
BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Media Pembelajaran  

Secara harfiah, media diartikan perantara. AECT (Association for 

Educational Communication and Technology) mendefinisikan media sebagai 

segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Peran media 

pengajaran merupakan perantara untuk memudahkan proses belajar-mengajar agar 

tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Perantara komunikasi antara 

seorang guru dan murid dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan 

interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran disekolah. 

Menurut Heinich, Molenda dan Russel bahwa media “ is a channel of 

communication. Derived from the latin word for “ between”, the tern refers “ to 

anything that carries information between a source and a receiver”.
1
 

 

 

Gambar 2.1. Posisi Media 

B. Multimedia Pembelajaran Interaktif 

Teknologi multimedia mampu memberi kesan dalam media pembelajaran 

karena dapat mengintegrasikan teks, grafik, animasi, audio dan video. Multimedia 

sekarang telah mengembangkan proses pembelajaran dan pengajaran lebih 

menarik serta menyenangkan. Pengajaran dan pembelajaran yang interaktif akan 

menggalakkan komunikasi aktif antara peserta didik dan pendidik. Menurut 
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Riyana “melalui media suatu proses pembelajaran dapat lebih menarik dan 

menyenangkan (joyfull learning), misalnya siswa yang memiliki ketertarikan 

terhadap warna maka dapat diberikan media dengan warna yang menarik”.
2
 Lebih 

lanjut, Daryanto menjelaskan bahwa multimedia terbagi menjadi dua kategori, 

yaitu: multimedia linier dan multimedia interaktif.  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 interaktif adalah pembelajaran interaktif, 

aplikasi game, dan lain-lain.
3
 

Multimedia pembelajaran interaktif merupakan pembelajaran dengan 

menggunakan berbagai media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna dan pengguna dapat memilih apa pembelajaran yang 

dikehendakinya. 

C. Adobe Flash CS5.5 Professional 

Adobe Flash Professional CS5.5 merupakan sebuah software yang 

didesain khusus oleh Adobe dan program aplikasi standar authoring tool 

professional yang digunakan untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat 

menarik untuk keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis. 

Adobe Flash CS5.5 menyediakan berbagai macam fitur yang akan sangat 

membantu para animator untuk membuat animasi menjadi semakin mudah dan 

menarik. Adobe Flash CS5.5 telah mampu membuat dan mengolah teks maupun 

objek dengan efek tiga dimensi, sehingga hasilnya tampak lebih menarik. 

                                                             
2
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1. Tampilan Awal Adobe Flash Professional CS5.5  

Berikut ini merupakan gambar tampilan awal ketika membuka program 

Adobe Flash Professional CS5.5. 

 
Gambar 2.2 Tampilan Awal Adobe Flash CS5.5 Professional 

 

a) Create from template, berguna untuk membuka lembar kerja dengan 

template yang tersedia dalam program Adobe Flash Professional CS5.5. 

b) Open a recent item, berguna untuk membuka kembali file yang pernah 

disimpan atau dibuka sebelumnya. 

c) Create new, berguna untuk membuka lembar kerja baru dengan beberapa 

pilihan script yang tersedia. 

d) Learn, berguna untuk membuka jendela Help yang berguna untuk 

mempelajari suatu perintah. 

D. Model Pengembangan 4-D 

 Model pengembangan 4-D (Four-D) merupakan model pengembangan 

perangkat pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh S. Thagarajan, Dorothy S. 

Semmel, dan Melvyn I. Semmel. Model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap 

utama yaitu : (1) Pendefinisian (define), (2) Perancangan (design), (3) 
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Pengembangan (develop) dan (4) Penyebaran (disseminate), atau diadaptasi 

Model 4-P yaitu Pendefinisian, Perancangan, Pengembangan dan Penyebaran. 

1. Tahap Pendefinisian (define) 

 Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang 

dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 langkah pokok, yaitu : (a) 

Analisis kurikulum, (b) Analisis peserta didik, (c) Analisis konsep, dan (d) 

Perumusan tujuan pembelajaran.
4
 

2. Tahap Perencanaan (design) 

 Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototype perangkat pembelajaran. 

Tahap ini terdiri dari empat langkah yaitu, (a) Penyusunan tes acuan patokan, 

merupakan langkah awal yang menghubungkan antara tahap define dan tahap 

design. Tes disusun berdasarkan hasil perumusan tujuan pembelajaran khusus 

tes ini merupakan suatu alat mengukur terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri siswa setelah kegiatan belajar mengajar, (b) Pemilihan media yang sesuai 

tujuan, untuk menyampaikan materi pelajaran, (c) Pemilihan format, (d) 

perancangan awal.
5
 

3. Tahap Pengembangan (develop) 

  Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran 

yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. Tahap ini meliputi: (a) 

validasi perangkat oleh para pakar diikuti dengan revisi, (b) simulasi yaitu 

kegiatan mengoperasionalkan rencana pengajaran, dan (c) uji coba terbatas 
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dengan peserta didik yang sesungguhnya. Hasil tahap (b) dan (c) digunakan 

sebagai dasar revisi. Langkah berikutnya adalah uji coba lebih lanjut dengan 

peserta didik yang sesuai dengan kelas sesungguhnya.
6
 

4. Tahap Penyebaran (disseminate) 

  Pada tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah 

dikembangkan pada skala yang lebih luas misalnya dikelas lain, disekolah lain, 

oleh guru yang lain. Tujuan lain adalah untuk menguji efektivitas penggunaan 

perangkat didalam KBM.
7
 

E. Polimer 

Pada tahun 1870 John W dan I S Hyatt memperkenalkan plastik yang 

dikenal dengan nama seluloid. Bahan yang transparan, keras dan dapat dibentuk 

tersebut dibuat dari selulosa nitrat dengan kapur barus sebagai plasticizernya. 

Seluloid banyak digunakan sebagai sisir, sikat, film fotografi, lem dan lain-lain.
8
 

Polimer adalah molekul besar yang terbentuk dari susunan ulang unit 

kimia yang kecil dan sederhana (poly= banyak; meros= bagian). Unit ulang ini 

bersifat sama atau ekivalen dengan monomer, yaitu bahan dasar polimer yang 

bersangkutan.
9
 Polimer adalah senyawa molekul yang ciri-cirinya adalah memiliki 

massa molar yang tinggi, mulai  dari ribuan hingga jutaan gram, dan terbuat dari 

banyak unit berulang.
10

 

                                                             
6
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7
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8
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Misalnya, salah satu polimer yang terkenal adalah polietilena, yang dibuat 

dari penggabungan sejumlah besar molekul etilena. Dalam prosesnya, ikatan 

rangkap etilena terbuka sehingga elektron dapat digunakan untuk mengikat unit 

C2H4 di dekatnya. Hal ini menghasilkan rantai karbon yang panjang, setiap rantai 

karbon mengikat dua atom hidrogen.
11

 

CH2=CH2   -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2- 

Etilena    polietilena 

(monomer)   (polimer) 

Istilah plastik dan polimer seringkali dipakai secara sinonim. Namun tidak 

berarti semua polimer adalah plastik. Plastik merupakan polimer yang dapat 

dicetak menjadi berbagai bentuk yang berbeda. 

F. Jagung (Zea mays) 

1. Klasifikasi Tumbuhan Jagung (Zea mays) 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

  Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

  Subdivisi : Angiospermae (berbiji tertutup) 

  Kelas  : Monocotyledone (berkeping satu) 

  Ordo  : Graminae (rumput-rumputan) 

  Famili  : Graminaceae (Poaceae) 

  Genus  : Zea 

Spesies : Zea mays L.
12

 

 

2. Morfologi Jagung (Zea mays) 

Seperti pada jenis rumput-rumputan yang lain, akar tanaman 

jagung dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tanah yang memungkinkan 
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untuk pertumbuhan tanaman.
13

 Batang jagung tidak berlubang, tidak 

seperti batang padi, tetapi padat dan terisi oleh berkas-berkas pembuluh 

sehingga makin memperkuat tegaknya tanaman.
14

 Panjang daun bervariasi 

biasanya antara 30 cm dan 150 cm sedangkan lebarnya dapat mencapai 15 

cm.
15

 Biji jagung terletak pada tongkol (janggel yang tersusun memanjang. 

Pada tongkol/janggel tersimpan biji-biji jagung yang menempel erat, 

sedangkan pada buah jagung terdapat rambut-rambut yang memanjang 

hingga keluar dari pembungkus (kelodot).
16

 

3. Kandungan Kimia Jagung (Zea mays) 

 
Gambar 2.3. Jagung (Zea mays) 

 

Jagung termasuk bahan pangan yang paling digemari setelah beras 

dan terigu. Kandungan gizinya juga tidak kalah dibandingkan beras dan 

terigu. Jenis jagung yang paling baik dikonsumsi adalah jagung manis, 

karena kandungan gizinya yang tinggi. Biji jagung kaya akan karbohidrat, 

yang sebagian besar terdapat pada endosperma. Kandungan giji jagung 

dapat disajikan dalam tabel II.1 berikut. 
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TABEL II.1. Kandungan Gizi Jagung per 100 Gram Bahan 
No. Komponen Jumlah per 100 Gram Bahan 

1. Energi (kal) 355 

2. Protein (g) 9,2 

3. Lemak (g) 3,9 

4. Karbohidrat (g) 73,7 

5. Kalsium (mg) 10 

6. Fosfor (mg) 256 

7. Besi (mg) 2,4 

8. Vitamin A (SI) 510 

9. Vitamin B1 (mg) 0,38 

10. Air (g) 12 

11. Bagian yang dapat dimakan (%) 90 

(Sumber: Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI. Daftar Komposisi 

Bahan Makanan. Bharata. Jakarta. 1981) 

 

G. Bioplastik 

Plastik merupakan suatu komoditi yang sering digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hampir semua peralatan atau produk yang digunakan terbuat dari 

plastik dan sering digunakan sebagai pengemas bahan baku. Namun pada 

kenyataannya, sampah plastik menjadi masalah lingkungan karena plastik 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalami proses daur ulang. 

Plastik memiliki beberapa keunggulan seperti ringan, fleksibel, kuat, tidak mudah 

pecah, transparan, tahan air serta ekonomis. 

Bioplastik merupakan plastik yang dapat diperbaharui karena senyawa-

senyawa penyusunnya berasal dari tanaman seperti pati, selulosa, dan lignin serta 

hewan seperti kasein, protein dan lipid.
17

 

Plastik adalah senyawa polimer dengan struktur kaku yang terbentuk dari 

polimerisasi monomer hidrokarbon yang membentuk rantai panjang. Plastik 

mempunyai titik didih dan titik leleh yang beragam, hal ini berdasarkan pada 

monomer pembentukannya. Monomer yang sering digunakan dalam pembuatan 
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plastik adalah propena (C3H6), etena (C2H4), vinil klorida (CH2), nilon, karbonat 

(CO3), dan stirena (C8H8). 

Sifat–sifat plastik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) ditunjukan 

pada tabel II.2 dibawah ini. 

TABEL II.2. Sifat Mekanik Plastik Sesuai SNI 

No Karakteristik Nilai 

1. Kuat tarik (MPa) 24,7-302 

2. Persen elongasi (%) 21-220 

3. Hidrofobisitas (%) 99 

(Sumber: Darni dan Herti. 2010)
18

 

H. Pati 

Pati adalah karbohidrat yang terdiri atas amilosa dan amilopektin. Amilosa 

merupakan bagian polimer linier dengan ikatan α-(1−> 4) unit glukosa. Derajat 

polimerisasi amilosa berkisar antara 500−6.000 unit glukosa, bergantung pada 

sumbernya. Amilopektin merupakan polimer α-(1−> 4) unit glukosa dengan rantai 

samping α-(1−> 6) unit glukosa. Dalam suatu molekul pati, ikatan α-(1−>6) unit 

glukosa ini jumlahnya sangat sedikit, berkisar antara 4−5%. Namun, jumlah 

molekul dengan rantai yang bercabang, yaitu amilopektin, sangat banyak dengan 

derajat polimerisasi 105−3x106 unit glukosa.
19

 

Jumlah pati yang dihasilkan dengan beberapa perbandingan molekul 

amilosa dan amilopektin tergantung dari sumber tanaman asal, seperti tapioka 

yang hanya mengandung amilosa sebesar 17% dan sisanya adalah amilopektin 
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yaitu sebesar 83% sedangkan pada jagung jumlah amilosa bisa mencapai 25% 

sampai 80% dan sisanya amilopektin.
20

 

1. Amilosa 

Amilosa merupakan polisakarida, polimer yang tersusun dari glukosa 

sebagai monomernya. Tiap-tiap monomer terhubung dengan ikatan 1,4- 

glikosidik. Amilosa merupakan polimer tidak bercabang yang bersama-sama 

dengan amilopektin menjadi komponen penyusun pati. Dalam masakan, 

amilosa memberi efek keras bagi pati atau tepung.
21

 

 
Gambar 2.4. Struktur Amilosa 

 

2. Amilopektin 

Amilopektin merupakan polisakarida yang tersusun dari monomer 

glukosa. Amilopektin merupakan molekul raksasa dan mudah ditemukan 

karena menjadi satu dari dua senyawa penyusun pati, bersama-sama dengan 

amilosa. Walaupun tersusun dari monomer yang sama, amilopektin berbeda 

dengan amilosa, yang terlihat dari karakteristik fisiknya. Secara struktural, 

amilopektin terbentuk dari rantai glukosa yang terikat dengan ikatan 1,4- 

glikosidik, sama dengan amilosa. Namun demikian, pada amilopektin 
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terbentuk cabang-cabang (sekitar tiap 20 mata rantai glukosa) dengan ikatan 

1,6-glikosidik.
22

 

 
Gambar 2.5. Struktur Amilopektin 

 

Amilopektin merupakan fraksi pati yang tidak larut. Berbeda dengan 

amilosa dengan struktur yang lurus, struktur amilopektin yang bercabang 

cenderung tidak sekuat dan sefleksibel amilosa.
23

 Komposisi amilosa dan 

amilopektin dapat dilihat pada tabel II.3. 

TABEL II.3. Komposisi Amilosa dan Amilopektin 

Properti Amilosa Amilopektin 

Struktur Umum Lurus Bercabang 

Ikatan α-1,4 α-1,4 dan α-1,6 

Panjang rantai rata-rata ~ 10
3
 20-25 

Derajat polimerisasi ~ 10
3
 10

4
-10

5
 

Kompleks dengan iod Biru (~ 650 

nm) 

Ungu-Coklat (~ 550 

nm) 

Kemampuan 

membentuk gel dan film 

Kuat Lemah 

(Sumber: Kusnandar. 2011)
24

 

I. Plasticizer 

Plasticizer didefenisikan sebagai zat non volatil, bertitik didih tinggi, yang 

pada saat ditambahkan pada material lain mengubah sifat fisik dari material 

tersebut. Plasticizer merupakan bahan yang tidak mudah menguap, dapat merubah 
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struktur dimensi objek, menurunkan ikatan rantai antar protein dan mengisi ruang-

ruang yang kosong pada produk.
25

 

Bioplastik yang terbuat dari protein dan polisakarida bersifat rapuh, 

sehingga membutuhkan plasticizer untuk meningkatkan elastisitas film. Molekul 

plasticizer mengurangi daya ikat rantai protein serta meningkatkan elastisitas dan 

fleksibilitas bahan film. Jumlah plasticizer yang ditambahkan ke dalam persiapan 

pembentukan film hidrokoloid bervariasi antara 10% dan 60% berat hidrokoloid. 

Yang paling umum digunakan sebagai plasticizer adalah: gliserol, sorbitol, poliol 

(propilen glikol), polietilen glikol, oligosakarida dan air. Plasticizer merupakan 

bahan tambahan yang diberikan pada waktu proses agar plastik lebih halus dan 

luwes. Fungsinya untuk memisahkan bagian-bagian dari rantai molekul yang 

panjang.
26

 

1. Gliserol 

 Gliserol adalah senyawa golongan alkohol polihidrat dengan tiga buah 

gugus hidroksil dalam satu molekul (alkohol trivalen). Rumus kimia gliserol 

adalah C3H8O dengan nama kimia 1,2,3-propanatriol. Berat molekul gliserol 

sebesar 92,10 dengan massa jenis 1,23 g/cm
3
. Gliserol bersifat mudah larut 

dalam air, dapat meningkatkan viskositas larutan, mengikat air, merupakan 

cairan dengan rasa pahit-manis yang mempunyai kelarutan tinggi. 
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Gambar 2.6. Struktur Gliserol 

 

Gliserol efektif digunakan sebagai plasticizer pada film hidrofilik, seperti 

pektin, pati, gel, dan modifikasi pati, maupun pembuatan bioplastik berbasis 

protein. Gliserol merupakan suatu molekul hidrofilik yang relatif kecil dan 

mudah disisipkan diantara rantai protein dan membentuk ikatan hidrogen 

dengan gugus amida dan protein gluten.
27

 Bisa dilihat pada tabel II.4 sifat-sifat 

fisik gliserol. 

TABEL II.4. Sifat Fisik Gliserol 

Parameter Nilai 

Titik cair (˚C) 18,17 

Titik didih (˚C)  

0,53 kPa 14,9 

Berat jenis, 25/25 ˚C (g/cm3) 1,262 

Tekanan uap  

100 ˚C 526 

Tegangan Permukaan (20 ˚C, mN/m) 63,4 

Viskositas (20 ˚C, mPa.s) 1499  

Kadar Air (%) 0,5 

Kadar Gliserol (%)  99,5  

Warna Bening 

 

Gliserol banyak terdapat di alam sebagai ester asam lemak pada minyak 

atau lemak. Istilah “gliserol” diaplikasikan hanya pada bahan campuran kimia 

murni 1,2,3-propanatriol, sedangkan istilah “gliserin” diaplikasikan pada 

                                                             
27
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produk komersial yang umumnya mengandung lebih dari 95% gliserol setelah 

proses pemurnian. 

J. Zinc Oxide 

Zinc Oxide (ZnO) mempunyai tiga macam struktur, yaitu struktur 

hexagonal wurtzite, cubic zinc blende, cubic rocksalt (Rochelle salt) seperti yang 

ada dalam gambar 2.7. Baik struktur wurtzite maupun cubic zinc blende, masing-

masing anionnya diikat oleh empat kation yang membentuk koordinasi 

tetrahedral. Pada kondisi yang tidak sesuai dengan lingkungan, secara 

termodinamika struktur wurtzite lebih stabil dibandingkan struktur ZnO yang 

lain.
28

 

 

Gambar 2.7. Struktur Zinc Oxide Struktur kristal ZnO:  

a) cubic rocksalt (B1), b) cubic zinc blended (B3), dan  

c) hexagonal wurtzite (B4) (Warna abu-abu dan  

hitam merupakan atom Zn dan O) 

 

ZnO merupakan kristal senyawa induk, terdiri dari kation-kation dan 

anion-anion yang tersusun secara teratur dan berulang/periodik. Pola susunan 

yang teratur dan berulang dari ion-ion yang terdapat dalam suatu kristal 

menghasilkan kisi kristal dengan bentuk atau struktur tertentu seperti ketiga 

macam struktur tercapai. Selain itu, ZnO bersifat transmitansi tinggi pada daerah 
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panjang gelombang tampak, indek bias yang tinggi, konstanta piozoelektrik yang 

besar, celah pita energi yang lebar. Konduktivitas elektrik yang baik, sifat adhesi, 

kekerasan yang baik, dan kestabilan kimia dan mekanik yang baik.
29

 

ZnO mempunyai keunggulan pada sifat-sifat berikut. ZnO adalah 

semikonduktor dengan direct band gap 3,2 – 3,4 Ev. Excitation binding energy 60 

meV pada suhu kamar, dan menunjukkan near-UV emission serta transparent 

conductivity, memiliki struktur non-simetri sentral (non-centrosymmetric 

symmetry), yaitu adanya kekurangan pada pusat simetris yang menghasilkan efek 

piezoelektrik. ZnO juga bersifat bio-safe dan bio-compatible sehingga dapat 

digunakan untuk aplikasi biomedical tanpa perlu dilapisi, serta mempunyai daya 

tahan radiasi yang tinggi. Selain itu, ZnO merupakan semikonduktor tipe-n yang 

mempunyai aplikasi yang multifungsional seperti pada solar cells, sensors, 

displays, gas sensors, varistors, piozolelestric devices, electro-acoustic 

transducers, photobiodes, UV light emitting devices, dan antibacterial material.
30

 

K. Karakteristik Bioplastik 

1. Karakteristik Tensile strength (Mpa), Elongasi (%) dan Modulus 

Young(Mpa) 

Karakteristik uji tarik suatu material dilakukan dengan menambah 

beban secara perlahan-lahan hingga material tersebut patah. Pada waktu 

yang bersamaan, pertambahan panjang material dapat diukur. Pertambahan 

panjang (  ) yang terjadi akibat beban atau gaya yang diberikan pada 

material tersebut dengan deformasi.  
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2. Karakteristik Water Vapour Transmission Rate (WVTR) 

Laju transmisi uap air adalah jumlah uap air yang hilang persatuan 

waktu dibagi dengan luas area  film. Laju transmisi uap air menentukan 

permeabilitas uap air  film.
31

 Menurut standar JIS (Japan International 

Standard ) 1975, nilai  laju transmisi uap air maksimal yaitu 10 g/m
2
.24 

jam.
32

 Film yang mempunyai nilai laju transmisi uap air yang kecil cocok 

digunakan untuk mengemas produk yang mempunyai kelembaban yang 

tinggi. Film  akan menghambat jumlah uap  air yang dikeluarkan dari 

produk ke lingkungan sehingga produk tersebut tidak cepat kering. Edible  

film  juga dapat melindungi produk dari uap air yang masuk dari lingkungan 

sehingga pertambahan kelembaban dan kontaminasi yang dibawa melalui 

uap air dapat dikurangi. Kontaminasi dan kelembaban akan mengakibatkan 

tumbuhnya mikroorganisme sehingga dapat menurunkan daya simpan 

produk.
33

 

3. Karakteristik Kadar Air 

 Kadar air merupakan parameter penting untuk menentukan efek 

plasticizing air pada  film biopolimer.
34

 Respon kadar air dikehendaki di 

bawah 20% sesuai dengan persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia), 

Dengan rentang 7-8% dihasilkan edible  film yang tidak terlalu kering 
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sehingga tidak rapuh dan tidak lembab, selain itu kadar air yang tinggi  

rentan terhadap pertumbuhan mikroba.
35

 

4. Karakteristik Biodegradasi 

 Biodegradasi adalah penyederhanaan sebagian atau penghancuran 

seluruh bagian struktur molekul senyawa oleh reaksi-reaksi fisiologis yang 

dikatalisis oleh mikroorganisme. 

 Uji biodegradabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu bahan 

dapat terdegradasi dengan baik dilingkungan. Proses biodegradabilitas dapat 

terjadi dengan proses hidrolisis (degradasi kimiawi), bakteri/jamur, enzim 

(degradasi enzimatik), oleh angin dan abrasi (degradasi mekanik), cahaya 

(fotodegradasi). 

L. Penelitian yang Relevan 

Berikut penelitian yang relevan yang menjadi acuan penulis dalam 

melakukan penelitian. 

1. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Pery Zakaria, Sumarno Ismail, Irmawaty 

Pebrianni I dan Kiu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian 

pengembangan produk berupa media instruktional video untuk sub materi 

sistem koordinat pada titik. Penelitian pengembangan ini menggunakan 

pendekatan deskriptif dan dengan model pengembangan 4-D. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa validator ahli menyatakan media 

instruktional video berbasis multimedia adalah valid, peserta didik memberikan 
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respon positif dengan rata-rata 98%, dan tes hasil belajar memberikan 

informasi bahwa 83% peserta didik yang mencapai syarat ketuntasan.
36

 

2. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Melanie Cornelia, Rizal Syarief dan Hefni 

Effendi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penampakan fisik bioplastik 

yang terbuat dari pati biji durian terlihat lebih gelap dari pada bioplastik yang 

terbuat dari pati sagu karena adanya protein dalam pati biji durian cukup tinggi 

yang dapat menginduksi terjadinya reaksi pencoklatan. Hasil uji kekuatan 

mekanik bioplastik bahwa bioplastik pati sagu memiliki nilai lebih tinggi 

dibanding dengan bioplastik pati biji durian.
37

 

3. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Arum Septiosari, Latifah dan Ella 

Kusumastuti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biji mangga dapat 

digunakan sebagai bahan pembuatan bioplastik dengan penambahan selulosa 

alami dan gliserol. Penambahan gliserol 15% dengan hasil kuat tarik sebesar 

6,2551 MPa, elongasi 13,433%, hidrofobisitas 81,77% dan terdegradasi 

23,05% dengan perkiraan waktu 26 hari 1 jam. Analisis gugus fungsi 

menunjukkan adanya gugus ester dan karboksil.
38

 

4. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Sri Wahyu Murni, Harso Pawignyo, Desi 

Widyawati, dan Novita Sari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung 

jagung dan kitosan merupakan formulasi edible film hidrokoloid yang baik. 

Penambahan kitosan maka daya larut meningkat sebesar 21,45%, kuat tarik 
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menurun sebesar 15,5597 MPa dan permeabilitas uap air meningkat sebesar 

3,098 ×10 
-8

 g/m.s.kpa. Formulasi yang baik dengan 7 gr tepung jagung, 3 gr 

kitosan, 1 ml sorbitol dan 1 ml gliserol.
39
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