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BAB  2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pertama aplikasi ini mengacu dari skripsi yang pernah dibuat oleh  

Bonaventura (2015) mahasiswa STMIK AKAKOM yang berjudul “Membangun 

Aplikasi Pembelajaran Biologi Berbasis Windows Phone”  yang membahas 

bagaimana membangun aplikasi belajar untuk siswa kelas sembilan semester 1 

agar dapat membantu siswa dalam belajar biologi secara mandiri dan 

meningkatkan minat pada pelajaran biologi . 

  

 Kedua aplikasi ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh  Indra 

Trisno Susilo , Ir Jatmiko ,M.T dkk  berjudul “ Aplikasi Pembelajaran Organ 

Tubuh Manusia Untuk Siswa SD Berbasis Android”.  Tujuan dari dibuatnya 

Aplikasi tersebut adalah untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

tentang organ tubuh manusia dan juga membantu siswa dalam belajar agar lebih 

mudah  memahami materi tentang oran tubuh manusia.  

 

 Ketiga aplikasi ini mengacu pada skripsi yang dibuat oleh Annisa Solikhah 

(2014) dengan judul “Aplikasi Pembelajaran Pengenalan Budaya Berbasis 

Multimedia” . Aplikasi ini dibuat dengan tujuan agar memudahkan para guru 

dalam menyampaikan materi terkait kebudayaan diindonesia, seperti rumah adat 

, pakaian adat , lagu daerah , tarian daerah dan senjata tradisional. 

 

Keempat mengacu pada skripsi yang pernah dibuat oleh Muji Santoso 

(2014) berjudul “ Aplikasi Pembelajaran Interaktif Matematika untuk Taman 

Kanak-Kanak Berbasis Multimedia” . Dibuatnya aplikasi ini dengan tujuan  
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untuk memudahkan pemahaman anak - anak dalam belajar matematika yang 

akan diimplementasikan pada CD interaktif . 

Yang kelima mengacu pada skripsi yang dibuat oleh Oscar Pamungkas 

dengan judul “ Aplikasi Belajar Menulis Huruf Abjad Bahasa Indonesia 

Menggunakan Multimedia dan Gesture Berbasisis Android “ . Tujuan dari 

dibuatnya aplikasi ini adalah untuk menciptakan sebuah aplikasi untuk membantu 

pembelajaran Abjad bagi anak – anak TK A . Proses belajar dilakukan dengan 

melatih menulis pada fitur kanvas dan juga mempelajari penyebutan huruf yang 

benar melalui suara . 

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membuat sebuah media 

belajar sistem pernapasan manusia menggunakan multimedia berbasis mobile , 

yang digunakan oleh para pelajar maupun mahasiswa . Yang membedakan dengan 

penelitian sebelumnya dengan penulis adalah topik yang dikaji . Pada aplikasi ini 

dilengkapi juga dengan video , yang akan menampilkan tentang proses 

pernapasan manusia . Diharapkan dengan dilengkapinya video pada aplikasi ini 

pengguna bisa lebih mudah memahami tentang sistem pernapasan manusia .  

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Pernapasan Manusia 

Bernapas diartikan sebagai proses pemasukan udara dari lingkungan luar 

ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara sisa dari dalam tubuh ke lingkungan. 

Bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Semua makhluk hidup 
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melakukan proses ini, demikian juga manusia. Bernapas merupakan salah satu 

bentuk kegiatan tubuh guna menghasilkan energi untuk hidup. 

Ketika bernapas, kita menghirup oksigen (O2) dan mengembuskan karbon 

dioksida (CO2). Kita harus menghirup oksigen karena setiap sel penyusun tubuh 

membutuhkan oksigen. Oksigen digunakan untuk pembakaran zat-zat makanan 

(protein, lemak, dan karbohidrat) dalam sel-sel tubuh. Pembakaran itu 

menghasilkan energi serta karbon dioksida. Energi inilah yang digunakan manusia 

untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Selain itu,tanpa oksigen, sel-sel penyusun 

tubuh manusia terutama sel-sel otak akan rusak hanya dalam beberapa menit. Dan 

akhirnya manusia tersebut dapat menjadi mati karena kekurangan oksigen . 

 

2.2.2 Mobile  

Mobile dapat diartikan sebagai perpindahan yang mudah dari satu tempat ke tempat 

yang lain, misalnya telepon mobile berarti bahwa terminal telepon yang dapat 

berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan 

komunikasi. 

 

2.2.3 Multimedia 

Multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video (rosch,1996) atau 

multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen yaitu suara , gambar, 

dan teks (McCormick 1996) atau multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 
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dua media inut atau output dari data , media dapat berupa audio (suara dan musik) 

, animasi , video , teks , grafik , dan gambarn (Turban dkk , 2002). 

Multimedia terbagi menjadi dua kategori , yaitu : multimedia liner dan 

multimedia interaktif . Multimedia liner adalah suatu multimedia yang tidak 

dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasika oleh pengguna. 

Contohnya : TV dan Film. Sedangkan 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 pembelajaran , aplikasi game ,dan lain lain. 

 

2.2.4 Media Belajar  

Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa latin 

medius yang berarti tengah. Dalam bahasa Indonesia kata medium diartikan 

sebagai “antara’ atau “sedang” (Latuheru, 1988: 14). Pengertian media 

pembelajaran menurut Latuheru (1988: 14) media pembelajaran adalah semua alat 

(bantu) atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dengan 

maksud menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru 

maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik atau warga 

belajar). Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran alat bantu untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada 

penerima. 

Sadiman (2008: 7) menjelaskan media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. 
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Dalam hal ini adalah proses merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 

serta perhatian siswa sehingga proses belajar dapat terjalin. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan oleh guru sebagai alat bantu 

mengajar. Dalam interaksi pembelajaran, guru menyampaikan pesan ajaran 

berupa materi pembelajaran kepada siswa. 

Selanjutnya Schramm (dalam Putri, 2011: 20) media pembelajaran 

adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat digunakan 

untuk pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian 

media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar untuk menyampaikan materi 

agar pesan lebih mudah diterima dan menjadikan siswa lebih termotivasi dan 

aktif. 


