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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam beberapa tahun 

terakhir berkembang pesat, sehingga dengan perkembangan tersebut telah 

merubah paradigma masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi. Salah 

satu bidang yang berdampak signifikan terhadap perkembangan teknologi adalah 

bidang pendidikan. 

Penggunaan media pembelajaran sangat diperlukan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan khususnya pendidikan biologi. Biologi adalah ilmu yang 

mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup dan 

kehidupan. Yang dibahas dalam biologi tidak lain adalah yang masih berkaitan 

dengan makhluk hidup dan berbagai hal mengenai organ tubuh. 

Pada Pendidikan Biologi, mahasiswa terkadang mengalami kesulitan 

dalam memahami bagian-bagian organ tubuh manusia, baik mendeskripsikan 

maupun menunjukkan letak organ pada tubuh manusia. Berdasarkan hasil 

wawancara informal dengan beberapa mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas 

Cokroaminoto Palopo mengenai pembahasan organ tubuh. Hasil wawancara 

dengan mahasiswa menyatakan sulit memvisualisasikan organ tubuh manusia 

tersebut. Mahasiswa tidak memiliki sumber belajar selain buku dan modul 

pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Sehingga diperlukan inovasi baru dalam 

pembelajaran yang lebih menarik. 

Penggunaan Macromedia Flash sebagai media pembelajaran, bermanfaat 

bagi guru sebagai alat bantu dalam menyiapkan bahan ajar dan menyelenggarakan 

pembelajaran. Secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan untuk 

mengatasi berbagai hambatan, antara lain hambatan komunikasi, keterbatasan 

ruang kelas, sikap siswa yang pasif, pengamatan siswa yang kurang seragam, sifat 

objek belajar yang kurang khusus sehingga tidak memungkinkan dipelajari tanpa 

media, tanpa belajar terperinci dan sebagainya. (Meylinda, Yuwana, dan 

Sukartiningsih, 2016). Media dalam dunia pendidikan diartikan segala sesuatu 
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yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga 

dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan peserta didik dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. (Saidah dan Nugroho, 2015). 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Rancang Bangun Media Pembelajaran Organ Tubuh 

Manusia Pada Program Studi  Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan Universitas Cokroaminoto Palopo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan rangkaian rumusan masalah di atas maka dalam Rancang 

Bangun Media Pembelajaran Organ Tubuh Manusia ini dirumuskan beberapa 

masalah, diantaranya sebagai berikut. 

1. Bagaimana merancang sebuah Media Pembelajaran Organ Tubuh Manusia 

Pada Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

Universitas Cokroaminoto Palopo ? 

2. Bagaimana membangun sebuah Media Pembelajaran Organ Tubuh Manusia 

Pada Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

Universitas Cokroaminoto Palopo ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rangkaian rumusan masalah di atas maka dalam Rancang 

Bangun Media Pembelajaran Organ Tubuh Manusia ini dirumuskan beberapa 

masalah, diantaranya sebagai berikut.  

1. Dapat merancang sebuah Media Pembelajaran Organ Tubuh Manusia Pada 

Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

Universitas Cokroaminoto Palopo. 

2. Dapat membangun sebuah Media Pembelajaran Organ Tubuh Manusia Pada 

Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

Universitas Cokroaminoto Palopo. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama di bangku 

kuliah.  

2. Manfaat bagi dosen 

Diharapkan dapat digunakan oleh dosen sebagai media pembelajaran yang 

dapat dimanfaatkan dalam mempermudah proses perkuliahan. 

3. Manfaat bagi akademik 

Sarana dalam pengembangan dunia akademi khususnya penelitian-

penelitian yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Media 

Media adalah segala bentuk sarana yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan informasi atau pesan kepada sasaran. Kata media berasal dari 

bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata "medius", yang berarti 

"perantara" atau "pengantar". Perantara atau pengantar yang berfungsi untuk 

menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan.  

Menurut Aprinawati (2017), kata media berasal dari bahasa latin medius 

yang secara harfiah berarti tengah perantara atau pengantar. Mengenai istilah, 

media yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, ada beberapa 

ahli yang menyebutnya dengan istilah media pembelajaran, ada juga yang 

menyebut dengan media pendidikan. Pada dasarnya semua istilah itu mengandung 

konsep/pengertian yang sama, namun berbeda dalam penggunaan istilah saja.  

Secara lebih khusus, pengertian  media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

(Muyaroah dan Fajartia, 2017).  

Pada konteks pembelajaran, media merupakan segala bentuk perantara 

yang berperan menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Sebagai 

penghantar informasi, media merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. 

(Hadi, 2017). 

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah 

alat atau sarana yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari 

suatu sumber kepada penerima pesan. 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media pembelajaran 

merupakan salah satu komponen sumber belajar yang penting. Keberadaan media 
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pembelajaran turut menentukan keberhasilan suatu pembelajaran. Perkembangan 

teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses media pembelajaran 

Pembuatan media pembelajaran juga lebih mudah. Berbagai software telah 

tersedia untuk membuat media pembelajaran. Dukungan software inilah yang 

dapat membuat media pembelajaran semakin menarik dan dapat dengan mudah 

diproduksi. (Astutia, Sumarni dan Saraswati, 2017). 

Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar 

untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan 

pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. (Tafonao, 2015). 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam 

proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sehingga memudahkan pencapaian 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. (Adam dan Syastra (2015)   

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang mempunyai 

peranan penting dalam pembelajaran, Pemakaian media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan stimulan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pengajaran 

pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. (Fitria, 

Lamada dan Bakri 2019).  

Peranan media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar sangat 

penting dilaksanakan oleh para pendidik saat ini, karena peranan media 

pembelajaran dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada 

penerima dan melalui media pembelajaran juga dapat membantu peserta didik 

untuk menjelaskan sesuatu yang disampaikan oleh pendidik. (Tafonao, 2015).  

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar membantu untuk 

memperlancar interaksi antara pendidik dengan peserta didik sehingga kegiatan 

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 
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3. Organ Tubuh 

Tubuh manusia dilengkapi dengan organ-organ yang mempunyai 

kegunaan masing-masing. Organ di dalam tubuh manusia meliputi organ 

pernapasan, organ pencernaan dan organ peredaran darah. Organ tubuh adalah 

seluruh anggota tubuh manusia, baik organ tubuh manusia bagian luar maupun 

organ tubuh bagian dalam manusia. Makhluk hidup memiliki organ di dalam 

tubuhnya yang memiliki bagian-bagian dan fungsi tertentu. Salah satunya adalah 

organ vital pada tubuh manusia. (Suparman dan Rojacky, 2020). 

Organ merupakan dua jaringan atau lebih yang bergabung untuk 

membentuk suatu organ. Seperti mata, ginjal, jantung, dan lainnya. Sebuah organ 

berfungsi sebagai pusat fisiologi khusus untuk aktivitas tubuh. (Koesoemah dan 

Dwiastuti, 2017). Organ-organ yang terintegrasi dan saling bekerja sama 

membentuk suatu unit fungsi sistem. Dalam tubuh terdapat beberapa sistem yang 

saling berhubungan sehingga membuat tubuh menjadi sehat. (Wahyuningsih dan 

Kusmiyati, 2017). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

organ tubuh adalah gabungan beberapa jaringan untuk membuat suatu organ, 

seperti mata, ginjal, jantung yang berfungsi sebagai pusat fisiologi khusus untuk 

aktivitas tubuh manusia. 

4. Macromedia Flash 8 

Macromedia Flash 8 merupakan program aplikasi yang mempunyai 

fasilitas  terdiri atas teks, gambar, simulasi, animasi, video, audio, atau efek-efek 

khusus lainnya sehingga dapat menyalurkan pesan media pembelajaran yang 

dapat menyampaikan informasi secara lebih teliti, jelas, dan menarik. (Nurdin, 

Sulastry dan Hasri, 2018) 

Macromedia Flash adalah platform multimedia dan perangkat lunak yang 

biasanya dimanfaatkan untuk game, animasi dan aplikasi pengayaan internet yang 

dapat dilihat, dimainkan, dan dijalankan di Adobe Flash Player. (Hodiyanto, 

Darma dan Putra, 2020) 

Macromedia Flash merupakan software yang tepat untuk membuat sajian 

visual yang dapat menginterpretasikan berbagai media, seperti video, animasi, 
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gambar dan suara. Software ini cukup handal dalam pembuatan berbagai macam 

aplikasi tutorial yang interaktif dan menarik. Kelebihan Macromedia Flash adalah 

menarik minat pelajar untuk belajar dikarenakan materi lebih mudah dipahami. 

(Majidah Khairani dan Dian Febrinal, 2016) 

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

Macromedia Flash merupakan software yang dapat digunakan untuk mendesain 

sebuah animasi dan juga dapat digunakan sebagai alat pembuatan media 

pembelajaran. 

5. CorelDraw X7 

Menurut Alimudin dan Faizal (2016), CorelDraw digunakan dalam 

pembuatan desain gambar, salah satu. CorelDraw adalah sebuah program 

komputer yang melakukan editing pada garis vektor. Program ini dibuat oleh 

Corel, sebuah perusahaan software yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada.  

CorelDraw merupakan suatu program aplikasi grafis berbasis vektor yang 

memungkinkan seseorang membuat sebuah karya seni profesional, mulai dari 

yang simpel seperti logo sederhana hingga ilustrasi teknis yang rumit atau 

kompleks dengan pemrosesan visual. CorelDraw sejak awal dikembangkan untuk 

Windows dan saat ini dapat berjalan pada Windows 2000 dan versi selanjutnya. 

(Sella Atika, 2019). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

CorelDraw adalah aplikasi editing pada garis vektor. aplikasi CorelDraw 

memungkinakn seseorang membuat karya seni professional mulai dari yang 

simple hingga ilustrasi. 

6. Storyboard 

Membuat tampilan suatu aplikasi maka perancangan awal yang dilakukan 

adalah dengan membuat Storyboard. Storyboard merupakan gambaran visualisasi 

dari aplikasi yang akan dibangun. Iwan Binanto 2010 (dalam Wahyudin dkk, 

2015) mengatakan bahwa gambaran dari scene, bentuk visual perancangan, audio, 

durasi, keterangan-keterangan dan narasi untuk suara akan dibuat pada 

perancangan Storyboard. Hasil dari perancangan Storyboard akan menjadi acuan 

dalam pembuatan tampilan pada tahap implementasi. 
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Sebelum membuat Storyboard disarankan untuk membuat cakupan 

Storyboard terlebih dahulu dalam bentuk rincian naskah yang kemudian akan 

dituangkan detail grafik dan visual untuk mempertegas dan memperjelas tema. 

Batasan produksi terakhir akan dijelaskan supaya sesuai dengan jenis produksi 

yang ditemukan, misalnya Storyboard akan digunakan untuk film, iklan, kartun 

ataupun video lainnya. 

Format apapun yang dipilih untuk Storyboard, informasi berikut harus 

dicantumkan:  

1) Sketsa atau gambaran layar, halaman atau frame. 

2) Warna, penempatan dan ukuran grafik, jika perlu.   

3) Teks asli, jika ditampilkan pada halaman atau layar.   

4) Warna, ukuran dan tipe font jika ada teks. 

5) Narasi jika ada. 

6) Animasi jika ada.   

7) Video, jika ada. 

8) Audio, jika ada.   

9) Interaksi dengan penonton, jika ada.   

Berdasarkan pengertian, manfaat dan fungsinya maka dapat disimpulkan 

bahwa storyboard adalah kumpulan sketsa gambar yang disusun secara berurutan 

dan disesuaikan dengan naskahnya sehingga ide cerita bisa disampaikan dengan 

mudah. Dimana di dalam storyboard terdapat informasi penunjang seperti pesan 

teks, penjelasan gambar, audio, dll. 

1. UML (Unified Modeling Language) 

Unified Modeling Language atau yang sering disebut dengan UML 

merupakan desain sistem untuk membuat suatu program. Menurut Whitten 2004 

(dalam Prabowo dkk, 2015) UML adalah sekumpulan pemodelan konvensi yang 

digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem perangkat 

lunak dalam kaitannya dengan objek.  

UML mendefinisikan diagram-diagram sebagai berikut: 
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1) Use Case Diagram 

Use case adalah rangkaian/uraian sekelompok yang saling terkait dan 

membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. 

Use case digunakan untuk membentuk tingkah-laku benda atau berbagai hal 

dalam sebuah model serta direalisasikan oleh sebuah collaboration. Umumnya 

use case digambarkan dengan sebuah elips dengan garis yang solid, biasanya 

mengandung nama. Use case menggambarkan proses sistem (kebutuhan sistem 

dari sudut pandang pengguna) (Munir, 2016). 

Tabel 1. Simbol Use Case Diagram 

 

 

Simbol Keterangan 
 

ACTOR 

Orang proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi 

yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari actor 

adalah gambar orang, biasanya dinyatakan menggunakan 

kata benda di awal frase nama actor. 
 

USE CASE 

Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang 

saling bertukar pesan antar unit atau actor biasanya 

dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase 

nama use case. 

 
 

ASOSIASI/ASSOCIATION 

Komunikasi antara actor dan use case yang berpartisipasi 

pada use case atau use case memiliki interaksi dengan actor. 

 

 

 

EKSTENSI/EXTEND 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use 

case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use 

case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use 

case yang ditambahkan. 

 

 

GENERALISASI/GENERALIZATION 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) 

antara dua buah use case dimana fungsi yang satu adalah 

fungsi yang lebih umum dari lainnya. 

 

 

MENGGUNAKAN/INCLUDE 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use 

case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk 

menjalankan fungsional atau sebagai syarat dijalankan use 

case ini. 
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2. Blackbox Testing 

Metode pengujian blackbox adalah metode pengujian yang menguji 

fungsionalitas sistem. Metode tersebut dilakukan untuk memastikan apakah fungsi 

berjalan dengan benar jika diberikan masukan yang bervariasi. Sistem 

penelusuran ini berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya (Mawaddah dan 

Fauzi, 2018).   

Pengujian blackbox berfokus pada fungsional dari aplikasi yang telah 

dibangun. Beberapa hal yang akan diuji pada pengujian ini, diantaranya tombol 

yang terdapat pada aplikasi telah berfungsi dengan semestinya atau tidak, apakah 

terdapat kesalahan pada antarmuka aplikasi ketika proses pengujian celah 

keamanan berhasil dijalankan dan pengujian performa dari aplikasi. Dengan 

demikian pengujian blackbox memungkinkan perekayasa perangkat lunak 

mendapatkan serangkaian kondisi masukan yang sepenuhnya menggunakan 

semua persyaratan fungsional untuk suatu program. 

Pengujian blackbox berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat 

lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi masukan dan melakukan 

pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Pengujian blackbox bukanlah 

solusi alternatif dari pengujian whitebox tapi lebih merupakan pelengkap untuk 

menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh pengujian white box (Mustaqbal, Firdaus, 

dan Rahmadi, 2015).  

Effendy dan Nuqoba (2016), uji coba blackbox berusaha menemukan 

kesalahan dalam beberapa kategori, diantaranya: 

a)  Fungsi-fungsi yang salah atau hilang. 

b) Kesalahan interface. 

c) Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

d) Kesalahan performa. 

e) Kesalahan inisialisasi dan terminasi 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan blackbox testing 

merupakan metode yang digunakan untuk menemukan kesalahan serta memberi 

solusi dari masalah tersebut. Serta melakukan pengecekan pada pendemonstrasian 

fungsional aplikasi saat dioperasikan, apakah memenuhi kebutuhan pemakai atau 
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tidak. Metode ini hanya fokus pada pengujian fungsional dan hasil luarannya 

adalah aplikasi. 
 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian- penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan dan referensi. 

Penelitian terdahulu ini akan dijadikan sebagai rujukan untuk memudahkan proses 

penelitian. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan 

dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di 

samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian 

serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan beberapa referensi dari jurnal dan skripsi yang akan dijadikan 

sebagai rujukan dalam melakukan penelitian.  

Adapun penelitian relevan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fitria, lamada dan bakri (2019) pengembangan media pembelajaran organ 

tubuh manusia berbasis videografis smpn 1 limbong. Dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

2. Fitra, nurhadi dan irawan (2014) perancangan aplikasi perangkat ajar 

pengenalan anggota tubuh manusia berbasis android. Dapat disimpulkan 

bahwa penelitian merupakan salah satu langkah untuk mendukung proses 

belajar mengajar. 

3. Prawido Utomo, Silvia Krisnadewi dan Rahma (2016) Aplikasi Media 

Pembelajaran dan Pengenalan Organ Tubuh Manusia Berbasis Multimedia. 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sebagai media pendukung dalam 

kegiatan belajar mengajar antara guru dan peserta didik lebih mudah 

mencerna pelajaran dengan baik dibandingkan dengan metode pembelajaran 

yang sebelumnya.    
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Tujuan media pembelajaran ini yaitu dengan adanya media ini mempermudah 

dosen untuk menjelaskan materi yang akan diberikan ke mahasiswa dan 

membuat mahasiswa lebih semangat dalam belajar. 

Adapun solusi yang ditawarkan oleh penulis yaitu pembuatan media 

pembelajaran organ tubuh manusia pada Program Studi Pendidikan Biologi. 

 

Organ tubuh manusia merupakan salah satu materi yang harus dipahami oleh 

mahasiswa pendidikan biologi karena materi ini adalah pelajaran inti di 

jurusan pendidikan biologi. 

Adapun masalah yang sering terjadi memiliki beberapa kendala yang 

menyebabkan tujuan pengajaran tidak  tercapai  secara optimal karena pada 

praktek di laboratorium pasti akan terjadi mahasiswa yang kurang menguasai 

karena masih menggunakan metode pembelajaran deskriptif  yaitu dosen 

memberikan penjelasan materi dan memberikan modul-modul untuk dipelajari 

lalu diujikan sehingga mahasiswa kurang fokus pada suasana belajar dengan 

metode tersebut. Hal ini menujukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang 

interaksi belajarnya rendah. 

2.3 Kerangka Pikir 

 Agar memperjelas permasalahan yang disajikan, maka kerangka pikir akan 

diuraikan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir. 

 Pada proses pembelajaran mahasiswa seringkali merasa kesulitan dalam 

belajar. Penyampaiannya juga terkesan monoton tanpa memperhatikan potensi 

dan kreativitas mahasiswa, sehingga mahasiswa seringkali merasa bosan. Untuk 

mengoptimalkan proses belajar mengajar maka dibutuhkan sebuah media 

Diharapakan dengan menggunakan media pembelajaran ini dapat membantu 

dan memudahkan dosen dalam membawakan materi organ tubuh manusia, 

selain itu mahasiswa juga lebih mudah memahami konsep  materi organ tubuh 

manusia. 
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pembelajaran yang berbasis multimedia. Media ini dibuat dengan macromedia 

flash 8 yang memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan komponen gambar, 

suara, music, animasi grafik dan video. 

Adanya media pembelajaran yang berbasis multimedia ini, maka akan 

membantu dalam proses belajar mengajar dengan mudah, menarik dan 

menyenangkan. Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka hal utama dalam penelitian ini adalah Rancang Bangun Media Pembelajaran 

Organ Tubuh Manusia Pada Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas 

Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Cokroaminoto Palopo.  


