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ABSTRACT 

 

Indonesian education has developed continuously. All changes made are surely 

not separated from expectation to achieve effectiveness in the education process. One 

effort that can be done is to use multimedia in teaching and learning to enhance students’ 

understanding and interest in learning. Application of Interactive Learning CD on Human 

Digestive System is designed for effective and interesting instructional media for eight 

grade students of Junior High School. 

The application of Interactive Learning CD on Human Digestive System for Eight 

Graders of Junior High School is made by combining a variety of multimedia elements 

such as images, animations, texts, videos, and sounds. Integration of all elements is 

managed by Macromedia Flash Professional 8. This application is interactive so that 

users can interact directly with the computer.The application of Interactive Learning CD 

on Human Digestive System for Eight Graders of Junior High School has five menu 

choices, i.e. material, the process of food digestion in human, disorders and diseases and 

anomalies of the human digestive system, how to maintain health of human digestion, 

and exercise. 

Having tested this application is assessed to be able to help students of eight 

grade of Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta Junior High School in biology 

lesson. Its design and animation make students more interested in learning. 

 

Keywords: Multimedia Application, Interactive Learning CD on Human Digestive System, 

Biology, Eight Graders of Junior High School 
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1. Pendahuluan 

 

Bidang pendidikan adalah faktor penting yang menunjang kemajuan di segala 

bidang sebagai contoh bidang ekonomi, teknologi dan budaya. Sebagai negara 

berkembang, bidang pendidikan di Indonesia masih belum begitu diperhatikan. Di masa 

sekarang kecanggihan dan kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan dalam bidang 

pendidikan, oleh karena itu perlu adanya inovasi baru untuk membuat media 

pembelajaran yang berkualitas. Banyak cara agar para peserta didik dapat mandiri dalam 

belajar, salah satunya adalah cara penyampaian materi, dengan penyajian yang menarik 

maka para siswa akan lebih bersemangat dalam belajar. Dalam mempelajari pelajaran 

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Siswa belum memahami secara detail mata pelajaran 

yang disampaikan salah satunya mata pelajaran biologi. Dalam mata pelajaran biologi 

banyak sekali tema yang disampaikan. Misalnya tema sistem pencernaan pada manusia 

untuk SMP kelas VIII. Pada SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta. cara 

penyampaian materi ini di sekolah hanya dengan media buku dan diterangkan oleh guru, 

jadi para siswa cepat merasa bosan. Oleh karena itu akan lebih baik jika dibuat media 

pembelajaran yang kreatif dan informatif tentang sistem pencernaan pada manusia untuk 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta supaya mudah dipelajari 

dan dipahami. 

 

Pada dasarnya sistem pencernaan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang 

saluran pencernaan dan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu proses penghancuran 

makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses 

penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran 

sisa - sisa makanan melalui anus. 

 

Sistem pencernaan berperan sangat penting bagi tubuh. Jika terjadi gangguan 

pada pencernaan atau fungsi organ-organnya, maka aktivitas tubuh akan sangat 

terganggu. Mempelajari dan mengetahui sistem pencernaan makanan pada manusia 

sangat penting untuk dapat menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu maka dibuat 

compact disc (CD) Pembelajaran Interaktif Sistem Pencernaan Pada Manusia Untuk 

Kelas VIII SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta yang menarik dan 

informatif sebagai alternatif pembelajaran karena jarang ditemukannya metode 

pembelajaran dengan cara ini. 
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2. Landasan Teori 

2.1 CD Interaktif 

Pengertian CD Interaktif sendiri yaitu suatu program untuk 

menyampaikan informasi secara digital dengan navigasi interaktif yang dikemas 

di dalam CD. 

 

2.2 Multimedia 

 Multimedia adalah gabungan video, audio, grafik dan teks dalam suatu 

produksi bertingkat berbasis komputer yang dapat dialami secara interaktif atau 

menurut McCormick multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen 

yaitu suara, gambar dan teks atau  menurut Robin dan Linda (2001), multimedia 

merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif 

yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan gambar video. Definisi 

yang lain dari multimedia menurut Hofstetter (2001), multimedia adalah 

pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio 

dan gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool 

yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi,berkreasi dan 

berkomunikasi (Fajar, 2004). 

 

2.2.1 Sejarah Multimedia 

 Sejarah Multimedia berawal dari teater, Pertunjukan yang memanfaatkan 

lebih  dari  satu  medium  sering  kali  disebut pertunjukan  multimedia. 

Pertunjukan  multimedia  mencakup  monitor, video,  dan  karya  seni  

manusia sebagai bagian dari pertunjukan. 

 

2.2.2 Object Multimedia 

Multimedia oleh Ariesto Hadi Sutopo (2003), diartikan sebagai kombinasi 

dari macam-macam objek multimedia, yaitu teks, image, animasi, audio, 

video, dan link interaktif untuk menyajikan informasi. 

Setiap objek multimedia memerlukan cara penanganan tersendiri, dalam 

hal kompresi data, penyimpanan, dan pengambilan kembali untuk 

digunakan. Multimedia terdiri dari beberapa objek, yaitu teks, grafik, image, 

animasi, audio, video dan link interaktif. 
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a. Text 

Text merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi 

berbasis multimedia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 

penggunaan hypertext, auto-hypertext, text style, import text dan export 

text. 

b.  Image 

Secara umum image atau grafik berarti still image (gambar tetap) 

seperti foto dan gambar. Manusia sangat berorientasi pada visual 

(visual-oriented), dan gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk 

menyajikan informasi. Semua objek yang disajikan dalam bentuk grafik 

adalah bentuk setelah dilakukan encoding dan tidak mempunyai 

hubungan langsung dengan waktu. 

c.  Animasi 

Animasi berarti gerakan image atau video, seperti gerakan orang 

yang sedang melakukan suatu kegiatan, dan lain-lain. Konsep dari 

animasi adalah menggambarkan sulitnya menyajikan informasi dengan 

satu gambar saja, atau sekumpulan gambar. Demikian juga tidak dapat 

menggunakan teks untuk menerangkan informasi. Animasi seperti 

halnya film, dapat berupa frame-based atau cast-based animation 

(animasi berbasis cast) mencakup pembuatan kontrol dari masing-

masing objek (kadang-kadang disebut cast member atau actor) yang 

bergerak melintasi latar belakang (background). Hal ini merupakan 

bentuk umum animasi yang digunakan dalam permainan komputer dan 

object-oriented software untuk lingkungan Window. 

File animasi memerlukan penyimpanan yang jauh lebih besar 

dibandingkan dengan file gambar. Dalam authoring software, biasanya 

animasi mencakup kemampuan “recording” dan “playback”. Fasilitas 

yang dimiliki oleh software animasi mencakup integrated animation tool, 

animation clip, impor animasi, recording, playback, dan transition effect. 

d.  Audio 

Penyajian audio merupakan cara lain untuk lebih memperjelas 

pengertian suatu informasi. Contohnya, narasi merupakan kelengkapan 

dari penjelasan yang dilihat melalui video. Suara dapat lebih 
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menjelaskan karakteristik suatu gambar, misalnya musik dan suara efek 

(sound effect). Authoring software yang digunakan harus mempunyai 

kemampuan untuk mengontrol recording dan playback. Beberapa 

authoring software dapat merekam suara dengan macammacam 

sampling size dan sampling rate. Bila narasi atau suara yang digunakan 

tidak memerlukan prioritas kualitas suara, maka tidak perlu khawatir 

akan kemampuan software dengan audio apapun yang digunakan. 

Namun, perekaman musik yang baik memerlukan sampling size 

dan sampling rate yang tinggi. Beberapa macam authoring software 

dapat mengkonversi suara, seperti format .WAV, .MID (MIDI), .VOC, 

atau .INS dan mungkin dihubungkan dengan sekuens dari animasi. 

e.  Full-Motion dan Live Video 

Full-motion video berhubungan dengan penyimpanan sebagai 

video klip, sedangkan live video merupakan hasil pemrosesan yang 

diperoleh dari kamera. Beberapa authoring tool dapat menggunakan full 

motion video, seperti hasil rekaman menggunakan VCR, yang dapat 

menyajikan gambar bergerak dengan kualitas tinggi. 

f.  Link Interaktif 

Sebagian dari multimedia adalah interaktif, dimana pengguna 

dapat menekan mouse atau objek pada layar monitor seperti tombol atau 

teks dan menyebabkan program melakukan perintah tertentu. 

Interactive link dengan informasi yang dihubungkannya sering 

kali dihubungkan secara keseluruhan sebagai hypermedia. Secara 

spesifik, dalam hal ini termasuk hypertext (hotword), hypergraphics dan 

hypersound Menjelaskan jenis informasi yang dihubungkan. Interactive 

link diperlukan bila pengguna menunjuk pada suatu objek atau button 

agar dapat mengakses program tertentu. Interactive link diperlukan untuk 

menggabungkan beberapa elemen multimedia sehingga menjadi 

informasi yang terpadu. 
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2.2.3     Sistem Penyajian Multimedia 

Ada dua macam penyajian multimedia, yaitu; 

1. Presentasi 

Peresentasi merupakan penyajian multimedia linear yang berkjalan 

secara sekuential tanpa interaktif, dimana hanya berjalan satu arah. Media 

presentasi paada umumnya tidak dilengkapi alat untuk mengontrol yang 

dilakukan oleh user. Presentasi berjalan sekuential seperti garis lurus, 

sehingga disebut linier multimedia (multimedia linier). Contoh multimedia 

jenis ini adalah program TV dan film. 

2. Interaktif 

Presentasi linier sesuai digunakan bila jumlah audiens lebih dari 

satu orang. Tetapi bila menggunakan satu computer untuk satu orang, maka 

diperlukan untuk control dengan keyboard ,  mouse,  atau alat input lainnya. 

Hal ini disebut  interaktif,  dan multimedia yang dapat menangani interaktif 

user disebut interactive multimedia (multimedia interaktif) atau juga disebut 

non linier multimedia. 

Interaktif memastikan pengguna melakukan control terhadap 

aplikasi, memilih apa yang akan dikerjakan selanjutnya, bertanya, dan 

mendapat jawaban yang mempengaruhi computer untuk melakukan tugas 

selanjutnya . (Sutopo, 2003) 

2.3 Perangkat Lunak 

2.3.1 Macromedia Flash 8 

Macromedia Flash merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan 

desain membangun perangkat presentasi, publikasi, atau aplikasi lainya yang 

membutuhkan ketersediaan sarana interaksi dengan penggunanya. Proyek yang 

dibangun dengan Flash bias terdiri atas text, Gambar, animasi, video, game, dan 

efek-efek khusus lainya.  

Kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi Flash antara lain : 

1. Hasil akhir file memiliki ukuran yang lebih kecil (setelah di publish) 

2. Flash mampu mengimpor hampir semua file Gambar dan  file-file audio. 

3. Animasi dapat dibentuk, dijalankan dan dikontrol. 

4. Flash mampu mebuat design web yang interaktif. 
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5. Gambar Flash merupakan gambar vektor sehingga tidak  akan pecah ketika 

diperbesar. 

6. Flash mampu dijalankan pada system Operasi Windows  dan Macintosh 

(Andi.2004). 

 

2.3.2  Adobe Photoshop 

Photoshop merupakan perangkat lunak standar editing Gambar 

professional yang membantu pekerjaan lebih efisien, mengeksploitasi kreatifitas 

dan menghasilkan Gambar kualitas tertinggi. Photoshop menciptakan Gambar 

yang mudah diakses ke data file serta mengolah foto berkualitas dan lebih 

banyak lagi. 

 

2.3.3 Adobe Audition 

 Adobe  Audition  dapat  mengolah  suara  yang  kasar  menjadi  lebih  

halus sehingga  enak  untuk  didengar.  Dengan  memanfaatkan  fasilitas  –  

fasilitas yang ada pada perangkat lunak tersebut seperti tone equalizer yang 

berfungsi untuk mengatur kesetaraan nada. 

 

3. Analisis Perancangan Sistem 

3.1 Analisis Aplikasi   

Aplikasi  CD  pembelajaran  interaktif  sistem pencernaan pada manusia 

ini  dikembangkan  dan  didesain  untuk  diterapkan  pada  dunia  pendidikan  

khususnya  pada  kalangan  anak SMP Kelas VIII.  Aplikasi  multimedia  ini  

bertujuan  untuk  mengajarkan  siswa  tentang  Sistem Pencernaan Pada 

Manusia yang disajikan  dengan  obyek-obyek yang menarik serta animatif agar 

dapat memberikan kemudahan bagi siswa,  dalam  mengenal  dan  mempelajari  

tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Sistem Pencernaan Pada 

Manusia. 

Langkah–Langkah Menyelesaikan Masalah   

Hal–hal  yang  perlu  dilakukan  dalam  menyelesaikan  penelitian  

adalah  sebagai berikut :   

 

a. Merancang Konsep Aplikasi    

Langkah  awal  dalam  membuat  Aplikasi  CD pembelajaran  interaktif  

sistem pencernaan pada manusia untuk ini adalah membuat rancangan konsep 

yang  dapat  menarik  perhatian  pengguna.  Konsep  dibuat  berdasarkan  ide  

dan  kreativitas yang dimiliki.  
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b. Menentukan Grafik Dan Suara 

Dalam menentukan grafik dan suara harus sesuai dengan judul yang 

diambil dan harus menarik karena tampilan yang menarik akan sangat 

berpengaruh pada minat belajar pengguna.   

 

c. Membuat Aplikasi Multimedia    

Membuat  aplikasi  dengan menggabungkan  semua  elemen–elemen  

yang  dibutuhkan  seperti  gambar,  teks,  suara,  video, pembuatan animasi  

supaya  menghasilkan  aplikasi multimedia yang baik dan mudah dipahami oleh 

pengguna.     

 

d. Melakukan Pengujian Aplikasi   

Pengujian aplikasi ini dilakukan untuk menentukan apakah aplikasi ini 

layak untuk disajikan, dan dilakukan pencarian kesalahan-kesalahan yang 

mungkin ada dalam pembuatan aplikasi tersebut.   

 

e. Melakukan Perbaikan.   

Dilakukan perbaikan sesuai dengan koreksi yang diperoleh dari hasil 

pengujian aplikasi. Kemudian diuji lagi sampai benar-benar mencapai hasil yang 

baik.   

 

f. Proses Finishing.   

Proses  yang  terakhir  yaitu  finishing.  Dalam  proses  ini  aplikasi  yang  

sudah jadi di burning ke CD (Compact Disk) dan dikemas dalam bentuk siap 

pakai sehingga bisa digunakan oleh  para siswa.  

 

3.2 Analisis Kebutuhan   

Sebelum membuat aplikasi sebaiknya dilakukan analisis kebutuhan. 

Supaya aplikasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. 

 

3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional   

Dalam penyusunan Aplikasi ini kebutuhan fungsionalnya adalah 

sebagai berikut :  

a) Pada aplikasi ini dapat memunculkan 5 menu utama yang dapat dipilih yaitu, 

menu materi, menu proses pencernaan makanan pada manusia, menu 

penyakit dan kelainan pada system pencernaan manusia, menu cara 

menjaga kesehatan pencernaan pada manusia, dan menu latihan. 
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b) Pada aplikasi ini mampu menampilkan materi berupa teks, video, audio, 

gambar serta animasi. 

c) Pada hasil akhir menu latihan dapat memunculkan nilai. 

 

3.2.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional (Bagi Pengguna) 

Pembuatan aplikasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga mampu 

bekerja dengan menggunakan komputer yang memiliki spesifikasi rendah atau 

dengan kata lain dapat dijalankan pada komputer–komputer pada umumnya, 

tanpa memerlukan spesifikasi khusus. Hal ini dimaksudkan agar program aplikasi 

ini nantinya mampu digunakan oleh semua kalangan guna mendukung program 

aplikasi ini. 

Untuk itu berikut spesifikasi yang harus dipenuhi untuk menjalankan 

aplikasi ini : 

1. Processor Intel Pentium 4 

2. Memory minimal 256 Mb 

3. Space pada harddisk minimal 700 Mb 

4. CD ROM  

5. Monitor resolusi minimal 800 x 600 pixel  

6. Speaker 

7. Mouse 

8. Keyboard 

3.2.3 Analisis Kebutuhan Software 

Aplikasi animasi CD Pembelajaran Interaktif Sistem Pencernaan Pada 

Manusia ini berekstensi .exe sehingga dapat dieksekusi di sistem operasi 

berbasis windows. 

 

3.3 Konsep Perancangan  

Aplikasi Pembelajaran ini terdiri atas ulasan materi yang dikemas 

dalam bentuk animasi yang menjadi bahan evaluasi terhadap materi yang 

diberikan. Materi ini membahas tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu 

meliputi materi yang berisi pengenalan organ-organ pencernaan pada manusia 

beserta fungsinya, proses pencernaan makanan pada manusia, penyakit dan 

kelainan pada sistem pencernaan manusia, dan cara menjaga kesehatan 

pencernaan pada manusia.  

Tahap perancangan desain bertujuan untuk mencari bentuk yang 

optimal dari aplikasi yang akan dibangun dengan pertimbangan faktor–faktor 

permasalahan dan kebutuhan yang ada pada sistem seperti yang telah 
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ditetapkan pada tahap analisis. Upaya yang dilakukan yaitu dengan berusaha 

mencari kombinasi penggunaan teknologi, perangkat keras dan perangkat lunak 

yang tepat sehingga diperoleh hasil yang optimal dan mudah untuk 

diimplementasikan. Sebelum membuat aplikasi CD pembelajaran interaktif 

sistem pencernaan pada manusia, diharapkan membuat rancangan desain 

tampilannya, yaitu rancangan opening atau intro ,rancangan pembuka,  

rancangan main menu atau home, rancangan menu materi, rancangan menu 

proses pencernaan makanan pada manusia, rancangan menu penyakit dan 

kelainan pada sistem pencernaan pada manusia, rancangan menu cara menjaga 

kesehatan pencernaan pada manusia, dan rancangan menu latihan. Berikut 

konsep rancangan Aplikasi Pembuatan CD Pembelajaran Interaktif Sistem 

Pencernaan Pada Manusia yang di tunjukan oleh tabel. 

 

Tabel Konsep Perancangan Pembuatan CD Pembelajaran Interaktif Sistem 

Pencernaan Pada Manusia. 

Konsep Keterangan 

Judul 

Pembuatan  CD Pembelajaran Interaktif 

Sistem Pencernaan Pada Manusia Untuk Kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta 

Audients Guru, Siswa 

Durasi Tergantung Pemakai 

Image 

Gambar-gambar pada  Aplikasi diedit menggunakan  Adobe 

Photoshop CS3 dan disimpan dalam format  file .jpg dan 

ada juga yang .png 

Audio Latar suara aplikasi diedit menggunakan Adobe Audition 1.5 

Animasi Animasi aplikasi dibuat menggunakan Macromedia Flash 8 

Interaktif 
Aplikasi dilengkapi dengan tombol-tombol navigasi untuk 

menghubungkan satu tampilan ke tampilan lainnya 

Tujuan 

Aplikasi pembelajaran ini diharapkan dapat mempermudah 

guru dalam menjelaskan materi Sistem Pencernaan Pada 

Manusia untuk  SMP kelas VIII. Selain itu siswa juga dapat 

mempelajari materi sendiri dirumah. Aplikasi ini juga 

diharapkan bisa meningkatkan minat siswa untuk 

mempelajari pelajaran Biologi khususnya tentang Sistem 

Pencernaan Pada Manusia. 
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3.4 Struktur Navigasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb : Diagram Struktur Navigasi 

MATERI

PROSES 

PENCERNAAN 

MAKANAN PADA 
MANUSIA

PENYAKIT DAN 
KELAINAN PADA 

SISTEM 

PENCERNAAN 

MANUSIA

CARA MENJAGA 

KESEHATAN 

PENCERNAAN 
PADA MANUSIA

LATIHAN

MULUT

USUS HALUS

LAMBUNG

KERONGKONGA

N

USUS BESAR

REKTUM DAN 

ANUS

SARIAWAN

KUNING

KOLITIS

KANKER 

LAMBUNG

PAROTITIS

APENDISITIS

DIARE

SEMBELIT

ULKUS

ENTERITIS

KARIES

HOME

PENGANTAR

PEMBUKA

INTRO

GIGI

LIDAH

USUS 12 JARI

USUS KOSONG

USUS 

PENYERAPAN
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3.5 Perancangan Suara 

Otak kiri berfungsi untuk mengingat dan memahami logika seperti 

seperti pada pelajaran IPA. Sedangkan otak kanan lebih peka terhadap hal-hal 

yang bersifat emosional , seperti musik dan warna. Oleh karena itu aplikasi ini 

dilengkapi dengan latar suara untuk menyeimbangkan fungsi kedua otak 

tersebut. Music yang digunakan merupakan musik instrumen yang diedit 

menggunakan Adobe Audition 1.5. adapun rincian musik yang digunakan dapat 

dilihat pada table berikut. 

 

NO Tampilan Musik atau suara 

1 Intro 
10 terima kasih guruku.mp3, 188(over to 

down).mp3 

2 Pembuka 
188(over to down).mp3, awal.mp3,  

preview_11.mp3 

3 Pengantar 188(over to down).mp3, pengantar.mp3 

4 Halaman utama atau Home 188(over to down).mp3,  preview_2.mp3 

5 Materi 

188(over to down).mp3,  preview_13.mp3, 

mulut.mp3, gigi1.mp3, gigi2.mp3, gigi3.mp3, 

lidah.mp3, kelenjarludah.mp3, 

kerongkongan.mp3, lambung.mp3, 

usushalus.mp3, usus12jari.mp3, 

ususkosong.mp3, ususpenyerapan.mp3, 

kolon.mp3, rektumdananus.mp3 

6 Proses Pencernaan Makanan 188(over to down).mp3 

7 
Penyakit Dan Kelainan Pada Sistem 

Pencernaan Manusia 

188(over to down).mp3, sariawan.mp3, 

karies.mp3, enteritis.mp3, ulkus.mp3, 

sembelit.mp3, diare.mp3, apendisitis.mp3, 

parotitis.mp3, kankerlambung.mp3, 

kolitis.mp3, kuning.mp3,  preview_6.mp3 

8 
Cara Menjaga Kesehatan Pencernaan 

Pada Manusia 

188(over to down).mp3, 

menjagakesehatan.mp3 

9 Latihan 188(over to down).mp3 

 

Gb : Tabel Rincian musik 
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4. Implementasi Dan Pembahasan 

4.1 Pembuatan Program 

a. Halaman Intro 

 

 

 

 

                                        Gb : Tampilan Halaman Loading 

Setelah loading maka akan muncul kata pembuka beserta judul dan 

nama pembuat. 

  

 

 

 

           Gb : Tampilan Kata Pembuka                Gb : Tampilan Nama Pembuat 

 

b. Halaman Pembuka 

Pada Tampilan ini terdapat halaman pembuka yang berupa judul, dan 

terdapat 2 button mulai (untuk lanjut ke menu selanjutnya) dan exit (untuk 

keluar dari program). 

 

 

 

 

                                       Gb : Tampilan Halaman Pembuka 
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c. Halaman Pengantar 

Pada Halaman ini terdapat kata pengantar sebelum masuk ke menu 

selanjutnya 

 

 

 

  

                                                    Gb : Tampilan Halaman Pengantar 

 

d.    Halaman Utama atau Home 

 Pada halaman ini terdapat enam tombol yaitu materi, proses pencernaan 

makanan pada manusia, penyakit dan kelainan pada sistem pencernaan 

manusia, cara menjaga kesehatan pencernaan pada manusia ,latihan dan 

exit. 

 

            Gb : Tampilan Halaman Utama Atau Home 

 

e.    Halaman Materi 

 Pada halaman materi terdapat bagian-bagian organ tubuh jika kita klik 

salah satunya maka akan muncul definisi dan pengertian tentang organ-

organ tersebut seperti yang terlihat pada contoh gambar dibawah ini. 

  

 

 

 

                       Gb 1 : Tampilan Halaman Materi     Gb 2 : Tampilan Halaman Gigi 
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f. Halaman Proses Pencernaan Pada Manusia 

 Pada halaman ini terdapat video proses pencernaan pada manusia. 

 

 

 

  

                                    Gb : Tampilan Halaman Proses Pencernaan Pada Manusia 

 

g. Halaman Penyakit Dan Kelainan Pada Sistem Pencernaan Manusia 

 Pada halaman ini terdapat jenis-jenis penyakit dan kelainan pada 

manusia, untuk mengetahui penyebabnya kita bisa tekan kilk dan nanti akan 

muncul jenis penyakit dan penyebabnya, seperti ganbar dibawah ini. 

                 

  

                           Gb : Halaman Penyakit             Gb : Halaman Penyakit Sariawan 

 

h. Halaman Cara Mencegah Kesehatan Pencernaan Pada Manusia 

 

 

 

 

                                

   Gb : Halaman Tampilan Cara Mencegah Kesehatan Pencernaan 
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i.   Halaman Menu Latihan 

 Pada Tamilan ini kita akan disuguhkan beberapa pertanyaan latihan 

yang berupa multiply choice, disini nanti setelah menjawab semua 

pertanyaan yang disajikan akan  muncul presentasi berapa jawaban yang 

benar dan yang salah. Dengan begitu siswa akan tau kemampuannya dalam 

memahami materi tersebut 

 

 

 

 

                Gb : Tampilan Sebelum Latihan dimulai  Gb : Tampilan Proses Latihan 

 

4.2 Distribusi 

Aplikasi CD pembelajaran interaktif  sistem pencernaan pada manusia ini 

diajukan untuk siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman 

Yogyakarta dan guru yang mengajar materi tersebut. Pendistribusian aplikasi ini 

dilakukan dengan CD(Compact Disc) dengan format file.exe. Pada penyimpanan 

CD diatur untuk bisa dijalankan secara autorun supaya lebih mempermudah 

penggunaannya. 

 

5. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah telah dibuatnya CD 

pembelajaran sistem pencernaan pada manusia untuk kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta, dengan isi meliputi materi, proses 

pencernaan makanan pada manusia, penyakit dan kelainan pada sistem 

pencernaan manusia, cara menjaga kesehatan pencernaan pada manusia, 

latihan. 

5.1 Saran 

Saran-saran dalam aplikasi CD pembelajaran interaktif sistem 

pencernaan pada manusia untuk kelas VIII SMP Muhammadiyah 3 Depok 

Sleman Yogyakarta ini  adalah sebagai berikut : 

a.  Dalam penggunaannya, disarankan didampingi oleh orang yang lebih 

mengerti (orang tua, kakak, ataupun guru) agar anak lebih paham dan 

mengerti dalam mempelajari materi yang ada. 
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b. Pada saat penjelasannya, disarankan orang yang mendampingi 

mempraktekkan apa yang dijelaskan. 

c.  Suara pada aplikasi ini bisa lebih diperjelas dengan menggunakan speaker 

supaya pengguna dapat mendengarkan suaranya dengan jelas. 
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