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ABSTRACT 

Human blood circulation is closed because of blood circulation in the blood that 
circulate from and to the whole body through blood vessels and blood flow 
through the heart as much as twice that in the call as a dual circulation of the 
blood circulation of long / large / systemic blood circulation which is a oxygen-
rich blood flow from the chamber (ventricle) into the left heart and then circulated 
throughout the body tissues. Then the carbon dioxide-rich blood was taken 
through a vein into the right atrium (atrial) heart. Secondly, blood perearan short / 
small / pulmonary blood flow is the circulation of blood from the heart to the 
lungs and back to the heart. Carbon dioxide-rich blood from the right ventricle in 
the stream to the lungs via the pulmonary artery. 
Biology teaching and learning process selamanyaberjalan not effective, because 
there are still some students who have difficulty learning Biology. This is due to 
lack of teachers in delivering a variety of materials and methods of learning 
media, so the learning process seem monotonous and less actively engage 
students. The concept of the human circulatory system requires a level of thinking 
abstractly. Because the concept is related to processes in the body that can not be 
observed directly. 
This study aimed to build on the interactive multimedia as a medium of learning 
for junior high students in class VIII subject to the human circulatory system 
including blood circulation long and short blood circulation. The software in use 
in the manufacture of this interactive multimedia is Macromedia Flash and other 
support software. 
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  1.  Pendahuluan       
Ketika mendengar kata multimedia, kita pasti akan membayangkan sesuatu yang 

dahsyat dan hebat, sesuatu yang berkaitan dengan komputer, dengan gambar diam atau 

gambar bergerak, dengan suara yang bagus dan kaya, serta pengguna yang dapat ikut 

serta berinteraksi. Multimedia pun sekarang sudah digunakan dalam berbagai hal, 

misalnya kartu ucapan selamat, album foto, konferensi, catalog bergambar, film, bahkan 

internet. Multimedia melakukan hal ini bukan hanya dengan menyediakan lebih banyak 

teks, melainkan juga dengan menghidupkan teks yang disertai bunyi, gambar, music, 

animasi, dan video. 

       Atas dasar inilah penulis membuat aplikasi pembelajaran ini dengan harapan aplikasi 

ini mampu menjadi media pembelajaran yang jelas dan menarik. 

 

2.   Landasan Teori 
2.1 Pengertian Multimedia  

       Multimedia adalah suatu pemanfaatan komputer untuk membuat dan 

menggabungkan media teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan 

menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, 

berinteraksi dan berkomunikasi. 

2.2 Obyek-obyek Multimedia 

2.2.1 Teks (Text) 

          Text merupakan layar utama dari hampir seluruh program. Text masih merupakan 

cara cepat untuk menyebarkan informasi, dan program selalu menyertainya. Walaupun 

sebuah gambar mungkin menggambarkan ribuan kata-kata akan tetapi apabila gambar 

tersebut  tanpa dilengkapi dengan teks yang berupa kutipan deskriptif, maka sangat sulit 

diterima dan dicerna maknanya, sehingga akan menjadi kurang menarik untuk dilihat. 

2.2.2  Grafik (Graphics) 
  Alasan untuk menggunakan gambar dalam presentasi atau publikasi multimedia 

adalah karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan 

dengan teks. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang 

baru dan lebih berguna. Multimedia membantu kita melakukan hal ini, yakni ketika 

gambra grafis menjadi objek suatu link. Grafis seringkali muncul sebagai backdrop (latar 

belakang) suatu teks untuk menghadirkan kerangka yang mempermanis teks. 

2.2.3  Suara (Audio) 
Suara dalam PC multimedia, Khususnya pada aplikasi bidang bisnis dan game sangat 

bermanfaat. Pc multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia buka multimedia. 



Masing-masing kemampuan membutuhkan teknologi, perangkat keras, dan perangkat 

lunak untuk menjalankannya. Ada tiga belas jenis bunyi yang bisa digunakan dalam 

produksi multimedia, yakni format waveform audio, aiff, dat, ibf, mod, rmi, sbi, snd, voc, 

au, MIDI sound track, compact disk audio, dan MP3 file. 

2.2.4  Video (Video) 
Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Ada 

empat macam video yang dapat digunakan sebagai objek link dalam aplikasi multimedia : 

live video feeds, videotape, videodisc, dan digital video. Format file dalam video 

merupakan hal yang penting. Isu penting lain adalah jenis berbeda dari format untuk 

integrasi video digital ke dalam aplikasi multimedia. Format file antara lain, AVI, MOV, 

MPEG, DAT, RM/RAM dan SW. 

2.2.5  Animasi (Animation) 
Dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak 

pada layar. Ada sembilan macam, yaitu animasi spline, animasi vector, animasi karakter, 

animasi computational, dan morphing. 

2.3  Sistem Perangkat Lunak yang Digunakan 

2.3.1 Cool Edit Pro 2.1 

       Cool Edit Pro 2.1 adalah salah satu perangkat lunak editing audio berupa file digital 

yang sudah tersimpan ataupun audio yang dimasukkan/direkam melalui Line-in/Mic, yang 

memilki fasilitas yang cukup lengkap seperti filter-filter audio, multitrack editing, antar 

muka dengan peralatan midi, dan kemampuan melayani berbagai format kompresi audio. 

 

2.3.2  Adobe Photoshop CS3 

       Adobe Photoshop adalah salah satu software perangkat lunak (software) editing 

gambar yang berkualitas tinggi. Adobe Photoshop adalah program grafis yang 

menggunakan gambar berjenis bitmap yang disebut juga dengan gambar raster. 

Gambar-gambar bitmap dalam Adobe Photoshop menggunakan grid yang merupakan 

kotak-kotak kecil atau yang biasa disebut pixel yang membentuk sebuah gambar. 

 
2.3.3 Adobe Flash CS3 

Adobe Flash cs3 adalah suatu sistem authoring berbasis waktu merupakan 

pengembangan paket multimedia sebagai pengorganisasi objek sepanjang lini waktu. 

Beberapa fasilitas autoring yang dimiliki adobe flash cs3 meliputi Property Inspector yang 



memudahkan anda untuk mengedit sprite. Pada gambar 2.12 ditampilkan user interface 

Adobe Flash CS3. 

3.   Analisis Sistem 
 

3.1 Analisis PISCES 

       Penulis mencoba untuk menganalisis kelebihan dan kekuranganya dengan cara 

membandingkanya dengan aplikasi sejenis yang sudah terlebih dahulu keluar di pasaran 

dan sudah banyak dikenal masayarakat. 

3.1.1 Analisis kinerja (Performance Analysis) 
       Dalam suatu tujuan, kinerja sistem merupakan bagian pokok untuk mendukung 

kelancaran proses kerja. Masalah kinerja terjadi ketika suatu tugas dijalankan tidak 

mencapai sasaran. Peluang untuk memperbaiki kinerja terjadi ketika seseorang 

menyetujui suatu cara untuk mempercepat tugas-tugas tersebut sehingga sasaran dapat 

terjadi.  

       Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada sistem lama, dengan metode 

konvensional hasil yang dicapai dalam penyampaiannya masih kurang maksimal, karena 

kurang menarik sehingga kurang fokus dalam penyerapan materi sehingga user kurang 

memahami materi. Dengan media pembelajaran menggunakan multimedia akan 

menambah minat baca dan rasa keingintahuan akan pengetahuan dan dengan tampilan 

menarik akan membuat user lebih fokus dalam penyerapan materi pembelajaran. 

3.1.2 Analisis Informasi (Information) 
       Kualitas dari informasi tergantung dari tiga hal, yaitu Informasi harus akurat, tepat 

waktu dan relevan. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan -kesalahan dan 

tidak menyesatkan. Tepat pada waktunya, bahwa informasi sampai pada penerima tidak 

terlambat. Informasi yang usang tidak bernilai lagi bagi user. 

Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya dalam 

artian informasi tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh user bersangkutan. 

       Pada sistem yang lama, informasi sudah akurat. Dalam segi tepat waktu, sistem 

lama kurang up to date apabila terjadi penambahan informasi yang baru. Sedangkan 

dalam segi relevan, informasi yang disampaikan telah sesuai sasaran yang dibutuhkan 

oleh user. 

 

 

 



3.1.3 Analisis Ekonomi (economy) 
       Faktor ekonomi menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan. Biaya selalu menjadi 

pertimbangan dalam perancangan system yang baru. Bagaimana pengeluaran yang 

dilakukan system yang baru dibandingkan  system yang lama. Pada akhirnya masalah 

yang dirumuskan adalah bagaimana menekan biaya tanpa mengurangi kualitas system 

yang baru. Dalam metode penyampaian informasi melalui buku dan alat peraga akan 

membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingan dengan pembelian 1 buah keping CD. 

Dengan aplikasi ini dapat mengurangi pemborosan biaya dalam pembelian buku dan alat 

peraga karena semua telah terangkum dalam CD. 

 

3.1.4 Analisis Pengendalian (Control Analysis) 
       Pengendalian atau control dalam sebuah sistem sangat diperlukan karena 

keberadaannya untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah atau mendeteksi 

kesalahan sistem. Dengan adanya control maka kinerja yang mengalami gangguan 

dapat diperbaiki. Pengendalian pada sistem lama adalah pada kualitas pengajar atau 

penyampai informasi. Pada system baru pengendalian pada user aplikasi sendiri, karena 

user menggunakan secara mandiri system baru. 

 

3.1.5 Analisis Efisiensi (Efficiency) 
Analisis efisiensi merupakan analisis yang berhubungan dengan peningkatan 

efisiensi pengoperasian system informasi. Efisiensi menyangkut bagaimana 

menghasilkan output sebanyak-banyaknya dengan input sekecil mungkin. 

Efisiensi seringkali dikacaukan dengan ekonomi sebenarnya berbeda. Ekonomi 

berkaitan dengan jumlah sumber daya yang digunakan, Sedangkan efesiensi 

berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut dapat digunakan dengan 

pemborosan minimal.  

Pada system pembelajaran yang lama yaitu membutuhkan buku dan alat peraga 

yang tidak efisien dibandingkan dengan sistem baru, sebuah aplikasi dalam sebuah CD 

yang telah berisi semua informasi dan gambar, animasi, ditambah video uji kualitas 

pembalut tanpa memerlukan alat peraga. 

 

3.1.6 Analisis Pelayanan (Service) 
Sistem lama pada pelayanan di rasa tidak memberikan kemudahan pada user 

untuk secara mudah dan mandiri memilih informasi yang dibutuhkan. Dengan aplikasi ini 

user dapat dengan cepat secara interaktif memilih informasi yang mana yang diperlukan 

sesuai kebutuhan, tanpa harus membuka buku halaman per halaman. 

 



3.2  Analisis kebutuhan sistem 

3.2.1  Aspek Hardware 
       Dalam membangun sebuah sistem dibutuhkan spesifikasi hardware yang baik untuk 

memberikan kemudahan dalam membangun sistem. Aplikasi yang dibuat menggunakan 

komputer berbasiskan processor : Intel Core 2 Duo 2,66GHz,hardisk 120 GB, RAM 1024 

MB,VGA 64 BIT,Monitor 15 inci 
 
3.2.2 Aspek Software 
       Software (perangkat lunak) adalah program yang digunkan untuk menjalankan 

perangkat keras. Tanpa adanya perangkat lunak ini komponen perangkat keras ini tidak 

akan berfungsi, adapun aplikasi dan software yang digunkan dalam pembangunan game 

ini  meliputi Sistem Operasi yaitu Windows XP Profesional, Adobe Photoshop CS3, Cool 

Edit pro 2.1,Adobe Flash CS3. 

 

3.2.3 Aspek Brainware 

        Skill yang dibutuhkan dalam pembuatan cd interaktif ini antara lain,menguasai 

Sistem Operasi Windows, menguasi Adobe Photoshop CS3, Cool Edit pro 2.1,Adobe 

Flash CS3 dan kreatifitas. 

3.3   Analisis Kelayakan Teknologi        

       Pengunaan teknologi komputer akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk sistem metode pembelajaran yang lama 

dirasakan kurang efektif, maka sistem yang baru diperlukan untuk mengatasi 

permasalahan pada sistem yang lama. Penerapan dan pengembangan akan membawa 

dampak terhadap hasil yang diperoleh dan akan semakin tepat dan akurat sehingga 

sistem yang diterapkan ini lebih layak dari segi tekhnologi. 

 

4.   Implementasi dan Pembahasan 
 
4.1. Memproduksi Sistem 

       Tahapan ini merupakan tahapan untuk membangun dan mengembangkan 

aplikasi yang interaktif sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Pada bagian ini 

akan dijelaskan mengenai pembuatan aplikasi yang mendukung semua informasi yang 

akan disajikan, membuat animasi sesuai tema, membuat teks sebagai penyampaian 

informasi, mengimport file yang sudah jadi yang semuanya akan digabungkan dengan 

software Adobe Flash CS3. 



4.2 Melakukan Test Pemakaian 
        Tahap terakhir pembuatan aplikasi ini adalah pengujian sistem, disini penulis 

mencoba mengujikanya dengan cara memberikan aplikasi pembelajaran multimedia ini 

kepada responden untuk dicoba. Didalam kuisioner ini penulis memberikan 15 

pertanyaan kepada 24 siswa dan 2 guru biologi , 15 pertanyaan tersebut adalah: 

No Aspek Penilaian Ya 

Tida

k 

Kur

ang 

Prosentase (%) 

Ya           Tdk Krg 

     

1 
Apakah aplikasi ini efektif digunakan 

sebagai media pembelajaran? 
25  1 

96.15%  3.85% 

2 

Apakah aplikasi ini dapat dengan 

mudah dioperasikan? 

 

20 1 5 

76.92% 3.85

% 

19.23% 

3 
Apakah isi dari program media 

pembelajaran ini lengkap? 
15 1 10 

57.63% 3.85

% 

38.46% 

4 

Apakah seluruh program media 

pembelajaran dapat dimanfaatkan 

kembali untuk mengembangkan 

media pembelajaran lain? 

26   

100%   

5 
Apakah media pembelajaran ini 

sesuai dengan kurikulum? 
16  10 

61.54%  38.40% 

6 
Apakah aplikasi ini dapat 

memberikan motivasi belajar? 
26   

100%   

7 
Apakah aplikasi ini sesuai dengan 

materi peredaran darah manusia ? 24  2 
92.31%  7.69% 

8 

Apakah aplikasi ini jelas (uraian, 

pembahasan, contoh, simulasi, 

latihan) ? 
21  5 

80.77%  19.23% 

9 
Apakah aplikasi ini mudah 

dipahami? 
21  5 

80.77%  19.23% 

10 
Apakah aplikasi ini bersifat 

interaktivitas ? 
22  4 

84.61%  15.38% 



 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini berjalan dengan baik tanpa ada 

hambatan , sebab user dapat dengan mudah mendapat dan memahami informasi 

tentang system peredaran darah dengan variasi pembelajaran baru. Sehingga pengujian 

aplikasi ini dapat dikatakan berhasil dan berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan.  

 

5.    Kesimpulan 
       Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan hasil 

pembahasan serta analisa berulang-ulang, maka dapat diambil kesimpulan : 
a. Media pembelajaran sistem peredaran darah pada manusia berbasis 

multimedia interaktif untuk tingkat SMU kelas XI sesuai dengan kurikulum 

sekarang dan dibuat dengan mengikuti tahap-tahap pengembangan 

multimedia. 

b. Aplikasi peredaran darah manusia berbasis multimedia interaktif ini dapat di 

gunakan sebagai media pembelajaran kepada siswa SMA yang berisi antara 

lain pengertian peredaran darah, system peredaran darah, pengertian 

jantung,pengertian pembuluh darah,gangguan peredaran darah,animasi 

bagian-bagian jantung,animasi aliran pembuluh darah vena dan arteri. 

c. Aplikasi pembelajaran interaktif Peredaran darah manusia ini di lengkapi kuis 

dan skor dari menjawab soal di media pembelajaran ini. 

. 

 

 

 

 

 

11 Apakah aplikasi ini komunikatif ? 13  13 50%  50% 

12 
Apakah audio dalam aplikasi ini 

menarik ? 15  11 
57.69%  42.31% 

13 
Apakah desain dan warna dalam 

aplikasi ini menarik ? 
24  2 

92.31%  7.69% 

14 
Apakah media bergerak (animasi) 

dalam aplikasi ini menarik ? 
21  5 

80.77%  19.23% 

15 
Apakah ikon navigasi dalam aplikasi 

ini menarik ? 26   
100%   
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