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ABSTRACT 

 

 The use of multimedia on the material has the function of foot reflexology as a 
visualization demonstration at the process of learning or training activities take place. 
Often teachers are still using the book. In addition, using books, teachers also use the 
whiteboard to deliver media content to students. Sometimes the use of books and media 
insufficient blackboard for students to understand the material being taught and students 
are less likely to attract students' attention. 

 Data collection techniques based on observations made during the learning 
activities take place, so we get the results of observation data in accordance with the 
conditions contained in the field. In addition to observation, data collection techniques are 
also done by way of literature study carried out by means explore some of the topics that 
relate to the material of reflexology. 
 
 Observations have been made which have not been applied to multimedia 
learning activities or training for the topic point massage on the feet of human nerves. 
With this application, expected to help teachers and students to learn and understand 
about Reflexology on the topic of nerve points on human feet. 
 
Keywords: Applications, Multimedia, Point of reflection, Teachers, Students 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Pendahuluan  

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini dapat dikatakan semakin maju. 

Multimedia sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi mempunyai peranan 

penting dalam bidang pendidikan. Peranan multimedia dalam bidang pendidikan dapat 

digunakan sebagai alternatif media pembelajaran. Dalam penelitian ini penerapan 

multimedia digunakan dalam mata kuliah massage atau ilmu pijat refleksi yang di 

terapkan pada ilmu keolahragaan dan pelatihan-pelatihan pijat refleksi, khusunya pada 

topik Titik refleksi pada kaki manusia. 

Penggunaan multimedia pada materi belajar ilmu pijat refleksi mempunyai fungsi 

sebagai visualisasi peragaan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Siswa 

juga tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru, dan 

guru juga tidak merasa kesulitan dalam menyampaikan materi kepada siswa didiknya. 

Dengan diterapkannya multimedia pembelajaran pijat refleksi, sehingga pengguna akan 

lebih memahami dan tidak terpaku pada gambar saja, karena multimedia disajikan dalam 

bentuk animasi gerak yang dikombinasikan dengan suara. 

 

2. Landasan Teori 

2.1. Pengertian Multimedia Interaktif 

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. Kata medium 

dalam  American Heritage Electronic Dictionary(1991) juga diartikan sebagai alat untuk 

mendistribusikan dan mempresentasikan informasi (Rachmat dan Alphone, 2005/2006). 

 Kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output. Media ini dapat berupa audio 

(suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar (Turban dkk, 2002). Alat yang 

dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, 

grafik, animasi, audio dan video (Robin dan Linda, 2001). 

 

2.2 Elemen-Elemen Multimedia 

1. Tulisan (Text) 

Teks dapat membentuk kata, surat atau narasi dalam multimedia yang 

menyajikan bahasa kita  

 

 



2. Gambar (Image) 

Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang 

baru dan lebih berguna. Sering dikatakan bahwa sebuah gambar mampu 

menyajikan seribu kata. Tapi ini berlaku hanya ketika kita biasa menampilkan 

gambar yang diinginkan saat kita memerlukannya. 

3. Suara (Audio) 

Suara atau sound dalam komputer  multimedia, khusunya pada aplikasi 

bidang bisnis dan game sangat bermanfaat. Komputer multimedia tanpa 

bunyi hanya disebut unimedia, bukan multimedia. Bunyi atau sound dapat 

kita tambahkan dalam produksi multimedia melalui suara,  musik dan efek-

efek suara.  

4. Video 

Video adalah rekaman gambar hidup atau gambar bergerak yang saling 

berurutan.  

5. Animasi 

Animasi dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer untuk 

menciptakan gerak pada layar. Ada sembilan macam animasi yaitu animasi 

sel, animasi frame, animasi sprite,animasi lintasan, animasi spline, animasi 

vector, animasi karakter,  animasi computational dan morphing. 

 

2.3.   Struktur Sistem Informasi Multimedia 

        Struktur informasi multimedia sangat berguna untuk mevisualkan relasi dari aplikasi 

yang sedang dibangun. Untuk menciptakan multimedia yang menarik dan efisien 

tentunya memerluan struktur dan desain yang baik. Ada beberapa stuktur dasar 

mltimedia yang akan mencakup sebagian besar kasus. 

a. Linier 

Pengguna melakukan navigasi secara berurutan dari frame bitrate informasi 

satu ke yang lainya. 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Struktur Linear 

 

 



b. Hierarkis 

Disebut juga “ linier dengan percabangan”karena pengguna melakukan  

navigasi di sepanjang cabang  pohon struktur yang  terbentuk  oleh natural  

logic dari isi.  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Struktur Hierarkis 

c. Non Linier 

Pengguna melakukan navigasi dengan  bebas melalui isi proyek, tidak  

terikat dengan rute yang  telah  di  tetapkan  sebelumnya. 

 

 

 

Gambar 2.3 Diagram Struktur Non-Linier 

d. Komposit 

Pengguna melakukan navigasi dengan bebas, tapi terkadang dibatasi oleh 

presentasi linier film atau informasi kritis dalam suatu hierarki. 

 

 

 

  

  

Gambar 2.4 Struktur Komposit (Campuran) 

 

2.4     Sistem Penyajian Multimedia 

a. Sistem Looping 

Sistem ini menyajikan informasi dalam satu arah kepada pengguna secara 

terus menerus dan berulang-ulang. 

b. Sistem Interaktif 

     penyajian sistem informasi menggunakan tekhnik sistem interaktif 



2.5 Siklus Hidup Pengembangan Multimedia 

Sistem multimedia sebagai alat untuk keunggulan bersaing perusahaan, maka 

mendefinsikan masalah, studi kelayakan, melakukan analisis kebutuhan, merancang 

konsep, merancang isi, menulis naskah, memprodksi sistem, melakukan tes pemakai, 

menggunakan sistem, dan memelihar sistem. Siklus pengembangan aplikasi multimedia 

sendiri adapat diambarkan sebagai berikut ; 

1. Mendefinisikan Masalah 

2. Studi Kelayakan  

3. Analisis Kebutuhan Sistem  

4. Merancang Konsep  

5. Merancang Isi  

6. Merancang Naskah  

7. Merancang Grafik  

8. Memproduksi Sistem  

9. Mengetes Sistem  

10. Menggunakan Sistem  

11. Memelihara Sistem  

 

2.6    Software yang Digunakan 

   Penggunaan perancang lunak tidak terbatas pada satu atau dua perangkat lunak 

aplikasi. Dalam penerapan dan pembahasan penelitian ini, penulis menggnakan 

beberapa macam software pendukung. Beberapa macam software yang digunakan 

dalam penitian ini antara lain. 

2.6.1 Macromedia Flash 

Macromedia flash di produksi oleh Macromedia corp, sebuah pabrik software 

yang berkonsentrasi di bidang animasi dan web. Directore di kembangkan sejak tahun 

1996 pada awalnya hanya merupakan program pembuatan animasi sederhana,dengan 

mengembangkan gambar,Director digunakan untuk pembatan ; CD interaktif, informasi, 

interface, game maupun presentasi. 

2.6.2 Adobe Photoshop CS4 

Software pengolah grafis yang  sangat banyak digunakan untuk pembatan, 

penyuntingan, dan manipulasi foto atau gambar. Baik itu manipulasi warna, efek, cahaya, 

dan  lain sebagainya. Adobe Photoshop sendiri kini terus di kembangkan, dan versi 

paling baru saat ini Adobe Photoshop CS5. 

 



2.6.3 Adobe Audition 

            Adobe audition adalah satu perangkat lunak editing audio berupa file digital yang 

sudah tersimpan ataupun audio yang di masukkan / direkam melalui Line-in atau 

microphone. 

2.6.4 Corel Draw X3 

CorelDRAW X3 adalah sebuah program aplikasi buatan Corel Corporation yang 

mempunyai kemampuan pengolahan grafis. CorelDRAW X3 sangat membantu dalam 

membentuk objek baru, membentuk teks baru, menggabungkan objek, dan memotong 

objek. 

2.6.5 XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, 

merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang 

berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL 

database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan 

Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), 

Apache, MySQL, PHP dan Perl.  

 

3. Analisis dan Perancangan Sistem 

3.1  Analisis Sistem 

Pengembangan suatu sistem  informasi terlebih dahulu di mulai dengan adanya 

perancangan. Dengan perancangan yang baik maka pengembangan sistem berjalan baik 

pula sesuai dengan ke inginan. Perancangan sistem merupakan pedoman untuk 

melakukan pengembangan sistem. 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

Dalam tahap analisis sistem adalah identifikasi masalah, masalah ini lah yang 

menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat di atasi. Selama ini pengenalan atau 

pembelajaran Ilmu massage masih di lakukan secara konfensional misalnya, langsung 

belajar pada para pakar pijat saraf, dari buku dan sebagian dari lembaga pendidikan. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Corel


3.1.2  Analisis Kelemahan Sistem 

 Analisis berguna untuk menentukan pilihan apakah terdapat kelemahan-kelemahan 

dari sitem lama sehingga di carikan solusi untuk memecahkan masalah yang di hadapi. 

Setelah dari sistem lama di temukan. Kemudian di lakukan dari sistem baru yang di 

usulkan, analisis PIECES dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi 

masalah, peluang dan perintah-perintah yang ada. 

3.1.3  Analisis PIECES 

         Setelah lama yang selama ini di gunakan kemungkinan besar memuat data dan 

informasi yang kurang akurat, maka di perlukan analisis untuk mengetahui hal itu yaitu 

dengan analisis PIECES. (Performance, information, Economy, control, Efficiency, 

service ). 

3.2    Analisis kebutuhan Sistem 

3.2.1 Analisis Perangkat Keras 

          Anaislis perangkat keras bertujuan untuk mengetahui secara tepat perangkat keras 

yang di butuhkan. untuk kenyamanan dalam menggunakan aplikasi di sarankan untuk 

menggunakan komputer yang mempunya spesifikasinya minimal prosesor intel pentium 

1,4 GHz, RAM 512 MB,  VGA 526 MB, CD ROM 52X dan di lengkapi speaker. 

 

3.2.2 Analisis Perangkat Lunak 

Analisis perangkat lunak bertujuan untuk mengetahui perangkat lunak apa yang 

di butuhkan untuk menjalanan suatu aplikasi. Perangkat lunak untuk menjalankan  

aplikasi ini adalah microsof windows XP. 

 

3.2.3    Analisis Brainware 

Analisis brainware bertujuan untuk mengetahui sumber daya manusia yang di 

butuhkan untuk menjalankan aplikasi, yaitu sumber daya manusia yang sudah familiar 

menggunakan computer. 

 

 

 

 



3.3 Analisis kelayakan 

Analisis kelayakan adalah proses menganalisa permasalahan yang telah di 

tentukan sesuai tujuan akhir yang akan di capai. 

 

3.4     Perancangan Sistem 

       Perancangan sistem bertujuan untuk memberikan ketentuan bentuk dan proses 

pada perangkat lunak yang di buat agar pembuatan program tidak menyimpang dari 

aturan dan hasil analisis yang telah di terapkan pada perancangan aplikasi, pada tahap 

ini juga di berikan gambaran aplikasi kepada user. 

 

3.5 Analisis kelayakan 

Konsep dari aplikasi multimedia ini adalah pembelajaran yang bersifat interaktif. 

Interaktif dalam artian penyampaian informasi yang nantinya user atau pengguna akan 

berinteraksi langsung dengan informasi melalui perintah-perintah user itu sendiri, 

misalnya dengan menekan tombol link atau fasilitas yang terdapat pada aplikasi tersebut. 

3.6.2 Merancang Isi 

Aplikasi multimedia pembelajaran tidak lepas dari durasi waktu yang digunakan 

untuk memutar atau mengoperasikan aplikasi. Pada aplikasi ini, durasi untuk tiap level 

berbeda-beda. Durasi waktu yang digunakan untuk menjalankan aplikasi multimedia 

pembelajaran ini secara keseluruhan adalah 10 menit yang terdiri dari; 

 Intro 

 Menu Utama 

 Materi Pengantar 

 Materi Pelajaran 

 Materi Tanda-tanda terjadinya hujan 

 Materi Proses terjadinya Hujan 

 Evaluasi 

 Tentang Aplikasi 

 Exit 

Struktur Komposit menu aplikasi 

 



 

Gambar 3.1 Struktur Komposit menu aplikasi 

1. Intro 

2. Menu Utama 

3. Materi Pengantar 

4. Materi Pelajaran 

4.1 Tanda-tanda terjadinya hujan 

4.2 Proses Terjadinya Hujan 

4.2.1 Hujan Alami 

4.2.2 Hujan Buatan 

5 Proses Terjadinya Hujan (Video Animasi) 

5.1 Animasi Hujan Alami 

5.2 Animasi Hujan Buatan 

6. Evaluasi 

7. Tentang Aplikasi  

 

3.6.3 Merancang Naskah 

Tahap pertama pada saat merancang naskah yaitu membuat diagram aplikasi. 

Struktur yang digunakan dalam aplikasi ini adalah struktur komposit, karena dengan 

menggunakan struktur ini pengguna dapat bebas melakukan kontrol terhadap navigasi 

pada tiap-tiap percabangan aplikasi. Akan tetapi, pada bagian tertentu, navigasi harus 

mengikuti struktur menu aplikasi. 

3.6.4 Merancang Grafik 

Merupakan tahap yang paling diperhatikan, karena harus dirancang sebaik 

mungkin agar user atau pengguna tidak mengalami kesulitan nantinya. Perlunya 

kesesuaian antara warna dan tata letak objek yang satu dengan lainnya agar tampak 

menarik dan yang paling penting informasi dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna. 



4. Implementasi dan Pembahasan 

4.1 Memproduksi Sistem 

Tahapan ini adalah tahap membangun dan mengembangkan aplikasi sesuai 

dengan naskah yang telah dibuat. Bagian ini merupakan kegiatan yang meliputi tentang 

pembuatan desain grafik yang mendukung semua informasi yang akan disajikan, 

membuat animasi sesuai dengan tema, membuat teks sebagai penyampaian pesan, 

mengimport file yang sudah jadi, yang semuanya akan digabungkan dalam Macromedia 

Flash 8 sebagai software final. 

4.2 Mengetes Sistem 

Bertujuan untuk mengetahui kelayakan sistem saat beroperasi atau dioperasikan. 

Aplikasi ini ditujukan untuk dipakai oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar, tentu saja 

spesifikasi komputer yang dipakai untuk menjalankan aplikasi bervariasi sehingga sangat 

penting untuk melakukan tes perbandingan pada dua sistem komputer yang berbeda 

agar didapatkan gambaran layak atau tidaknya aplikasi ini berjalan di komputer lain. 

Sistem yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Tabel pengujian sistem 

Sistem Keterangan 

AMD Phenom II  Aplikasi dapat dijalankan 

 Animasi tidak patah-patah 

 Tidak loading pada saat membuka aplikasi  

Celeron  Aplikasi dapat dijalankan 

 Animasi patah-patah 

 Ada sedikit jeda pada saat membuka aplikasi 

 

Tabel 4.2 Tabel pengujian error sistem 

Sistem Ada Tidak Ada 

AMD Phenom II   

Celeron   

 

Dari pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini layak untuk 

pengoperasian, karena dapat dijalankan dengan baik meski dengan spesifikasi komputer 

yang rendah, dan tidak terjadi error pada spesifikasi komputer rendah. 



4.3 Uji Pengguna 

Software diuji secara langsung kepada pengguna, yang bertujuan apakah 

aplikasi ini layak digunakan atau tidak. Jumlah responden dalam uji pengguna ini 

sebanyak 30 orang, yang terdiri dari 10 orang ahli materi atau guru untuk aspek 

pembelajaran, 10 orang ahli multimedia untuk aspek kualitas tampilan, dan 10 orang 

siswa untuk menguji penyajian materi pada saat kegiatan belajar mengajar. 

Respon yang diperoleh dari hasil kuesioner dikategorikan ke dalam hasil Sangat 

Setuju, Setuju, Kurang Setuju, dan Tidak Setuju, kemudian pada hasil perhitungan 

jawaban ahli materi, ahli multimedia dan siswa dapat diketahui di posisi mana penilaian 

terhadap aplikasi ini. Pengolahan data hasil kuesioner yang telah diberikan kepada ahli 

materi, ahli multimedia, dan siswa dasajikan dalam bentuk prosentase atau dalam persen 

(%). Rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai jawaban kuesioner adalah sebagai 

berikut: 

Nilai jawaban (misal : “Setuju”) = x 100% 

Rumus yang sama digunakan juga untuk menghitung nilai jawaban Sangat 

Setuju, Kurang Setuju, dan Tidak Setuju. Untuk mengetahui pendapat dari responden 

akan ditampilkan tabel di bawah ini. 

Tabel 4.3 Hasil Kuesioner Ahli Materi 

 

Parameter 

Keterangan (%) 

Sangat 

Setuju 

Setuju Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Total 

Tujuan pembelajaran 20 80 0 0 100 

Petunjuk belajar 0 90 10 0 100 

Kesesuaian materi 

dengan buku 

40 30 30 0 100 

Materi yang disajikan  20 70 10 0 100 

Uraian materi  0 90 10 0 100 

Evaluasi yang 

ditampilkan  

20 70 10 0 100 



Umpan balik yang 

diberikan  

10 80 10 0 100 

Penjelasan terhadap 

istilah tertentu 

10 60 30 0 100 

Bahasa yang digunakan 30 70 0 0 100 

Penjelasan penggunaan 

aplikasi 

40 60 0 0 100 

 190 700 110 0 1000 

 

Tabel 4.4 Hasil Kuesioner Ahli Multimedia 

 

Parameter 

Keterangan (%) 

Sangat 

Setuju 

Setuju Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Total 

Petunjuk penggunaan 

aplikasi jelas 

10 80 10 0 100 

Teks/ tulisan terbaca 90 0 10 0 100 

Kualitas gambar 50 10 40 0 100 

Sajian gerak animasi 40 50 10 0 100 

Komposisi warna 50 50 0 0 100 

 240 190 70 0 500 

 

Tabel 4.5 Hasil Kuesioner Siswa 

 

Parameter 

Keterangan (%) 

Sangat 

Setuju 

Setuju Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Total 

Aplikasi mudah digunakan 0 100 0 0 100 

Terbantu untuk 30 60 10 0 100 



mempelajari materi 

Sesuai dengan materi 

yang terdapat di buku 

10 90 0 0 100 

Merasa senang dengan 

menggunakan aplikasi 

50 40 10 0 100 

Lebih mudah memahami 

materi 

10 70 20 0 100 

 100 360 40 0 500 

 

Berdasarkan hasil uji coba dan dari ketiga kuesioner yang telah disebarkan, 

maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini telah selesai dibuat dan diterima sebagai 

aplikasi pendamping kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran IPA kelas 3 sekolah 

dasar dengan topik peristiwa alam tentang porses terjadinya hujan. 

4.4 Menggunakan Sistem 

Pengguna perlu mengetahui dasar penggunaan komputer sperti membuka 

program dari Start Menu, menggunakan mouse, istilah komputer seperti: drag, klik, 

double klik, home, exit, next, previous, dan sebagainya. Setelah itu pengguna dapat 

menggunakan aplikasi ini dengan lancar. 

1. Tekan tombol power untuk menghidupkan komputer. 

2. Setelah komputer menyala dan sistem operasi dalam keadaan aktif, masukkan CD 

“Aplikasi Proses Terjadinya Hujan Berbasis Multimedia” ke dalam CD-ROM. 

3. Kemudian buka My Komputer atau tekan tombol Windows+E, setelah masuk ke 

dalam My Komputer, double klik pada Drive atau CD-ROM. 

4. CD-ROM secara otomatis akan menjalankan file “hujan.exe” dalam aplikasi. 

 

4.5 Memelihara Sistem 

Pemeliharaan sistem tidak perlu mengeluarkan biaya, karena aplikasi ini hanya 

ditujukan untuk pemakaian mandiri, dan berbentuk CD, oleh karena itu pengguna hanya 

disarankan agar menjaga keutuhan CD agar tidak rusak maupun tergores yang dapat 

menyebabkan CD Aplikasi tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, pengguna dapat meng-

copy atau menggandakan CD ke dalam harddisk atau mem-back up pada media 

penyimpanan lain seperti flash disk, hardisk ekternal, dan lain-lain. 

5. Penutup 



5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi proses terjadinya hujan berbasis multimedia ini dibuat dengan 

menggunakan Macromedia Flash dan SwisMax untuk membuat animasinya, 

sedangkan untuk pembuatan dan pengolahan gambar menggunakan Corel Draw X3 

dan Adobe Photoshop CS3, kemudian untuk pengolahan suara menggunakan 

Adobe Soundbooth. Aplikasi ini mempelajari tentang porses terjadinya hujan untuk 

kelas 3 sekolah dasar dengan berbasis multimedia, dan aplikasi ini bisa 

diimplementasikan. 

2. Tehnik pengumpulan data berdasarkan hasil observasi yang dilakukan langsung 

pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah, kemudian juga melakukan studi 

pustaka dengan cara mendalami beberapa topik yang berhubungan dengan mata 

pelajaran IPA untuk kelas 3 sekolah dasar. 

Uji kelayakan aplikasi dengan cara membuat kuesioner yang disebar ke ahli 

materi, ahli multimedia, dan siswa untuk membuktikan bahwa aplikasi ini dapat diterima 

dan layak untuk digunakan. 

5.2 Saran 

Mengingat keterbatasan waktu yang cukup ketat, maka dalam penulisan skripsi 

ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu dalam beberapa aspek masih perlu 

ditingkatkan dan dioptimalkan, guna mencapai hasil yang maksimal bagi penggunanya. 

Beberapa aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, seperti : 

1. Melakukan analisis dan perancangan lebih lanjut untuk penambahan beberapa 

materi Ilmu Pengetahuan Alam yang terdapat pada kompetensi dasar kelas 3 

sekolah dasar, seperti jenis-jenis awan, dan pengaruh cuaca bagi kehidupan 

manusia. 

2. Melakukan analisis dan perancangan lebih lanjut untuk pengembangan animasi 

pada aplikasi ini yang masih sederhana dan masih terbatas agar kedepannya 

diharapkan akan ada yang membuat animasi yang lebih baik lagi. 

3. Melakukan analisis dan perancangan lebih lanjut untuk desain dan tampilan pada 

aplikasi ini, yang masih kurang menarik, seperti tampilan menu yang masih 

sederhana. 
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