
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong proses 

pembelajaran untuk lebih aplikatif dan menarik sebagai upaya untuk peningkatan 

kualitas pendidikan. Inovasi dan metode pengajaran yang baru dan tepat akan 

membantu proses pemahaman siswa sehingga siswa dapat mengaplikasikan ilmu 

yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk mendorong 

tercapainya pembelajaran yang efektif, digunakanlah alat bantu belajar atau yang 

biasa disebut media. Proses belajar mengajar atau pembelajaran merupakan suatu 

kegiatan melaksanakan kurikulum dalam lembaga pendidikan supaya siswa dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya 

mengantarkan para siswa menuju perubahan tingkah laku baik intelektual, moral, 

maupun sosial budaya (Rustaman, 2001).  

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin maju, maka peningkatan sumber daya manusia (SDM) sangat 

dibutuhkan. Pendidikan  merupakan tolak ukur yang sangat mendasar dalam 

menciptakan SDM yang berkualitas, perkembangan teknologi yang semakin 

canggih telah melahirkan media belajar yang interaktif, diantaranya adalah 

menggabungkan media pembelajaran dengan menggunakan bantuan komputer. 

Anatomi merupakan salah satu bidang keilmuan medis yang mempelajari 

struktur tubuh manusia. Sebagai manusia, kita sangat diperlukan untuk mengenal 

anatomi tubuh diri kita sendiri. Sebab, dengan mengenal dan memahami setiap 

bagian tubuh kita, kita dapat tahu pola hidup sehat dan lebih peduli dalam 

menjaga kesehatan tubuh. Sehingga penting sekali untuk kita khususnya anak-

anak memahami bagian penting dari tubuh sendiri agar selalu menjaga organ-

organ penting dapat berfungsi dengan baik. 

Proses pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) Negeri 479 Lengkong, mengunakan 

metode tradisional, dimana guru hanya menjelaskan atau ceramah di kelas dan 

mengunakan  papan tulis atau hanya sekedar melihat di buku pelajaran kemudian 

memberikan tugas. Metode ini kurang sesuai untuk mata pelajaran praktikum 

seperti anatomi tubuh pada manusia. Selain itu, penggunaan metode ini 
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melelahkan guru dan menimbulkan kejenuhan bagi siswa. Pengajaran yang seperti 

ini sudah sering dilewati siswa, siswa akan menjadi bosan dan mengantuk pada 

pembelajaran yang diajarkan. 

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka multimedia dapat digunakan 

sebagai alat bantu untuk menyajikan informasi secara visual dan interaktif dengan 

mengunakan unsur pendidikan dan hiburan. Dengan program aplikasi tersebut 

diharapkan dapat menarik minat belajar siswa serta dapat meningkatkan 

kemampuan mereka mengenal anatomi tubuh manusia. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian 

di Sekolah Dasar Negeri 479 Lengkong melakukan pengembangan media 

pengenalan anatomi tubuh manusia dengan melakukan analisis dan membuat 

desain atau rancangan dengan representasi pengetahuan melalui Adobe Flash CS6, 

sehingga mendorong penulis mengambil judul “Perancangan Multimedia  

Pengenalan Anatomi Tubuh Manusia pada Sekolah Dasar Negeri 479 Lengkong”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah 

bagaimana merancang dan membangun aplikasi multimedia  pengenalan anatomi 

tubuh manusia pada Sekolah Dasar Negeri 479 Lengkong? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk merancang dan 

membangun aplikasi multimedia pengenalan anatomi tubuh manusia pada 

Sekolah Dasar Negeri 479 Lengkong. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Siswa  

Membantu meningkatkan pengetahuan anatomi tubuh manusia dalam 

proses pembelajaran metode interaktif yang lebih menarik dan menyenangkan. 

2. Bagi Guru 

Mempermudah dalam pembelajaran dengan pemanfaatan media interaktif 

serta membantu dalam keefektifan proses belajar dan mengajar di kelas. 
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3. Bagi Penulis 

Manpu menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama kuliah, terutama 

dalam bidang multimedia. 

4. Bagi Dunia Akademik 

Manfaat penelitian ini terhadap dunia akademik adalah menambah literatur 

bagi penelitian laporan sejenis dalam lingkungan Universitas Cokroaminoto 

Palopo, khususnya Program Studi Informatika. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori adalah dasar penulis dalam mengkaji ilmu pengetahuan 

berdasarkan teori-teori yang ada. 

 

1. Media Pembelajaran 

Menurut Tafonao (2018), media berasal dari bahasa Latin medium yang 

berati  perantara atau pengantar, selanjutnya media merupakan sarana penyalur 

pesan atau informasi pembelajaran yang ingin disampaikan atau penerima pesan. 

Menurut Risdiansyah, Dharmawan, dan Purwaningtias (2019), media adalah 

perantara dimaksudkan untuk menjembatani pesan yang dimaksudkan oleh 

komunikator agar dapat diterima dan dipahami dengan sempurna oleh komunikan 

atau penerima/pendengar sedangkan pembelajaran adalah suatu kegiatan 

melibatkan seseorang dalam upaya tersebut memperoleh pengetahuan, 

keterampilann dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk 

belajar. Menurut Anitah dalam Fadhli (2015), kata media berasal dari bahasa latin 

yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti sesuatu yang berada 

di tengah diantara dua pihak atau suatu alat. 

 Beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah media kreatif yang digunakan dalam memberikan materi 

pelajaran untuk siswa sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

 

2. Anatomi Tubuh Manusia 

Menurut Yuliati (2018), anatomi atau ilmu urai mempelajari komposisi tubuh dan 

hubungan bagian-bagiannya satu sama lain, anatomi regional pelajari lokasi 

geografis bagian tubuh. Menurut Suarnianti (2016), anatomi berasal dari bahasa 

Yunani anatome yang artinya memotong/terpisah. Jadi anatomi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang bentuk dan struktur tubuh yang diperoleh dengan mengurai 

potongan bagian-bagian dari tubuh dan hubungan organ tubuh satu dengan yang 

lainnya. Menurut Putra (2015), anatomi adalah ilmu mempelajari 
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kronologi masalah tubuh dimulai dari pemeriksaan persembahan pada zaman 

kuno untuk analisis rumit bagian tubuh oleh ilmuwan modern. 

Beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh dan 

bentuk tubuh makhluk hidup.  

 

3. Adobe Flash CS6 

Menurut Rezeki (2018), Adobe Flash CS6 adalah aplikasi untuk membuat 

media pembelajaran interaktif yang mudah dan dapat digunakan oleh semua 

orang. Menurut Sunyoto (2010), sebelum tahun 2005, Flash dirilis oleh 

Macromedia. Flash  1.0 diluncurkan pada tahun 1996 setelah Macromedia 

membeli program animasi vektor yang disebut FutureSlash. Menurut Mustarin, 

Arifyansah, dan Rais (2019), Adobe Flash adalah Software yang mampu 

menghasilkan presentasi, game, film, CD interaktif, CD pembelajaran, serta untuk 

membuat situs web yang interaktif, menarik, dan dinamis.  

Beberapa definisi di atas maka ditarik kesimpulan bahwa Adobe Flash 

merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi dua dimensi yang 

dapat diadukan dengan pemrograman menggunakan bahasa action script, Adobe 

flash dapat digunakan untuk membuat game, website, animasi, multimedia dan 

sebagainya. 

 

4.  CorelDraw X7 

Menurut Fakhrusysyakirin dan Wardani (2019), CorelDraw adalah perangkat 

lunak grafis serbaguna yang bisa digunakan untuk ilustrasi dan publikasi. Jadi 

banyak digunakan untuk aplikasi pencetakan di atas kertas, kain, outdoor, 

elektronik dan lain sebagainya. Menurut Budiarto (2019), CorelDraw adalah 

aplikasi yang mendukung desain grafik dalam bentuk vektor CorelDraw sebuah 

program pengolah desain grafis yang sudah terkenal dan paling diminati 

dikalangan desain grafis, program ini dapat digunakan dengan mudah terdapat 

tool-tool serta efek yang dihasilkan bermacam-macam bentuk desain yang inovatif 

dan ekspresif dilengkapi dengan komposisi warna yang baik. Menurut Pranowo 

(2010), CorelDraw adalah salah satu software desain grafis yang sangat terkenal 

dan termasuk sebagai aplikasi pengolah gambar berbasis vektor. Berbagai fasilitas 
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untuk keperluan desain tersedia dalam program ini, sehingga memudahkan 

pengguna dalam memanfaatkannya.  

Berikut ini penjelasan tentang setiap elemen di area kerja Corel Draw: 

a. Title Bar 

Title Bar adalah area yang berisi judul/nama file yang sedang dibuka dalam 

Corel Draw. 

b. Menu Bar 

Menu Bar adalah area yang berisi menu perintahterorganisasi sesuai dengan 

kategori masing-masing. 

c. Toolbar/Standar bar 

Toobal berisikan ikon yang memiliki fungsi dan berfungsi untuk mengakses 

perintah tool tanpa harus melalui menu bar.  

d. Window Control 

Window Control adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk 

menyesuaikan tampilan jendela Corel Draw atau jendela drawing. 

e. Tool Box 

Tool Box adalah bagian utama dari Corel Draw yang bisa disebut 

perkakas/perlengkapan yang didalamnya terdapat tool yang digunakan untuk 

mendesain di Corel Draw. 

f. Drawing Window 

Drawing Window adalah area di luar Drawing page yang  juga digunakan 

untuk mendesain. 

g. Drawing Page 

Drawing Page merupakan area lembar kerja persegi panjang  yang dapat di 

sesuaikan ukurannya.  

h. Ruler 

Ruler adalah alat  yang berbentuk  penggaris yang berfungsi untuk megukur 

suatu benda dengan pasti dan presisi.  

i. Color Palette 

Color palette adalah bagian yang berisi sekumpulan warna yang dapat 

digunakan secara langsung untuk mewarnai objek kurva atau teks dengan  

mengklik objek terlebih dahulu, kemudian mengklik warna yang diinginkan. 
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j. Docker 

Docker adalah jendela yang berisi perintah dan pengaturan yang relevan 

dengan alat/tool tertentu. 

k. Document Navigator 

Document navigator adalah bagian yang berisi tombol untuk berpindah dari 

satu halaman ke halaman lainnya, document navigator ada di pojok kiri bawah 

Drawing Window. 

l. Status Bar  

Status Bar berfungsi untuk menampilkan status objek yang sedag aktif dan 

letak posisi kursor di jendela Corel Draw. 

m. Navigator  

Navigator adalah tombol dipojok kanan bawah Drawing window yang dapat 

membantu pengguna menavigasi area Drawing Page. Cara menggunakannya 

dengan klik dan tahan lalu gerakan sesuai keinginan. 

Beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Corel 

Draw adalah aplikasi pengolah gambar berbasis vektor yang banyak digunakan 

oleh pengguna PC untuk destop publishing, percetakan dan bidang lain yang 

membutuhkan pemrosesan visual. 

 

5. Microsoft Visio 2010 

Menurut Nurmutia, dkk. (2020), Microsoft Visio adalah aplikasi komputer 

yang digunakan untuk membuat diagram, diagram alir,brainstorm dan skema 

aliran. Dalam aplikasi ini menggunakan grafik vektor dalam pembuatan diagram.  

Menurut Moktis, Indrayani, dan Zulkarnain (2020), Microsoft Visio adalah 

program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram, 

diagram alir (flowchart), brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh 

Microsoft Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat 

diagram-diagram. Menurut Luberizki dan Widjaja (2018) Microsoft Visio adalah 

perangkat lunak pembuat diagram atau diagram alur berbasis vektor. 

Sketsa diagram yang anda buat menggunakan Viso dapat disimpan ke dalam 

4 kelompok file berdasarkan jenis dan penggunaannya, yaitu:  
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a. File drawing 

Ini adalah file visio yang berisi diagram yang telah dibuat, termasuk shape-

shape yang ada di dalamnya. File drawing ini menggunakan ekstensi file *.vsd. 

b. File stencil 

Ini adalah file visio yang berisi bentuk atau shape tertentu yang bisa digunakan 

dengan mendrag master shape ke halaman gambar. File stencil ini akan 

langsung  terbuka pada saat anda membuat halaman gambar baru berdasarkan 

template tertentu. Selain itu anda juga dapat membuat file stencil secara 

mandiri tanpa membuka template. File stencil ini menggunakan ekstensi*.vss. 

c. File template 

Ini adalah file visio yang berisi satu atau beberapa stencil dengan style dan 

setting yang bisa digunakan untuk mendesain gambar tertentu. File template ini 

menggunakan ekstensi*.vst. 

d. Format lain 

Selain tiga kategori di atas, diagram yang anda buat menggunakan visio dapat 

disimpan ke dalam format lain, seperti file AutoCAD (*.dwg atau *.dwf) file 

web (*.htm atau *.html) dan file gambar (*.jpg *.png dan sebagainya). 

Beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Microsoft Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang banyak digunakan 

membuat diagram, flowchart, brainstorm dan skema jaringan. 

 

6. Unified Modeling Language (UML) 

Menurut Mahdiana (2011), mendefinisikan Unified Modeling Language 

salah satu alat bantu yang sangat handal dalam dunia pengembangan sistem 

berorientasi objek. Menurut Nugroho, dan Rohimi (2020), UML (Unifed 

Modeling Lagguage) adalah bahasa untuk visualisasi, spesifikasi, membangun 

sistem perangkat lunak, serta dokumentasi. Menurut Heriyanto (2018), Unified 

Modeling Language (UML) adalah bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk 

memvisualisasi, menspesifikasikan dari sebuah sistem pengembangan software 

berbasis object oriented alat bantu yang digunakan dalam desain berorientasi 

objek berbasis UML adalah sebagai berikut: 
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a. Use Case Diagram 

Menurut Heriyanto, (2018) proses merepresentasikan hal-hal yang dapat 

dilakukan oleh pelaku dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Menyatakan 

diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antar satu 

atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case: 

Tabel 1. Simbol-simbol use cace diagram 
No Simbol Deskripsi 

1. Use case 

 

 

Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit yang bertukar pesan antar unit atau aktor 

biasanya diekspresikan dengan menggunakan kata 

kerja di awal  frase nama use case. 

2. Aktor/actor 

 

Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar 

sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, 

sehingga meskipun simbol seseorang aktor adalah 

gambararan dari seseorang, namun aktor tersebut 

belum tentu orang, biasanya diekspresikan 

menggunakan kata benda di awal frase nama 

aktor. 

3. Assosiasi/association 

 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case atau use case 

memiliki interaksi dengan aktor. 

4. <<extend>> 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case 

dimana use case yang akan ditambahkan dapat 

berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan. 

5. Generalisasi/generalization 

 

 Hubungan generalasasi dan spesialisasi (umum-

khusus) antara dua buah use case dimana satu 

fungsi adalah fungsi yang lebih umum dari pada 

yang lain. 

6. Include  

<<include>> 

 

Relasi use case tambahan ke use case dimana use 

case yang ditambahkan memerlukan use case ini 

untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat 

untuk menjalankan use case ini. 

Sumber: Heriyanto (dalam Umar Al Faruq, 2015) 

b. Class Diagram 

Menurut Heriyanto, (2018) class diagram menggambarkan struktur sistem 

dalam artian mendefinisikan kelas-kelas yang akan  dibuat untuk membagun 

sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut 

adalah variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, sedangkan operasi atau metode 

adalah fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. 
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Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada class diagram: 

Tabel 2. Simbol-simbol class diagram 
No Simbol Diskripi 

1. Kelas  
Nama kelas

+atribut 
Operasi(0  

Kelas pada struktur sistem. 

2. Antarmuka/interface 

 

 

Mirip dengan konsep interface dalam 

pemrograman beriorientasi objek. 

3. Asosiasi/ association 

 

Hubungan antar kelas dengan arti umum, 

pergaulan biasanya diiringi dengan 

multiplicity. 

4. Assosiasi berarah/ directed asosiasi 

 

Hubungan antar kelas dengan arti satu 

kelas digunakan oleh kelas lain, asosiasi 

biasanya disertai dengan multiplicity. 

5. Generalisasi  

 

Hubungan antar kelas dengan pengertian 

generalisasi-spesialisasi (umum-khusus). 

6. Kebergantungan/defedency 

 

Hubungan antar kelas dengan arti 

kebergantungan antar kelas. 

7. Agregasi  

 

Hubungan antar kelas dengan arti semua-

bagian (whole-part). 

Sumber: Heriyanto (dalam Sari dan Dafid) 

c. Activity Diagram 

Menurut Heriyanto, (2018) work flow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu  diperhatika disini adalah diagram 

aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, 

sehingga aktivitas dapat dilakukan oleh sistem. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada Activity diagram:  

Tabel 3. Simbol-simbol activity diagram 
No Simbol Deskripsi 

1. Simbol start 

 

Simbol start untuk mewakili awal dari suatu proses. 

2. Simbol stop 

 

Simbol stop untuk mewakili akhir dari suatu proses. 

3. Simbol decision 

 

Simbol decision digunakan untuk mengungkapkan 

kondisi  suatu proses. 

4. Simbol action 

 

Simbol action mewakili tindakan yang dilakukan 

dalam arsitektur sistem. 

Sumber: Heriyanto (dalam Sari dan Dafid) 
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d. Sequence Diagram 

Menurut Heriyanto, (2018) sequence diagram merupakan tool yang sangat 

populer dalam pengembangan sistem informasi berorientasi objek untuk 

menampilkan interaksi antar objek. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada Sequence diagram:  

Tabel 4. Simbol-simbol sequence diagram 
No Nama komponen Keterangan Simbol 

1. Lifeline Lifeline mengidentifikasikan 

keberadaan sebuah object dalam 

basis waktu. Notasi untuk lifeline 

adalah garis putus-putus vertikal 

yang ditarik dari suatu object.  

2. Activation Activationdinotasikan sebagai  kotak 

persegi panjang yang digambar pada 

sebual lifeline. Mengidentifi- kasikan 

sebuah objek yang akan melakukan  

tindakan. 

 

3. Message Message, diwakili oleh panah 

horizontal antara ActivationMessage 

mengidentifikasi antara  object-

object. 
 

4. object Object adalah instance dari sebuah 

class dan dituliskan secara 

horizontal. Digambar-kan sebagai 

class (kotak) dengan nama object 

didalamnya yang dimulai dengan 

tiitik koma. 

:object1

 

5. Actor Actor juga bisa berkomunikasi 

 

Sumber: Heriyanto (dalam Nurdam, 2014). 

Beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa UML 

atau Unified Modeling Language adalah metode pemodelan visual yang berfungsi 

sebagai alat perancangan sistem berorientasi objek. 
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7. Storyboard 

Menurut Valentino, dan Hardiansyah (2020), dalam bukunya berjudul 

Profesional Storyboarding, pengertian Storyboard adalah gambaran dari setiap 

adegan yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan objek dan 

perilaku multimedia dengan jelas. Menurut Luther (2016) Storyboard diartikan 

sebagai gambaran yang terkandung dalam setiap adegan yang bertujuan 

mendeskripsikan objek multimedia dan perilakunya dengan jelas. Menurut Halaz 

(2012) Storyboard adalah rangkaian gambar yang dibuat secara manual untuk 

mendeskripsikan atau menjelaskan suatu jalan cerita. Menurut Langkedeng, 

Tulenan, dan Sambul (2019), Storyboard adalah sketsa gambar yang dikompilasi 

diurutkan berdasarkan naskah cerita, dengan  Storyboard maka penulis cerita 

dapat menyampaikan ide ceritanya lebih mudah pada orang lain. Menurut 

Mahardika dan Destiana (2014), Storyboard adalah suatu organisasi grafik, 

misalnya merupakan ilustrasi atau gambar yang ditampilkan secara berurutan 

untuk keperluan visualisasi awal  suatu file, animasi, atau urutan media interaktif, 

termasuk interaktivitas di web. 

Beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Storyboard adalah representasi visual dari urutan atau rangkaian gambar yang 

berurutan dan memecahkan setiap tindakan menjadi panelnya sendiri. 

 

8. Pengujian Black Box 

Menurut Setiyani (2019), black box adalah pengujian kualitas perangkat 

lunak yang berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak. Pengujian black box 

bertujuan untuk menemukan fungsi yang salah, kesalahan antar muka, kesalahan 

struktur data, kesalahan kinerja, kesalahan inisialisasi dan terminal. Menurut 

Sania, Priyanto, dan Yulianti (2020), black box dalam perangkat lunak selesai 

untuk uji kesesuaian input dengan hasil ditampilkan di sistem. Tes ini berfokus 

pada spesifikasi fungsional software, uji kondisi input programm berdasarkan apa 

yang dilihat, hanya fokus untuk fungsionalitas dan output.  Menurut Ma’ruf, 

Kartiko, dan Wiguna (2020), black box adalah teknik pengujian berfokus pada 

spesifikasi fungsional perangkat lunak. Pengujian berhasil bekerja struktur di 

kontrol sehingga berfokus pada informasi domain. 
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Beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Black 

Box adalah aplikasi yang berfokus pada input dan output yang menginformasikan 

kesesuaian aplikasi dikembangkan untuk spesifikasi yang ditetapkan. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

1.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri, Isnanto, dan Martono (2016), 

yang berjudul “Perancangan Aplikasi Multimedia untuk Pembelajaran 

Anatomi Tubuh Manusia untuk Sekolah Dasar”. Aplikasih pembelajaran 

Anatomi Tubuh Manusia sebagai media pembelajaran interaktif untuk 

sekolah dasar telah berhasil dirancang dan dibangun dengan menggunakan 

Flash dan dapat berjalan dengan ekstensi file .swf. 

2.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitra, Nurhadi, dan Irawan (2014), 

yang berjudul “Perancangan Aplikasi Perangkat Ajar Pengenalan Anggota 

Tubuh Manusia Berbasis Android”.  Dalam menganalisa dan merancang 

media pembelajaran interaktif, metode yang digunakan adalah metode 

pengembangan sistem waterfall dan metode analisis sistem menggunakan 

metode UML yaitu diagram Use Case, Duiagram Class dan Diagram 

Activity.  

3.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rastari (2017), yang berjudul 

“Aplikasi Tutorial Pembelajaran Anatomi Tubuh Manusia Menggunakan 

Web”. Aplikasi tutorial dibuat untuk  membantu anatomi tubuh manusia 

dengan mengandalkan media berupa website. Penerapan aplikasi tutorial ini 

dapat meningkatkan daya tarik siswa terhadap mata pelajaran IPA yaitu 

tentang anatomi tubuh manusia khususnya sistem reproduksi karena 

terdapat animasi dan video. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Untuk lebih memperjelas permasalahan yang ada, maka berikut akan 

digambarkan kerangka pikir dalam penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini di lakukan di Sekolah Dasar Negeri 479 Lengkong 

Permasalahan sering timbul disetiap sekolah adalah fasilitas belajar atau 

sarana prasarana belajar di sekolah. Dimana dalam menyampaikan suatu 

materi masih dilakukan secara manual atau masih menggunakan buku dan 

papan tulis. 

 

Dari keadaan tersebut perlu adanya media pembelajaran yang bisa digunakan 

dalam proses mengajar untuk membantu dan mempermudah di dalam proses 

pembelajaran. 

 

Diharapkan dengan adanya model pembelajaran baru ini bisa memaksimalkan 

pembelajaran dan menambah minat siswa dalam belajar. 


