
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, kita hidup di zaman globalisasi atau bisa juga di sebut zaman 

modernisasi. Modernisasi sendiri dalam ilmu sosial merujuk pada bentuk 

transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang 

lebih baik dengan harapan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. 

Modernisasi mencakup banyak bidang, contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Zaman modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung 

pada teknologi. Hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang, 

dari orang tua hingga anak muda.  

Kebutuhan manusia akan teknologi juga didukung dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi 

berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang dan semakin 

mendunia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya inovasi dan  penemuan yang 

sederhana hingga sangat rumit. Kurang dari 10 tahun terakhir, teknologi handphone 

yang awalnya hanya sebuah alat komunikasi nirkabel berkembang menjadi alat 

komunikasi yang dapat mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan 

mengakses internet dalam hitungan detik. 

Menurut Permendiknas RI No 22 Tahun 2006 tentang standar kompetensi dan 

kompetensi dasar tingkat Sekolah Dasar, pembelajaran mempunyai ruang lingkup 

antara lain 1) makhluk hidup dan proses kehidupanya yang meliputi manusia, 

tumbuhan, hewan dan kesehatan; 2) materi/benda, sifat-sifat, serta kegunaannya;  

3) pesawat sederhana, energi dan perubahanya; 4) bumi dan alam semesta yang 

meliputi bumi dan sumber daya serta benda-benda langit. Salah satu materi yang 

berhubungan dengan makhluk hidup yaitu materi sistem pencernaan manusia 

Media adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

informasi kepada siswa. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata “Medium” yang secara harfiah berarti “Perantara” yaitu perantara 

sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver). Kata media dalam 

bahasa Arab adalah wasaai yang berarti perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan 
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sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan. Media terbagi menjadi 3 yaitu 

media audio, media visual, dan media audio visual. Menggunakan media 

pembelajaran merupakan teknologi yang tepat yang mana media pembelajaran 

merupakan perpaduan media yang berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi, 

video, interaksi dan lain-lain, dan pengguna dapat keleluasaan dalam mengontrol 

multimedia tersebut. Aplikasi penunjang tersebut dibuat berdasarkan kurikulum 

yang berlaku, metode pembelajaran yang menarik, serta karakteristik dari siswa 

agar mampu memahami dan menyerap informasi yang disediakan oleh aplikasi. 

Perkembangan teknologi pada saat ini sangat berpengaruh pada pembelajaran 

anak Sekolah Dasar dan penyampaian materi yang disampaikan oleh guru di 

sekolah. Pada tingkat usia pendidikan Sekolah Dasar, siswa lebih menyukai 

permainan dan hiburan lainnya, yang dapat menarik perhatian anak tersebut. Ada 

dua komponen yang dapat dilakukan untuk keberhasilan suatu pembelajaran, yaitu 

dengan metode pembelajaran dan media pembelajaran, yang mana dari kedua 

komponen di atas saling berkaitan, sehingga dapat dijadikan sebagai wahana 

penyampaian informasi untuk siswa sekolah dasar (Andriani, 2012). Sedangkan 

pada saat ini metode pembelajaran masih menggunakan metode ceramah, mencatat 

dan mengerjakan soal dan media pembelajaran yang disampaikan oleh guru masih 

terbatas, masih terfokus pada acuan buku saja.  

Siswa tingkat Sekolah Dasar tentunya pengalaman belajarnya masih belum 

banyak, sehingga membuat mereka belum bisa menemukan cara yang mudah untuk 

memahami pelajaran. Belum lagi, penyampaian yang disampaikan oleh guru hanya 

berpatokan pada materi, membuat siswa merasa jenuh, bosan, dan cenderung 

kurang memahami. Apalagi dalam hal memperhatikan pelajaran tentunya siswa SD 

cepat merasa cepat bosan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 130 Petta Malangke. Alasannya di 

sekolah tersebut proses belajar mengajar khususnya pengenalan anggota tubuh 

masih dilaksanakan secara manual dan menggunakan alat peraga. Menurut Wali 

Kelas 5 bahwa hal tersebut dilakukan karena keterbatasannya dalam memanfaatkan 

teknologi, khususnya dalam hal multimedia. Materi tentang sistem pencernaan pada 

manusia diajarkan pada kelas 5 semester 1. Alasan menggunakan media ini adalah 



3 

 

untuk lebih menarik minat siswa dalam mempelajari sistem pencernaan pada 

manusia.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Perancangan Media Pembelajaran Sistem Pencernaan pada Manusia 

Berbasis Android pada Siswa Kelas 5 SDN 130 Petta Malangke. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan pada sistem 

pembelajaran, apakah media pembelajaran sistem pencernaan pada manusia 

berbasis android valid dan praktis untuk diterapkan pada siswa kelas 5 SDN 130 

Petta Malangke? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk bagaimana merancang dan 

membuat media pembelajaran sistem pencernaan pada manusia berbasis android 

untuk diterapkan pada siswa kelas 5 SDN 130 Petta Malangke. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini antara lain adalah 

1. Bagi Guru 

Sebagai alternatif media pembelajaran bagi guru untuk mengajarkan topik 

pengenalan sistem pencernaan pada manusia.  

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi yang berhubungan 

dengan media pembelajaran sistem pencernaan pada manusia berbasis android. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan referensi untuk memperbaiki masalah-masalah yang dihadapi         

Siswa dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran sistem pencernaan pada 

manusia. 

4. Bagi Universitas  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai 

bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

Menurut H.Malik (1994), Pengertian media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajran ) 

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. 

 Banyak ahli yang memberikan batasan tentang media pembelajaran. AECT 

(dalam Falahudin, 2014) mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Senada dengan itu, Briggs 

(dalam Falahudin, 2014) mengartikan media sebagai alat untuk memberikan 

rangsangan bagi pembelajar agar terjadi proses belajar.  

Selain dua pendapat diatas seperti yang dikemukakan, masih ada beberapa 

pendapat lain yang memberikan pengertian yang berbeda. Gagne (dalam Mahnun, 

2012) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Heinich (dalam Mahnun, 2012) 

mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang mengantarkan informasi 

antara sumber dan penerima. Jadi televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar 

yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media 

komunikasi. Apabila media tersebut membawa informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud pengajaran maka media tersebut disebut 

media pengajaran. Pendapat lainnya, yaitu Miarso (dalam Mahnun, 2012) 

membatasi pengertian media dengan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan siswa untuk belajar. Selain pengertian yang telah disebutkan diatas, 

terdapat pengertian media yang lebih luas. Sebagaimana dikemukakan oleh Gerlach 

dan Ely (dalam Mahnun, 2012) bahwa secara umum media itu meliputi orang, 

bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan 

siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi dalam pengertian ini 

media bukan hanya perantara seperti TV, radio, slide, bahan cetakan, tetapi meliputi 

orang atau manusia sebagai sumber belajar atau kegiatan semacam diskusi, 

seminar, karyawisata, simulasi, dan lain sebagainya yang dikondisikan untuk 
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menambah pengetahuan dan wawasan, mengubah sikap siswa, atau untuk 

menambah keterampilan. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli 

diatas, penulis menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang digunakan untuk mengantarkan informasi/pesan dan sebagai alat untuk 

memberikan rangsangan bagi pelajar agar terjadi proses belajar.  

a. Fungsi media pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan, minat yang baru dan pengaruh-pengaruh psikologis 

yang lain pada siswa. Media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian 

informasi dihadapan sekelompok siswa.  

Mahnun (2012) mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga fungsi yang 

bergerak bersama dalam keberadaan media: 

1) Fungsi stimulasi yang menimbulkan ketertarikan untuk mempelajari dan 

mengetahui lebih lanjut segala hal yang ada pada media.  

2) Fungsi mediasi yang merupakan perantara antara guru dan siswa. Dalam hal 

ini, media menjembatani komunikasi antara guru dan siswa.  

3) Fungsi informasi yang menampilkan penjelasan yang ingin disampaikan guru. 

Dengan keberadaan media, siswa dapat menangkap keterangan atau penjelasan 

yang dibutuhkannya atau yang ingin disampaikan oleh guru. 

Menurut Derek Rowntree (dalam rohani, 1997:7-8) memaparkan media 

pembelajaran berfungsi membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang 

telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon peserta didik, 

memberikan baikan dengan segera dan menggalakkan latihan yang serasi.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

fungsi media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi, rangsangan dan 

mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

b. Jenis media pembelajaran 

Media atau bahan sebagai sumber belajar merupakan komponen dari sistem 

instruksional disamping pesan, orang, teknik latar, dan peralatan. Dalam 

perkembangannya media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. 

Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan dalam proses belajar adalah 
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percetakan yang bekerja atas dasar prinsip mekanis.  Kemudian lahir teknologi 

audio-visual yang menggabungkan penemuan mekanis dan elektronis untuk tujuan 

pembelajaran. Teknologi yang muncul terakhir adalah teknologi mikroprosesor 

yang melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan interaktif. 

Tujuan-tujuan praktis, ada beberapa jenis karakteristik media yang lazim 

dipakai dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di Indonesia. Jenis karakteristik 

media yang dimaksud adalah media grafis, media audio, dan media proyeksi diam. 

Semua jenis karakteristik media yang ada biasanya sering disebut dengan media 

pendidikan atau media pembelajaran. 

Menurut Anderson (1976) mengelompokkan jenis media pembelajaran 

menjadi 10 golongan sebagai berikut: 

1) Audio: kaset audio, siaran radio, CD, telepon. 

2) Cetak: buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar. 

3) Audio cetak: kaset audio yang dilengkapi bahan teertulis. 

4) Proyeksi visual diam: overhead transparansi (OHT), film bingkai (slide). 

5) Proyeksi audio visual: film bingkai (slide) bersuara 

6) Visual gerak: film bisu. 

7) Audio visual gerak: film gerak bersuara, video/VCD, televisi. 

8) Obyek fisik: benda nyata, model, specimen. 

9) Manusia dan lingkungan: guru, pustakawan, laboran. 

10) Komputer: CAI (Computer Assisted Instructional= pembelajaran berbantuan 

komputer), CMI (Computer Managed Instructional). 

Berdasarkan beberapa paparan jenis media diatas, dapat disimpulkan bahwa 

jenis media pembelajaran yaitu media audio, visual dan audio visual. 

c. Pemilihan media 

Terkait dengan semakin beragamnya media pengajaran. Raharjo (dalam 

Mahnun, 2012) mengatakan pemilihan media hendaknya memerhatikan beberapa 

prinsip yaitu: 

1) Kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media; apakah untuk keperluan 

hiburan, informasi umum, pembelajaran dan sebagainya. 

2) Familiaritas media, yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri media 

yang akan dipilih. 
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3) Sejumlah media dapat diperbandingkan karena adanya beberapa pilihan yang 

kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran. 

Banyak penelitian diadakan mengenai media pembelajaran mana yang paling 

sesuai untuk tujuan tertentu, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1) Tidak setiap media pengajaran dapat dimanfaatkan untuk mencapai sembarang 

tujuan pengajaran. 

2) Semua media pengajaran dapat membantu guru dalam melaksanakan satu atau 

beberapa fungsi dalam pengajaran, seperti mengisahkan, mengontrol/ 

mengecek, memberikan penguatan dan mengadakan evaluasi. Bahkan ada 

kemungkinan, media itu mengambil alih fungsi itu misalnya film yang 

mengisahkan proses pertumbuhan sel. 

Lebih lanjut Winkel (dalam Mahnun, 2012) mengatakan bahwa pemilihan 

media disamping melihat kesesuaiannya dengan tujuan intruksional khusus, materi 

pelajaran, prosedur didaktis dan bentuk pengelompokan siswa, juga harus 

dipertimbangkan soal biaya (cost factor), ketersediaan peralatan waktu dibutuhkan 

(avaibility factor), ketersediaan aliran listrik, kualitas teknis (technical cuality), 

ruang kelas, dan kemampuan guru menggunakan media secara tepat (technical 

know-how). 

Sejalan dengan pendapat diatas, Ely (dalam Mahnun, 2012) mengatakan 

bahwa pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya bahwasanya 

media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Karena 

itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti 

karakteristik siswa, strategi belajar-mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi 

waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga perlu dipertimbangkan. Dalam 

hubungan ini Dic dan Carey (dalam Mahnun, 2012) menyebutkan bahwa disamping 

kesesuaian dengan perilaku belajarnya, setidaknya masih ada empat faktor lagi 

yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, yaitu: 

1) Ketersediaan sumber setempat. Artinya bila media yang bersangkutan tidak 

terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri.  

2) Apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga 

dan fasilitasnya.  
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3) Faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan ketahanan media yang 

bersangkutan untuk waktu yang lama. Artinya bisa digunakan dimana pun 

dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun serta mudah dijinjing 

dan dipindahkan. 

Miarso (dalam Mahnun, 2012) menyatakan bahwa hal pertama yang harus 

dilakukan guru dalam penggunaan media secara efektif adalah mencari, 

menemukan, dan memilih media yang memenuhi kebutuhan belajar anak, menarik 

minat anak, sesuai dengan perkembangan kematangan dan pengalamannya serta 

karakteristik khusus yang ada pada kelompok belajarnya. Karakteristik ini antara 

lain adalah kematangan anak dan latar belakang pengalamannya serta kondisi 

mental yang berhubungan dengan usia perkembangannya. 

Fungsi stimulasi yang melekat pada media dapat dimanfaatkan guru untuk 

membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. 

Kondisi ini dapat terjadi jika media yang ditampilkan oleh guru adalah sesuatu yang 

baru dan belum pernah diketahui oleh siswa baik tampilan fisik maupun yang non-

fisik. Selain itu, isi pesan pada media tersebut hendaknya juga merupakan suatu hal 

yang baru dan atraktif, misalnya dari segi warna maupun desainnya. Semakin 

atraktif bentuk dan isi media, semakin besar pula keinginan siswa untuk lebih jauh 

mengetahui apa yang ingin disampaikan guru atau bahkan timbul keinginan untuk 

berinteraksi dengan media tersebut. 

2. Materi Pencernaan Pada Manusia  

a. Mulut (oris) 

Mulut merupakan jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ 

aksesori berfungsi dalam proses awal pencernaan. 

Secara umum mulut terdiri atas 2 bagian yaitu : 

1) Bagian luar yang sempit (vestibula) yaitu ruang diantara gusi, gigi,bibir, dan pipi. 

2) Bagian rongga mulut (bagian dalam), yaitu rongga mulut yang di batasi sisinya 

oleh tulang aksillaris, palatum dan mandibularis di sebelah belakang bersambung 

dengan faring. 

Didalam mulut ada beberapa bagian yang perlu di ketahui antara lain : 

1) Palatum durum (palataum keras) dan palatum mole (palatum lunak 

2) Rongga mulut 
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- Gigi berfungsi dalam proses (pengunyaan) 

- Lidah berfungsi untuk menggerakkan makanan saat di kunyah atau di telan. 

(Setiadi 2007: 64) 

Selanjutnya Evelyn C.Pearce (2011: 216) memberi pengertian bahwa mulut 

adalah rongga lonjong pada permulaan saluran pencernaan. Bagian yang perlu di 

ketahui: 

- Bibir terdiri atas 2 lipatan daging yang membentuk gerbang mulut. 

- Pipi membentuk sisi berdaging pada wajah dan menyambung dengan bibir 

mulai pada lipatan nasolabial, berjalan dari sisi hidung ke sudut mulut.  

Dengan demikian mulut adalah proses awal pencernaan dan sebagai tempat 

masuknya makanan. Didalam mulut makanan di hancurkan dengan gigi hingga 

menjadi halus dan di rasakan oleh lidah apakah makanan yang kita makan 

mempunyai rasa (asam, asin, manis, pahit dsb) 

b. Kerongkongan (esofagus) 

Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan tekak dengan 

lambung. Fungsi kerongkongan adalah menggerakkan makanan dari faring ke 

lambung melalui gerak peristaltis. Kerongkongan mempunyai panjang sekitar 9-25 

cm, mulai dari faring sampai pintu masuk kardiak di bawah lambung. 

Esofagus terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung setelah 

melalui toraks menenmbus diafragma masuk kedalam abdomen menyambung 

dengan lambung (Setiadi 2007 : 69). Esofagus adalah tempat menelan makanan 

yang di bantu oleh lidah dan pipi untuk mendorong makanan. Setelah makanan di 

hancurkan/di haluskan, makanan akan berjalan masuk ke esofagus di teruskan ke 

lambung. 

c. Lambung (Gaster) 

Lambung  adalah  bagian  dari  saluran  pencernaan  yang  dapat  mekar  paling 

banyak. Lambung terdiri dari bagian atas, yaitu f undus, batang utama, dan bagian 

bawah yang horizontal yaitu antrum pilorik. Lambung terdiri dari 4 lapisan: 

1) Lapisan peritonel luar yang merupakan lapisan serose. 

2) Lapisan berotot yang terdiri dari 3 lapis 

- Serabut longitudial 

- Serabut sirkuler 
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- Serabut obtik 

3) Lapisan submukosa yang terdiri atas jaringan areolar berisi pembuluh darah dan 

saluran limfe 

4) Lapisan mukosa yang terletak di sebelah dalam, tebal, dan terdiri atas banyak 

kerutan atau rugae, yang hilang bila organ itu mengembang karena berisi makanan. 

(Evelyn C. Pearce 2011 : 223) 

Lambung adalah bagian saluran pencernaan yang terletak di bagian epigostrik 

yang dapat berkembang lebih banyak. 

Menurut setiadi (2007: 71) lambung berfungsi menampung makanan, 

menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristatik lambung dan getah 

lambung. Kapasitas lambung normal, memungkinkan adanya interval waktu yang 

panjang antara saat makan dan kemampuan menyimpan makanan dalam jumlah 

besar sampai makanan ini dapat terakomodasi di bagian bawah saluran  

d. Usus halus 

Usus halus adalah saluran pencernaan di antara lambung dan usus besar, yang 

merupakan tuba terlilit yang merentang dari sfingter pylorus sampai katub ileosekal, 

tempatnya menyatu dengan usus besar. 

Usus halus adalah tabung yang kira-kira sekitar dua setengah meter panjang 

dalam keadaan hidup. Angka yang bisa diberikan, enam meter adalah penemuan 

setelah mati bila otot kehilangan tonusnya. Usus halus memanjang dari lambung, 

sampai katup ileo- kolika, tempat bersambung dengan usus besar. Usus halus 

terletak di daerah umbilikus dan dikelilingi usus besar, dibagi dalam beberapa 

bagian. Struktur. Dinding usus halus terdiri atas keempat lapisan yang sama dengan 

lambung. 

Fungsi usus halus adalah  mencerna dan  mengabsorsi kime dari lambung. Isi 

duodenum ialah alkali. Isinya cair (atau kime) dijalankan oleh serangkaian gerakan 

peristaltik yang cepat. Setiap gerakan lamanya satu sekon dan antara dua gerakan 

ada istirahat beberapa sekon. (Evelyn C. Pearce 2011 : 227-228,230) 

 

e. Usus Besar 

Usus besar yang kira-kira satu setengah meter panjangnya adalah sumbangan 

dari usus halus, yaitu tempat sisa makanan lewat. Refleks gastrokolik terjadi ketika 
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makanan masuk lambung dan menimbulkan paristaltik di dalam usus besar. Refleks 

ini menyebabkan defekasi atau pembuangan air besar. Refleks gastrokolik biasanya 

bekerja sesudah makan pagi (sarapan). Setelah makanan ini mencapai lambung dan 

setelah pencernaan di mulai, peristaltik didalam usus terangsang, merambat ke 

kolon, dan sisa makanan dari hari kemarinnya, yang waktu malam mencapai sekum, 

mulai bergerak. 

Kerja defekasi ialah soal kebiasaan. Anak-anak hendak diajar membuang air 

besar sesudah makan pagi, sebelum kesibukan hari dapat menyebabkan pekerjaan 

ini tertunda, yang akan menimbulkan konstipasi (sembelit). 

Beberapa orang membuang air besar sebelum makan pagi, yang lain 

sesudahnya; ada yang harus keluar pagu-pagi, membuang air besar setelah pulang 

kerja; yang lain pada malam hari karena ada waktu tenang untuk memenuhi 

kebutuhannya. Ada yang satu kali sehari, ada yang lebih sering, yang lain lagi dua 

kali sehari atau dengan jangka lebih panjang. 

Fungsi usus besar, usus besar tidak ikut serta dalam pencernaan atau absorbsi 

makanan. Bila usus halus mencapai sekum, semua zat makanan telah diabsorbsi 

dan semuanya cair. Selama perjalanan di dalam kolon isisnya menjadi makan padat 

karena air absorbsi dan ketika rektum dicapai maka feses bersifat padat-lunak. 

Peristalktik di dalam kolon sangat lamban. Diperlukan waktu kira-kira enam belas 

sampai dua puluh jam bagi isisnya untuk mencapai fleksura sigmoid. (Evelyn C. 

Pearce 2011 : 234,236-237) 

Menurut Setiadi, (2007: 87). usus besar berfungsi sebagai 1).tempat tinggal 

bakteri koli, yang mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi 

sedikit kalori nutrien bagi tubuh dalam setiap hari. 2).memproduksi vitamin antara 

lain vitamin K, ribovlafin, dan tiamin serta berbagai gas. 3).penyiapan selulosa yang 

brupa hidrat arang dalam tumbuh- tumbuhan dan sayuran hijau.  

Jadi, usus besar adalah usus yang terbesar yang berfungsi untuk memilah 

kembali hasil pencernaan. Disini terjadi penyerapan air dengan jumlah yang 

terbesar dari pada organ lain dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan 

dengan bantuan bakteri 

f. Anus 
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Feses yang terkumpul dalam rektum dikeluarkan melalui saluran pengeluran 

yang di namakan anus. Proses pengeluaran feses lewat anus ini disebut proses 

defikasi. Pada anus terdapat otot sfingter anus yang berupa otot polos dan otot lurik. 

Masing-masing otot ini berada di dalam dan di luar lubang anus. Saat feses 

menyentuh dinding rektum, otot lurik terangsang melakukan proses defikasi. 

Akibatnya, secara sadar kita akan melakukan mengejan (berkontraksi). Tindakan 

kita ini akan menjadikan otot polos mengendur, sehingga feses keluar dari tubuh. 

(Evelyn C. Pearce 2011 : 237-238) 

Jadi, Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses 

defekasi (buang air besar). 

3. Multimedia 

a. Pengertian multimedia  

Secara etimologis multimedia berasal dari kata multi (bahasa latin, nouns) 

yang berarti banyak, bermacam-macam dan medium (bahasa latin) yang berarti 

sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Arsyad (2012) 

mengatakan bahwa media (bentuk jamak dari medium), merupakan kata yang 

berasal dari bahasa latin medius, yang secara harfiah berarti “tengah”, ‘perantara’, 

atau ‘pengantar’. Association of Education Communication Technology (AECT) 

menyatakan, media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses 

penyaluran informasi. Kata medium juga diartikan sebagai alat untuk 

mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. 

Melihat pernyataan para ahli, media dapat dicontohkan seperti film, televisi, 

diagram, bahan bercetak, instruktur, komputer dan lainnya. Sehingga multimedia 

dapat diartikan sebagai media yang menggabungkan dua unsur atau lebih yang 

terdiri atas teks, gambar, grafis, foto, audio, video dan animasi, yang telah dikemas 

menjadi file digital (komputerisasi), digunakan untuk menyampaikan pesan kepada 

publik. Seperti yang didefenisikan Turban dkk. (dalam Wibawa, 2012) multimedia 

adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input dan output. Media ini dapat 

berupa audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik, dan gambar.  

Menurut Agus (2011) adalah media yang menggabungkan dua unsur atau 

lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi 

secara integrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linier 
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dan multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang 

dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, 

sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. 

Contoh Multimedia Interaktif adalah multimedia pembelajaran intraktif, 

aplikasi game. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan 

lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi dalam 

pembelajaran yang utama adalah bagaimana siswa belajar. Belajar dalam 

pengertian aktifitas mental siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan.  

Dengan demikian aspek yang menjadi penting dalam aktfitas belajar adalah 

lingkungan. Bagaimana lingkungan ini diciptakan dengan menata unsur-unsurnya 

sehingga dapat mengubah perilaku siswa. Dari uraian di atas, apabila kedua konsep 

tersebut digabungkan maka Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai 

Aplikasi Multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain 

untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, keterampilan dan sikap). 

Pengembangan suatu Multimedia interaktif memerlukan kriteria-kriteria 

yang harus di penuhi, media interaktif memiliki karakteristik yang berbeda-beda, 

Media pembelajaran Multimedia interaktif harus memenuhi beberapa kriteria. Ada 

6 (enam) kriteria untuk menilai multimedia interaktif yaitu:  

1) Kemudahan navigasi  

Suatu program harus dirancang sesederhana mungkin sehingga penggunanya 

tidak perlu mempelajari cara kerja program tersebut.  

2) Muatan kognisi  

Digunakan untuk menilai isi dari program itu sendiri, apakah program telah 

memenuhi kebutuhan pembelajaran si pembelajar atau belum.  

3) Pengetahuan dan presentasi informasi  

Isi muatan pengetahuan dan informasi dari program yang dikembangkan 

sesuai dengan teori yang sudah ada.  

4) Integrasi media  

Media harus mengintegrasikan aspek dan keterampilan yang harus dipelajari.  

5) Estetika  
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Program harus mempunyai tampilan yang menarik dan artistik untuk menarik 

minat siswa.  

6) Fungsi secara keseluruhan  

Program yang dikembangkan harus memberikan pelajaran yang diinginkan 

siswa, sehingga siswa merasakan telah belajar sesuatu.  

b. Objek multimedia pembelajaran  

Menurut Sutopo (2009) terdapat beberapa objek yang dimiliki multimedia 

yaitu:  

1) Teks  

Teks merupakan unsur data yang biasa digunakan dalam komputer. Dengan 

demikian, teks harus mudah dimengerti oleh pengguna multimedia. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teks, yaitu:  

a) Layout teks dan format teks, yaitu terkait dengan teks yang berkelip dan 

bergerak jangan pernah digunakan, serta teks yang besar semua juga sulit untuk 

dibaca.  

b) Teks lebih efektif bila digabung dengan kotak, tanda panah, huruf besar, dan 

pemisahan sebagai penguat.  

c) Scrolling untuk teks sebaiknya digunakan sedikit mungkin, apabila teks tidak 

cukup satu halaman dibuat pada halaman baru.  

d) Kualitas teks harus jelas makna, jelas terbaca, dan sesuai dengan karakteristik 

siswa.  

2) Image grafik  

Image atau grafik dihasilkan dari kumpulan titik-titik yang membentuk garis 

atau gambar. Grafik dan gambar sangat baik digunakan dalam multimedia karena 

manusia lebih suka berorientasi pada visual.  

3) Animasi  

Animasi merupakan objek bergerak yang terlihat hidup. Kelebihan animasi 

dalam multimedia adalah dapat menimbulkan ketertarikan pengguna untuk 

menggunakan produk multimedia. Emmus (2009) menyebutkan beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam menyajikan animasi, yaitu:  

a) Animasi sebaiknya berdurasi 20-30 detik.  
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b) Penyajian animasi dapat ditambahkan suara untuk mebangun pemahaman yang 

lebih baik.  

c) Animasi harus disajikan dengan tombol agar dapat dikontrol oleh pengguna.  

4) Audio  

Audio merupakan salah satu objek yang digunakan untuk memperjelas suatu 

informasi dalam teks dan video. Suara juga dapat menjelaskan karakteristik suatu 

gambar, misalnya suara efek dan musik.  

5) Interactive Link  

Interactive link memudahkan pengguna dalam mengontrol dan melakukan 

navigasi pengoperasian program multimedia. Pengguna dapat berinteraksi dengan 

program hanya dengan mengklik tombol, gambar, atau icon yang telah diberi 

petunjuk.  

Berdasarkan uaraian diatas dapat disimpulkan objek multimedia meliputi 

teks, image grafik, animasi, audio, dan interactive link. Objek tersebut saling 

berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu program multimedia yang 

menarik dan menyenangkan. Perancangan aplikasi media pembelajaran Bahasa 

Inggris ini juga memperhatikan objek-objek multimedia yang telah diuraikan di 

atas, meliputi pemberian teks, gambar, animasi, audio serta interactive link.  

c. Kriteria penilaian multimedia interaktif  

Menurut Thorn (dalam Hasrul, 2010), terdapat 6 kriteria untuk menilai 

multimedia interaktif, yaitu:  

1) Kemudahan navigasi, sebuah multimedia interaktif harus dirancang sederhana 

mungkin sehingga siswa dapat mempelajarinya tanpa harus dengan 

pengetahuan yang kompleks tentang media.  

2) Kandungan kognisis, dalam artian adanya pengetahuan yang jelas.  

3) Presentasi informasi. Presentasi informasi digunakan untuk menilai isi dari 

program multimedia interaktif itu sendiri.  

4) Integrasi media. Media harus mengintegrasikan aspek pengetahuan dan 

penampilan.  

5) Artistik dan estetika. Untuk menarik minat belajar, maka program harus 

memiliki tampilan yang menarik dan estetika yang baik.  
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6) Fungsi secara keseluruhan, dengan kata lain program yang dikembangkan harus 

memberikan pembelajaran yang diinginkan peserta pelajar.  

Indikator kelayakan bahan ajar multimedia interaktif dapat dilihat dari 

beberapa aspek, yaitu aspek materi, aspek pembelajaran, dan aspek media. Aspek 

media meliputi aspek interface, aspek navigasi, dan aspek daya tahan. Aspek 

Intrafce meliputi: Tampilan produk, penyajian, teks, video, audio, animasi, 

kemudahan dipahami, dan fungsi sebagai media pembelajaran. Aspek navigasi 

meliputi: Navigasi Aids (Alat bantu atau link), Konsistensi Navigasi, Konsistensi, 

tombol, Index, Previous, Next, Exit, dan User Kontrol. Aspek daya tahan meliputi: 

Kemudahan mengakses, daya tahan untuk aktifitas normal, daya tahan untuk 

aktivitas mandiri, daya tahan dipakai pada komputer lain. Indikator untuk aspek 

materi meliputi: kesesuaian materi dengan kompentesi, ketepatan urutan penyajian 

materi, kemutakhiran materi, kemudahan untuk dipahami, kejelasan aspek gambar 

atau video, kejelasan suara atau audio, dan kejelasan uraian materi. Dilihat dari 

aspek pembelajaran meliputi: kejelasan rumusan Kompetensi Dasar, kejelasan 

petunjuk belajar, kemenarikan sajian materi, kejelasan uraian materi, pemberian 

contoh, pemberian latihan untuk menguasai konsep, pemberian kesempatan berlatih 

secara mandiri. 

4. Android  

Android adalah software flatform yang open source untuk mobile device. 

Android berisi sistem operasi, middleware dan apikasi-aplikasi dasar. Android 

menyediakan Flatform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi. 

Basis OS android adalah kernel linux 2.6 yang telah dimodifikasi untuk mobile 

device. 

Menurut Hermawan (2011:1) Android merupakan OS (Operating system) 

Mobile yang tumbuh di tengah OS lain yang berkembang dewasa ini. OS lainya 

seperti Windows Mobile, kemudian iphone OS symbian, dan maih banyak lagi. 

Akan tetapi, OS yang ada ini berjalan dengan memprioritaskan aplikasi inti yang di 

bangun sendiri tanpa melihat potensi yang cukup besar dari aplikasi pihat ketiga. 

Oleh karena itu, adanya keterbatassan dari aplikasi pihak ketiga untuk mendapatkan 

data asli ponsel, komunikasi antar proses serta keterbatasan distribusi aplikasi pihak 

ketiga untuk flatform mereka.  
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Menurut Teguh Arifianto (2011:1) android merupakan perangkat bergerak 

pada istem operasi untuk telepon seluler yang berbasis linux. Berdasarkan beberapa 

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa android adalah sistem operasi berbasis 

linux yang dirancang untuk perangkat layar entuh seperti telepon pintar dan 

komputer tablet. 

5. Adobe Flash CS6 

a. Pengertian 

Adobe flash adalah sebuah tools/sofware pengelolah dan pembuat animasi 2 

dimensi berbasiskan gambar vector. Adobe flash juga dapat digunakan untuk 

keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis juga pembuat 

aplikasi yangberbasis web, desktop ataupun mobile. Keunggulan yang dimiliki oleh 

Flash ini adalah ia mampu diberikan sedikit code pemograman baik yang berjalan 

sendiri untuk mengatur animasi yang ada di dalamnya atau digunakan untuk 

berkomunikasi dengan program lain seperti HTML, PHP, dan database dengan 

pendekatan XML, dapat dikolaborasikan dengan web, karena mempunyai unggulan 

antara lain kecil dalam ukuran file outputnya. 

Bahasa pemprograman yang di gunakan di Adobe Flash adalah action script. 

Action script 2.0 (ditujukan untuk penggunaan platform desktop) dan action script 

3.0 (ditujukan untuk penggunaan platform mobile).  

b. Kelebihan dan kekurangan Adobe Flash CS6 

Menurut Nurtantio dan Syarif (2013:2) mengemukakan bahwa adobe flash 

merupakan program animasi yang mendukung pemprograman dengan Action 

Script. 48 program tersebut tepat digunakan untuk mengembangkan MPI karena 

mendukung animasi, gambar, image, teks, dan pemrograman. Dari pendapat 

tersebut menunjukan dari salah satu kelebihan adobe flash dibandingkan dengan 

sofware lainya adalah adanya bahasa scripting bahasa pemprograman yang dikenal 

dengan sebutan ActionScript untuk mendukung perancangan suatu animasi atau 

aplikasi begitu juga denagan Adobe Flash CS6. Kelebihan lain dari Adobe Flash 

CS6 adalah kinerjanya yang dapat dikombinasikan berbagai sofware, misal Adobe 

Fhotoshop, Adobe III ustrator, dan sofware lain. Adobe Flash CS6 dapat 

diaplikasikan untuk pembuatan animasi kartun, animasi interaktif, efek-efek 

animasi, banner iklan, website, game, presentasi, dan lain-lain. Selain itu hasil akhir 
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pembuatan tersebut dapat dikonversi dan dipublish dengan ukuran yang relatif 

kecil, kemudian di simpan beberapa tipe file extension di antaranya: swf, .html, .gif, 

.jpg, .png, .exe, .dan .mov. Sedangkan kekurangan dari Adobe Flash adalah terdapat 

pemrograman yaitu action scripts, dimana tidak semua orang dapat membuat media 

tersebut. Pembuatan media ini juga memerlukan waktu yang cukup lama dari segi 

desain dan biaya yang cukup mahal. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Adobe Flash CS6 

merupakan perangkat lunak sofware yang memiliki kelebihan antara lain: 

kemampuan dalam mengkombinasikan berbagai jenis media teks, gamabar, audio, 

maupun video. Kinerjanya yang dapat dikombinasikan dengan sofware lain, 

kemudian kemudahan dalam pembuatan gambar maupun animasi, adanya bahasa 

pemprograman Action Script, dan kemampuan dalam menconversi atau 

mempublish hasil yang di buat dalam berbagai bentuk file ekstensi .swf, .html, .gif, 

.jpg, .png, .exe, .dan .mov. dengan ukuran yang relatif kecil. Dengan memanfaatkan 

kelebihan-kelebihan yang dimiliki Adobe Flash CS6, peneliti menggunakan Adobe 

Flash CS6 sebagai sofware utama pembuatan media pembelajaran interaktif.  

6. Adobe Photoshop 

Menurut Sugeng Widada (2010:11) Adobe Photoshop adalah suatu 

perangkat lunak canggih yang dapat anda gunakan untuk membuat, menyunting, 

dan memanipulasi tampilan termasuk mengoreksi warna dan member efek tampilan 

atas sebuah gambar atau photo, hasil dari program ini merupakan sebuah 

gambar/image. Didalam komputer grafis terbagi menjadi dua kelompok yaitu 

gambar bitmap dan gambar vector. Kualitas gambar tergantung pada jumlah pixel 

yang diperlukan pada gambar tersubut, maka anda harus menentukan dimensi 

(ukuran) pixel yang dibuat terhadap resolusi gambar yang akan dibuat, serta harap 

diperhatikan tentang monitor yang resolusinya dapat menunjang untuk tampilan 

gambar. Adobe photoshop CS3 menyediakan berbagai piranti yang akan membantu 

dalam membuat gambar, dapat memformat tampilan gambar tersebut dengan 

menggunakan filter yang telah disediakan, dengan menggunakan filter dapat 

memberikan efek-efek tertentu untuk objek gambar atau bahkan memberikan filter 

pada masing-masing layer sehingga menghasilkan gambar seperti yang diinginkan. 

7.  CorelDraw X7 
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 Corel Draw adalah salah satu program komputer desain grafis yang sudah 

banyak dikenal dan digunakan oleh para desainer grafis profesional. Program ini 

dibuat oleh corel, sebuah perusahaan sofware yang berkantor di Ottawa, kanada. 

Corel Draw memiliki kegunaan untuk mengelolah gambar, oleh karna itu banyak 

digunakan pada pekerjaan di dalam bidang publikasi, percetakan atau pekerjaan di 

bidang lainnya dibutuhkan proses visualisasi.  

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang sudah ada, guna 

sebagai referensi dalam penelitian yang dilalui: 

1. Sembiring (2017) dengan judul “Rancang Bangun Multimedia Interaktif 

Pembelajaran Alat Musik Tradisional Melayu menggunakan Metode Godfrey”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Proses pembuatan produk 

multimedia dengan menerapkan metode Godfrey, sangat terbantu karena 

tahapan-tahapan yang dilakukan terstruktur dan mudah dilakukan; (2). 

Multimedia interaktif untuk pembelajaran alat musik tradisional Melayu terdiri 

dari informasi tentang alat musik yang direpresentasikan dalam bentuk teks, 

suara alat musik direpresentasikan dalam bentuk audio yang sudah direkam dari 

hasil suara yang sebenarnya, cara memainkan alat musik direpresentasikan 

dengan animasi 2D, dan penggunaan media interaktifitas antara pengguna 

dengan sistem melalui tombol (button); (3).Multimedia interaktif sebagai media 

pembelajaran alat musik tradisional Melayu dapat meningkatkan daya tarik dan 

pemahaman anak-anak yang didasarkan pada kuis yang disediakan pada produk 

dan hasil analisis yang diperoleh dari penggunaan produk yaitu target pengguna 

menyatakan multimedia interaktif pembelajaran alat musik ini baik dan sangat 

baik mencapai diatas 85%. 

2. Angga (2014) dengan judul “Pengembangan Multimedia Interaktif” 

menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian ahli materi dalam kategori sangat 

baik dengan persentase 81,4%, dari ahli media dalam kategori penilaian angat 

baik dengan perentase 80,95%. Penilaian juga dilakukan oleh pendidik dengan 

persentase 75,15% dalanm kategori baik. Penilaian uji coba skala besar 

didapatkan hasil skor penilaian 82,39% dalam kategori sangat baik sehingga 

layak digunakan sebagai media belajar. 
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3. Yee Bee Choo (2017) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil keseluruhan 

peserta dalam teks menunjukkan peningkatan yang luar biasa, setiap peserta 

dimana strategi intervensi dapat membawa peserta memahami lebih baik 

tentang kata ganti poseif. Perbandingan skor rata-rata menunjukkan bahwa tes 

kedua 90,7% lebih tinggi dari pada tess pertama 60,7%. Dapat disimpulkan 

bahwa semua peserta mengalami peningkatan dalam menggunakan kata ganti 

posesif. Hasil statistik menunjukkan indikasi kuat bahwa peserta mengalami 

transformasi sebelum dan sesudah pelaksanaan strategi intervensi MIG 

(Multimedia Interactive Grammar). 

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka berifikir penelitian dan pengembangan ini berawal dari 

permasalahan yang ditemukan di sekolah, yaitu media pembelajaran yang 

digunakan pendidik dalam proses belajar mengajar masih terbatas, seperti 

terbatasya media pembelajaran yang tersedia berupa buku dan LCD yang tidak 

sesuai dengan jumlah kelas yang ada. Penggunaan telepon android belum 

dimanfaatkan secara optimal dalam proses belajar, dan permasalahan lainnya yaitu 

masih terbatasnya penggunaan wifi yang dapat digunakan peserta didik untuk 

mencari materi di internet. Harapan dengan adanya penelitian dan pengembangan 

ini yaitu adanya media pembelajaran yang dapat mempermudah peserta didik dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh pendidik dan menghasilkan produk 

media yang menarik dan layak digunakan ketika diterapkan dalam proses 

pembelajaran. 

Dari permasalahan tersebut peneliti memberikan solusi yaitu membuat media 

pembelajaran berupa aplikasi multimedia interaktif berbais android yang 

menyediakan perpaduan dari beberapa media yang dapat digunakan oleh pengguna 

telepon android. 
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Untuk lebih memperjelas permasalahan yang disajikan, maka akan 

ditunjukkan kerangka pikir seperti berikut: 
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