapkan dapat membantu 

mahasiswa maupun kalangan umum yang ingin 

mempelajari perhitungan kriptografi AES 256 bit 

karena aplikasi ini menjelaskan langkah demi 

langkah perhitungan AES 256 bit. 

 

Kata Kunci: AES 256 bit, computer based 

instruction, mobile learning, model explicit 

instruction, kunci simetri 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Kriptografi merupakan salah satu ilmu 

yang mempelajari untuk menyandikan pesan ke 

dalam bentuk yang lain sehingga tidak 

dimengerti lagi maknanya. Kriptografi 

menggunakan unsur matematika yang cukup 

kompleks sebagai perhitungan untuk 

menyandikan pesan ataupun data yang bersifat 

rahasia. Bagi sebagian orang mungkin 

penggunaan perhitungan matematika bukanlah 

hal yang mudah untuk dipahami dan 

membutuhkan penjelasan yang lebih mendetail. 

Teknologi informasi dan komunikasi yang 

semakin pesat saat ini, kebutuhan akan suatu 

konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis 

teknologi informasi menjadi tidak terelakkan 

lagi. Konsep yang kemudian dikenal dengan 

sebutan media pembelajaran ini membawa 

pengaruh terjadinya proses transformasi 

pendidikan konvensional kedalam proses 

berbantuan teknologi, baik secara isi maupun 

sistemnya. Dalam konsep pembelajaran saat ini 

ada beberapa metode pembelajaran yang dapat 

digunakan yaitu pembelajaran berbantuan 

komputer (computer based instruction) dan 

pembelajaran berbasis mobile(mobile learning). 

Pembelajaran berbantuan komputer merupakan 

pembelajaran yang menggunakan perangkat 

lunak atau aplikasi untuk memberikan materi apa 

saja yang diinginkan oleh pengguna dan tentunya 

dengan menggunakan media komputer. 

Sedangkan pembelajaran berbasis mobile 

merupakan pembelajaran yang juga 

menggunakan perangkat lunak atau aplikasi, 

tetapi dengan menggunakan media smartphone 

dalam menyampaikan materinya. 
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Berdasarkan uraian diatas maka peneliti 

tertarik merancang suatu perangkat lunak 

pembelajaran kriptografi dengan harapan bahwa 

aplikasi ini dapat digunakan untuk mempelajari 

metode kriptografi AES 256 bit, sehingga dapat 

membantu mahasiswa dalam memahami teknik 

kriptografi. Dengan memanfaatkan media 

pembelajaran berbantuan komputer diharapkan 

dapat membantu mahasiswa maupun kalangan 

umum dalam mempelajari materi kriptografi 

yang memiliki perhitungan matematis yang 

cukup kompleks. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

diperoleh rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang aplikasi 

pembelajaran kriptografi AES 256 

bitdengan model explicit instruction? 

2. Apakah aplikasi pembelajaran ini dapat 

membantu pengguna dalam memahami 

tentang kriptografi AES 256 bit dengan 

menggunakan konsep kunci simetri? 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Merancang suatu aplikasi pembelajaran 

yang dapat membantu mahasiswa dalam 

memahami kriptografi AES 256 bit. 

2. Meningkatkan minat belajar mahasiswa 

dalam memahami teknik-teknik kriptografi 

dengan memanfaatkan media pembelajaran 

berbantuan komputer. 

 

II. METODE 

Peneliti Mohamed Sarrab (2012), berjudul 

“Mobile Learning (M-Learning) AndEducational 

Environments”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa M-learning dapat digunakan untuk 

memecahkanmasalah sistem pembelajaran 

tradisional dimana baik guru dan siswa dapat 

berinteraksi satu dengan yang lain. M-learning 

juga dapat meningkatkan sistem pembelajaran 

secara keseluruhan serta meningkat minat belajar 

dari siswa [6]. 

Anandia Zelvina (2012) melakukan 

penelitian dengan judul “Perancangan Aplikasi 

Pembelajaran Kriptografi Kunci Publik ElGamal 

Untuk Mahasiswa”. Dalam penelitian ini 

mengatakan bahwa pembelajaran kriptografi 

menjadi sangat penting bagi mahasiswa komputer 

agar mengetahui cara –cara mengamankan data. 

Pada penelitian ini menghasilkan suatu aplikasi 

pembelajaran kriptografi yang dapat membantu 

mahasiswa dalam mempelajari kriptografi[12]. 

Peneliti Sang Mulyawan (2013) melakukan 

penelitian dengan judul “Perancangan Aplikasi 

Pembelajaran Tentang Tindak Pidana Korupsi 

Berbasis Mobile”. Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa M-learning merupakan 

penyampaian bahan pembelajaran elektronik 

pada alat komputasi mobile agar dapat diakses 

dari mana saja dan kapan saja. M-learning 

merupakan bagian dari e-learning sehingga, 

dengan sendirinya juga merupakan bagian dari d-

learning (distace learning)[4]. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Halim 

Agung (2015), berjudul “Implementasi Affine 

Cipher dan RC4 pada Enkripsi File Tunggal”. 

Affine Cipher merupakan algoritma simetris yang 

menggunakan kunci yang sama pada saat proses 

enkripsi dan deskripsi [1]. 

 

1. Media Pembelajaran 

 Kata media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang 

secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Banyak batasan yang diberikan orang tentang 

media. Asosiasi Teknologi dan komunikasi 

pendidikan (Association of Education and 

Comunication Technology/ AECT) di Amerika, 

membatasi media sebagai segala bentuk dan 

saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan/ Informasi. Media adalah 

sebuah alat yang mempunyai fungsi 

menyampaikan pesan (Bovee, 1997). Media 

pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi 

untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 

Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi 

antara pembelajar, pengajar dan bahan ajar. 

Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan 

sarana penyampai pesan atau media. Bentuk-

bentuk stimulus bisa dipergunakan sebagai media 

diantaranya adalah hubungan atau interaksi 

manusia, gambar bergerak atau tidak, tulisan dan 

suara yang direkam.  

 Media pembelajaran adalah media yang 

membawa pesan - pesan atau informasi yang  

bertujuan  instruksional  atau  mengandung  

maksud-maksud  pengajaran. Media 

pembelajaran sebenarnya  merupakan alat bantu  

yang digunakan oleh tenaga  pengajar dalam  

membantu  tugasnya  dalam  pengajaran.  Media  

pembelajaran  juga  dapat memudahkan  

pemahaman  siswa  terhadap  kompetensi  yang  

harus  dikuasai  terhadap materi yang harus 
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dipelajari,  yang pada akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

 

2. Expilicit Instruction (Pembelajaran Langsung) 

 Pembelajaran langsung khusus dirancang 

untuk mengembangkan cara belajar peserta didik 

tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan 

deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola 

selangkah demi selangkah. Dengan demikian 

penekanan model pembelajaran langsung ini 

adalah materi yang sifatnya beraturan atau 

berurut secara sistematis yang tidak bisa 

dipisahkan satu sama lainnya. 

 Adapun langkah – langkah model 

pembelajaran Expilicit Instruction (pembelajaran 

langsung) adalah : 

1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan 

peserta didik. 

2. Mendemontrasikan pengetahuan dan 

keterampilan. 

3. Membimbing pelatihan. 

4. Mengecek pemahaman dan memberikan 

umpan balik. 

5. Memberikan kesempatan untuk latihan 

lanjutan. 

 

3. Kriptografi AES 256 bit 

Pada algoritma AES 256 bit, jumlah blok 

input, blok output, dan state adalah 128 bit. 

Dengan besar data 128 bit, berarti Nb =  4 yang 

menunjukkan panjang data tiap baris adalah 4 

byte. Dengan blok input atau blok data sebesar 

128 bit, key yang digunakan pada algoritma AES 

tidak harus mempunyai besar yang sama dengan 

blok input. Cipher key pada kriptografi AES 256 

bit adalah 256 bit.Sedangkan jumlah round (Nr) 

pada kriptografi AES 256 bit adalah sebanyak 14 

kali. 

 

4. Enkripsi Kriptografi AES 256 bit 

Proses enkripsi pada algoritma AES terdiri 

dari 4 jenis transformasi bytes, yaitu SubBytes, 

ShiftRows, Mixcolumns, dan AddRoundKey. Pada 

awal proses enkripsi, plaintext yang telah 

dikopikan ke dalam state akan mengalami 

transformasi byte AddRoundKey putaran 0. 

Setelah itu, state akan mengalami transformasi 

SubBytes, ShiftRows, MixColumns, dan 

AddRoundKey secara berulang-ulang sebanyak 

Nr. Round yang terakhir agak berbeda dengan 

round-round sebelumnya dimana pada round 

terakhir, state tidak mengalami transformasi 

MixColumns. 

 
Gambar 1. Diagram Alir Proses Enkripsi AES 

256 bit 

 

5. SubBytes 

SubBytes merupakan transformasi byte 

dimana setiap elemen pada state akan dipetakan 

dengan menggunakan sebuah tabel substitusi (S-

Box). 

 

6. ShiftRows 

Transformasi ShiftRows pada dasarnya 

adalah proses pergeseran bit dimana bit paling 

kiri akan dipindahkan menjadi bit paling kanan 

(rotasi bit). Transformasi ini diterapkan pada 

baris 2, baris 3, dan baris 4. Baris 2 akan 

mengalami pergeseran bit sebanyak satu kali, 

sedangkan baris 3 dan baris 4 masing-masing 

mengalami pergeseran bit sebanyak dua kali dan 

tiga kali. 

 
Gambar 2. Transformasi ShiftRows 

 

7. MixColumns 

Mixolumns mengoperasikan setiap elemen 

yang berada dalam satu kolom pada state. 

Elemen pada kolom dikalikan dengan suatu 

polinomial tetap a(x) = {03}x3 + {01}x2 + {01}x 

+ {02}. Secara lebih jelas, transformasi 

mixcolumns dapat dilihat pada perkalian matriks 

berikut ini: 

 

Gambar 3. Matriks Transformasi MixColumns 
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Pada proses AddRoundKey, sebuah round 

key ditambahkan pada state dengan operasi 

bitwise XOR. Setiap round key terdiri dari 

Nbword dimana tiap word tersebut akan 

dijumlahkan dengan word atau kolom yang 

bersesuaian dari state sehingga : 

 

[wi] adalah word dari key yang bersesuaian 

dimana i = round*Nb+c. Transformasi 

AddRoundKey diimplementasikan pertama kali 

pada round = 0, dimana key yang digunakan 

adalah initial key (key yang dimasukkan oleh 

kriptografer dan belum mengalami proses key 

expansion). 

 

9. Deskripsi Kriptografi AES 256 bit 

Transformasi cipher dapat dibalikkan dan 

diimplementasikan dalam arah yang berlawanan 

untuk menghasilkan inverse cipher yang mudah 

dipahami untuk algoritma AES. Transformasi 

byte yang digunakan pada invers cipher adalah 

InvShiftRows, InvSubBytes, InvMixColumns, 

dan AddRoundKey. Algoritma dekripsi dapat 

dilihat pada skema berikut ini : 

 
Gambar 4. Diagram Alir Proses Dekripsi AES 

256 bit 

 

10. InvSubBytes 

InvSubBytes juga merupakan transformasi 

bytes yang berkebalikan dengan transformasi 

SubBytes. Pada InvSubBytes, tiap elemen pada 

state dipetakan dengan menggunakan tabel 

inverse S-Box. 

 

11. InvShiftRows 

InvShiftRows adalah transformasi byte 

yang berkebalikan dengan transformasi 

ShiftRows. Pada transformasi InvShiftRows, 

dilakukan pergeseran bit ke kanan sedangkan 

pada ShiftRows dilakukan pergeseran bit ke kiri. 

Pada baris kedua, pergeseran bit dilakukan 

sebanyak 3 kali, sedangkan pada baris ketiga dan 

baris keempat, dilakukan pergeseran bit sebanyak 

dua kali dan satu kali. 

 
Gambar 5. Transformasi InvShiftRows 

 

12. InvMixColumns 

Pada InvMixColumns, kolom-kolom pada 

tiap state (word) akan dipandang sebagai 

polinom atas GF(28) dan mengalikan modulo x4 + 

1 dengan polinom tetap a-1(x) yang diperoleh dari 

: 

a-1(x)= {0B}x3 + {0D}x2 + {09}x + {0E}. 

Atau dalam matriks : 

 

 

Gambar 6. Matriks InvMixColumns 

 

13. Inverse AddRoundKey 

Transformasi Inverse AddRoundKey tidak 

mempunyai perbedaan dengan transformasi 

AddRoundKey karena pada transformasi ini 

hanya dilakukan operasi penambahan sederhana 

dengan menggunakan operasi bitwise XOR. 

 

14. Ekspansi Kunci AES 256 bit 

Algoritma AES mengambil kunci cipher, 

K, dan melakukan rutin ekspansi kunci (key 

expansion) untuk membentuk key schedule. 

Ekspansi kunci menghasilkan total 

Nb(Nr+1)word. Algoritma ini membutuhkan set 

awal key yang terdiri dari Nb word, dan setiap 

round Nr membutuhkan data kunci sebanyak Nb 

word. Hasil key schedule terdiri dari array 4 byte 

word linear yang dinotasikan dengan [wi]. 

SubWord adalah fungsi yang mengambil 4 byte 

word input dan mengaplikasikan S-Box ke tiap-

tiap data 4 byte untuk menghasilkan word output. 

Fungsi RotWord mengambil word [a0, a1, a2, a3] 

sebagai input, melakukan permutasi siklik, dan 

mengembalikan word [a1, a2, a3, a0]. Rcon[i] 

terdiri dari nilai-nilai yang diberikan oleh [xi-1, 

{00}, {00}, {00}], dengan xi-1 sebagai pangkat 

dari x (x dinotasikan sebagai {02} dalam field 

GF(28). 
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15. Pemograman Java 

Javamerupakan sebuah platform sekaligus 

bahasa pemrograman tingkat tinggi yang 

mempunyai kriteria sederhana, berorientasi 

objek, terdistribusi, dinamis, aman dan lainnya. 

Dalam bahasa pemrograman java, seluruh source 

code pertama kali ditulis dalam file teks biasa 

yang akan berubah menjadi ekstensi .java. Lalu 

seluruh file source tersebut akan dicompile 

menjadi bytecode dengan ekstensi .class oleh 

java compiler. 

 

16. Perancangan 

16.1. Use Case Diagram 

Adapun use case diagram dari aplikasi 

pembelajaran kriptografi AES 256 bit ini adalah : 

 
Gambar 7. Use Case Diagram Menu 

Berikut adalah hal – hal yang dapat 

dilakukan oleh pengguna sebagai aktor dalam 

aplikasi : 

1. Memilih menu teori AES 256 Pada bagian 

ini pengguna hanya dapat melihat teori - 

teori dari AES 256  bit serta diagram alir 

dari AES 256 bit. 

2. Sedangkan menu Pembelajaran AES 256 

akan menampilkan sub menu Belajar 

Enkripsi AES 256 dan Belajar Dekripsi 

AES 256. Proses perhitungan akan 

ditampilkan secara bertahap ataupun 

langkah demi langkah. 

3. Menu Tentang Program menampilkan 

tentang si pengembang program/developer 

program. 

 

16.2. Activity Diagram 

Activity diagram dirancang untuk 

menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam 

aplikasi yang sedang dirancang, bagaimana 

masing – masing alir berawal hingga berakhir. 

Berikut adalah activity diagram pada 

perancangan aplikasi pembelajaran kriptografi 

AES 256 bit. 

 
Gambar 8.Activity Diagram Menu 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat 

Lunak 

Perangkat keras/hardware yang digunakan 

dalam perancangan aplikasi pembelajaran ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Hardware yang digunakan pada komputer, 

antara lain : 

1. Processor Core i3-540 CPU @3.07 

GHz  

2. RAM 2GB 

3. HardDisk 500GB 

4. Monitor LED Samsung 18.5" 

5. Keyboard dan Mouse USB 

2. Perangkat lunak/software yang digunakan 

dalam perancangan aplikasi Genius Quiz 

adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Operasi Windows 764 bit 

2. Netbeans IDE 8.0.1 

3. Adobe Photoshop CS3 

4. JDK (Java Development Kit) versi 

1.8.0_72 

Untuk dapat menjalankan aplikasi 

pembelajaran, spesifikasi komputer yang 

disarankan adalah sebagai berikut: 

1. Processor minimalCore 2 Duo3.2 GHz 

2. RAM minimal1 GB 

3. HardDisk 500GB 

4. Monitor LED Samsung 18.5" 

5. Keyboard dan Mouse USB 

Sedangkan spesifikasi software dalam 

komputer yang dibutuhkan untuk menjalankan 

aplikasi pembelajaran ini, yaitu minimal sistem 

operasi Windows 7 32 bit dan JDK (Java 

Development Kit) versi 1.8.0_72. 
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Belajar Dekripsi

AES 256

Diagram AES 256

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

User Aplikasi

Memulai  Aplikasi
Menampilkan 

Menu Utama

Memilih Menu

Teori AES-256 bit

Pembelajaran AES-256 bit

Tentang Program

Keluar Halaman Menu
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Adapun beberapa implementasi yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Menu Utama 

Berikut ada tampilan menu utama pada 

aplikasi pembelajaran kriptografi AES 256 

bit dengan menggunakan navigation 

drawer. 

 
Gambar 9.Menu Utama 

2. Menu Belajar Enkripsi AES 256  

Pada bagian ini merupakan langkah 1, 

dimana user disarankan untuk menginput 

plaintext (state matrix)untuk proses 

enkripsi AES 256 bit.Plaintext harus 

berjumlah 16 karakter.  

 
Gambar 10. Input plaintext 

Langkah 2, setelah user menekan tombol 

berikutnya maka aplikasi akan melakukan 

konversi plaintext (state matrix) ke 

bilangan heksadesimal. 

 
Gambar 11. Konversi plaintext ke bilangan 

heksadesimal 

Langkah 3, setelah user menekan tombol 

berikutnya, maka aplikasi akan meminta 

user untuk menginput nilai kunci (key 

matrix) untuk proses enkripsi AES 256 bit. 

Nilai kunci harus berjumlah 32 karakter.  

 
Gambar 12. Input nilai kunci 

Langkah 4, setelah user menekan tombol 

berikutnya maka aplikasi akan melakukan 

konversi nilai kunci(key matrix) ke 

bilangan heksadesimal. 

 
Gambar 13. Konversi nilai kunci ke bilangan 

heksadesimal 

Langkah 5, setelah user menekan tombol 

berikutnya maka aplikasi akan melakukan 

proses perhitungan untuk round 0, seperti 

tampak pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 14. State Matrix XOR Key Matrix 

Langkah 6, setelah user menekan tombol 

proses maka aplikasi akan masuk round 1 

dimana pada tahap ini akan melakukan 

transformasi subbytes. 

 
Gambar 15. Transformasi SubBytes 

Setelah user menekan tombol proses maka 

aplikasi akan melakukan transformasi 

shiftrows. 
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Gambar 16. Transformasi ShiftRows 

Setelah user menekan tombol proses maka 

aplikasi akan melakukan transformasi 

mixcolumns. 

 
Gambar 17. Transformasi Mixcolumns 

Setelah user menekan tombol proses maka 

aplikasi akan melakukan transformasi 

AddRoundKeys. 

 
Gambar 18. Transformasi AddRoundKeys 

Tahapan transformasi akan melakukan 

proses sebanyak 13 round. Pada tahap 

terakhir yaitu round 14 tidak mengalami 

proses transformasi mixcolumns. 

 
Gambar 19. Round 14 tidak mengalami proses 

MixColumns 

Langkah 7, merupakan tahap terakhir dari 

enkripsi AES 256 bit sehingga 

menghasilkan ciphertext seperti tampak 

pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 20. Hasil enkripsi AES 256 bit 

 

3. Menu Belajar Deskripsi AES 256  

Pada bagian ini, dari langkah 1 : membaca 

ciphertext yang telah disimpan ke dalam 

sebuah file, langkah 2 merupakan konversi 

ciphertext ke dalam bilangan 

heksadesimal, langkah 3 : membaca cipher 

key yang telah disimpan ke dalam sebuah 

file, langkah 4 merupakan konversi cipher 

key ke dalam bilangan heksadesimal. 

Langkah 5, merupakan proses state matrix 

XOR key matrix pada round 14. 

 
Gambar 21. State Matrix XOR Key Matrix 

Langkah 6, setelah user menekan tombol 

proses maka aplikasi akan masuk round 13 

dimana pada tahap ini akan melakukan 

transformasi invsubbytes. 

 
Gambar 22. Transformasi InSubBytes 

Setelah user menekan tombol proses maka 

aplikasi akan melakukan transformasi 

inshiftrows. 
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Gambar 23. Transformasi InShiftRows 

Setelah user menekan tombol proses maka 

aplikasi akan melakukan transformasi 

InAddRoundKeys. 

 
Gambar 24. Transformasi InAddRoundKeys 

Setelah user menekan tombol proses maka 

aplikasi akan melakukan transformasi 

inmixcolumns. 

 
Gambar 25. Transformasi InMixcolumns 

Tahapan transformasi akan melakukan 

proses sebanyak 13 round. Pada tahap 

terakhir yaitu round 0 tidak mengalami 

proses transformasi mixcolumns. 

 
Gambar 26. Round 0 tidak mengalami proses 

InMixColumns 

Langkah 7, merupakan tahap terakhir dari 

dekripsi AES 256 bit sehingga 

menghasilkan plaintext seperti tampak 

pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 27. Hasil dekripsi AES 256 bit 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh 

oleh peneliti dalam pengembangan aplikasi 

pembelajaran ini adalah: 

1. Bahasa pemrograman yang digunakan 

untuk merancang aplikasi pembelajaran 

kriptografi AES 256 bit adalah Java 

dengan editor Netbeans 8.01.  

2. Aplikasi pembelajaran ini dapat membantu 

user dalam mempelajari materi kriptografi 

AES 256 bit karena aplikasi menampilkan 

langkah-langkah untuk mencari kunci, 

enkripsi dan dekripsi beserta proses 

perhitungannya sehingga memudahkan 

user untuk dapat memahami metode AES 

256 bit. 

 

2. Saran 

Sedangkan saran dari peneliti untuk 

pengembangan aplikasi ini adalah : 

1. Setelah memahami kriptografi AES 256 

bit, aplikasi ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk merancang metode 

pembelajaran kriptografi lainnya sehingga 

user dapat dengan mudah mempelajari 

materi kriptografi. 

2. Aplikasi ini masih memiliki kelemahan di 

sisi user interface (UI) yang belum 

menarik, sehingga diharapkan aplikasi ini 

dapat dikembangkan lagi dengan 

menggunakan image, flowrchart, video dan 

audio dari masing-masing round sehingga 

menghasilkan suatu aplikasipembelajaran 

yang menarik. 
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