
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Computer Aided Learning (CAL)

Computer Aided Learning (CAL) adalah sebuah metode pembelajaran

yang menggunakan media komputer, dimanadapat menyampaikan pengajaran

secara langsung kepada pemakai melalui cara berinteraksi dalam mata pelajaran

yangtelah dikemas dalam bentuk perangkat lunak. Didalam computer aided

learning, perangkat lunak tersebut akan mengontrol beberapa proses,yaitu:

menyajikan materi kepada pemakai untuk dilihatdan didengar, memberi petunjuk

pembelajaran dan latihan-latihan yang berhubungan dengan materi yang disajikan.

CAL merupakan sistem komputer yang dapat menghantarkan pembelajaran secara

langsung pada siswa dan memungkinkan mereka untuk interaktif dengan program

pembelajaran yang tersedia.

2.1.1. Keuntungan Menggunakan Computer Aided Learning:

Berikut ini dijabarkan beberapa keuntungan menggunakan komputer

sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran:

1. Audio Visual

Penggunaan media audio visual biasanya lebih diminati dan juga dapat

memberidaya ingat yang lebih lama dari pada hanya dengan

mendengarkan saja karena hal ini dianggap statis dan membosankan.

Dengan menggunakan audio visual menyebabkan materi yang dipelajari

menjadi lebih menarik.

2. Minat siswa yang tinggi dalam menggunakan komputer

Siswa telah memiliki minat yang tinggi dalam menggunakan komputer.

Jika komputer dilengkapi dengan aplikasi pengajaran dengan penyampaian

yang menarik, diharapkan dapat menarik minat siswa dalam belajar.
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3. Pembelajaran yang cepat

Keistimewaan penggunaan komputer sebagai proses belajar mengajar

adalah waktu yang diperlukan untuk mempelajari sesuatu pelajaran lebih

cepat dan fleksibel. Dengan menggunakan komputer sebagai media

pembelajaran dapat menghemat waktu dari waktu biasanya yang

dibutuhkan untuk belajar tanpa alat bantu.

4. Meningkatkan perhatian dan konsentrasi siswa.

5. Menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa.

6. Mereduksi penggunaan waktu penyampaian materi.

7. Dapat mengakomodasi banyak siswa dan menjalankan fungsinya dengan

sedikit kesalahan.

8. Dapat menggunakan fasilitas penyimpanan untuk mengetahui kemajuan

belajar siswa.

9. Bersifat tanggap dan bersahabat sehingga siswa belajar tanpa tekanan

psikologis.

10. Materi dapat didesain lebih menarik.

11. Tingkat kemampuan dan kecepatan belajar dapat dikontrol oleh siswa

sehingga siswa dapat belajar dan berprestasi sesuai dengan

kemampuannya.

12. Dapat mendorong guru untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

mengenai komputer.

Langkah-langkah metode pengembangan CAL dapat di gambarkan pada

gambar 2.1.

Berdasarkan penelitian (Akker, 1999), dapat disimpulkan bahwa proses

pengembangan CAL ini dimulai dari analisis, desain, evaluasi dan revisi. Analisis

terdiri dari tiga tahapan yaitu analisis materi kurikulum, analisis tujuan, dan

analisis materi yang dapat digeometrikan.
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Gambar 2.1 Kerangka Pikiran (Akker, 1999)

Desain terdiri dari dua tahap yaitu paper- based  dan computer based  , dan

kemudian dilanjutkan dengan proses validasi oleh pakar. Validator hanya menilai

prototype dari konten dan konstruk. Saran validator dan hasil uji coba dijadikan

dasar untuk mengembangkan prototype selanjutnya. Proses pengembangan CAL

terfokus pada tiga hal yaitu content, interface, dan support. Berdasarkan proses

pengembangan (Akker, 1999),  diperoleh bahwa prototype CAL  yang

dikembangkan telah memiliki potensial efek. Prototype CAL dapat dikategorikan

valid dan praktis.Valid tergambar dari hasil penilaian validator, dimana hampir

semua validator menyatakan baik berdasarkan konten (sesuai kurikulum, dan
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materi Analisis Real) dan konstruk (sesuai dengan kaidah pembuatan media

berbasis komputer).

2.1.2 Konsep CAL (Computer Aided Learning)

CAL (Computer Aided Learning) memiliki 4 konsep (Hadi Sutopo, 2003),

antara lain:

1. Latih (Drill) dan Praktek (Practice)

Para pengajar menyediakan atau memberikan materi utama untuk para

siswa melalui perangkat lunak yang ada sehingga dari perangkat lunak

tersebut para siswa dapat melakukan latihan dari soal yang telah

disediakan.

2. Penjelasan (Tutorial)

Materi yang dipresentasikan biasanya lewat teks, suara serta gambar dan

dilakukan secara bertahap. Kemudian pada setiap tahap diberi penjelasan.

3. Simulasi

Simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang

bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui

penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana

sebenarnya. Pada perangkat ajar simulasi siswa dihadapkan pada

situasi yang mirip dengan kehidupan nyata. Intinya, dunia nyata

dipresentasikan dalam bentuk model dan kemudian dengan teknik simulasi

siswa dapat mempelajari kelakuan sistem

4. Permainan

Dengan permainan siswa dapat belajar dengan suasana santai. Cara ini

merupakan cara belajar yang efektif, karena dengan suasana yang santai

siswa tidak mendapat tekanan sehingga mudah untuk menangkap materi

yang diberikan dengan cepat.



II-5

2.1.3 Tujuan Penggunaan Metode CAL

Menurut Sigit, dkk (2008), tujuan pemakaian komputer dalam proses

pembelajaran meliputi:

1. Tujuan Kognitif

Kognitif merupakan segala upaya yang menyangkut aktivitas otak atau

berhubungan dengan kemampuan berfikir termasuk di dalamnya

kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis,

mensistesis dan kemampuan mengevaluasi sehingga dalam hal ini

komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-

langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Tujuan aspek kognitif

berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan

intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada

kemampuan memecahkan masalah. Komputer juga dapat menjelaskan

konsep tersebut dengan sederhana dengan penggabungan visual dan audio

yang dianimasikan sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri.

2. Tujuan Psikomotor

Dengan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk latihan dan game yang

interaktif bagus digunakan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang

menarik bagi siswa.

3. Tujuan Afektif

Afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi,

dan nilai. Tujuan afektif pada media pembelajaran ini adalah agar siswa

tergugah perasaannya sehingga menimbulkan minat bila program didesain

secara tepat dengan memberikan unsur audio dan video.

2.1.4 Tahapan Pengembangan Metode CAL

Menurut Luther seperti dikutip oleh Sutopo (2009), pengembangan

Pembelajaran Berbantuan Komputer berbasis multimedia meliputi tahap-tahap:
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1. Konsep (Concept)

Dalam tahap ini dilakukan identifikasi perkiraan kebutuhan yang

dihasilkan dari tahap pengamatan pada penelitian awal.

2. Rancangan (Design)

Dalam tahap ini dibuat desain visual tampilan screen, interface, script atau

cerita, storyboard dan struktur navigasi.

3. Pengumpulan Materi (Collecting Content Material)

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan seperti image, animasi ,

audio dan video berikut pembuatan gambar, grafik, dan lain-lain yang

diperlukan untuk tahap berikutnya.

4. Perakitan (Assembly)

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan ilustrasi, audio dan video, serta

pembuatan alplikasi berdasarkan storyboard dan struktur navigasi yang

berasal dari tahap design. Dalam tahap ini juga dilakukan pembuatan

program.

5. Pengujian (Testing)

Dalam pengembangan multimedia perlu dilakukan testing (uji coba)

setelah produksi.

2.2 Augmented Reality

Augmented Reality atau yang biasa disebut AR  adalah teknologi yang

menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam

sebuah lingkungan, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara

nyata. Dengan kata lain, AR merupakan upaya untuk menggabungkan  dunia

nyata  dan  dunia  virtual  yang dibuat  melalui  komputer  sehingga  batas  antara

keduanya  menjadi  sangat  tipis, hal ini sesuai dengan konsep awal

kemunculannya yaitu menggabungkan informasi komputer dengan dunia nyata.

Dengan teknologi AR kita dapat menyisipkan suatu informasi tertentu ke

dalam dunia maya dan menampilkannya di dunia nyata dengan bantuan

perlengkapan seperti webcam, komputer, maupun marker.Di dalam dunia nyata,

user tidak dapat melihat objek maya dengan mata langsung. Untuk
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mengidentifikasi objek, user membutuhkan perantara berupa komputer dan

kamera yang nantinya akan menyisipkan objek maya ke dalam dunia nyata.

Keuntungan dari pemanfaatan AR untuk keperluan visualisasi salah

satunya adalah tidak dibutuhkannya peralatan (requirements) dengan kapasitas

tinggi untuk menampilkan sebuah objek virtual di dunia nyata, namun user tetap

dapat mentoleransi dan melihat objek tersebut pada dunia nyata. Selain itu,

beberapa aplikasi AR tidak begitu membutuhkan penggunaan warna yang

bervariasi. Hal ini disebabkan karena yang menjadi esensi utama dari teknologi

AR adalah bahwa sebuah AR harus dapat melakukan tracking dan sensing pada

sebuah objek virtual dan menampilkannya ke dunia nyata (Barfield, 2001).

Contoh dari teknologi AR dapat dilihat pada gambar berikut ;

Gambar 2.2 Contoh Augmented Reality

Teknologi augmented reality harus memperhatikan beberapa hal untuk

memberikan interaksi objek virtual yang lebih nyata, yaitu :

1. keakurasian marker dalam augmented realityadalah mutlak karena

hanya marker yang telah diinputkan dalam database yang akan

ditampilkan nantinya, jika marker mengalami gangguan, maka objek

tersebut tidak bisa ditampilkan. Marker adalah penghubung antara real

worlddengan virtual world (George couloris, 2005)
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2. Human computer interaction (HCI), augmented reality ini

membutuhkan interaksi dengan manusia, karena manusia yang akan

menggunakan sistem AR ini nantinya. augmented reality ini tanpa

menggunakan mouse ataupun keyboard untuk menampilkan objek

3D(Chris hand, 1997).

3. Real time respon,objek virtualpada augmented reality ini harus

mewakili objek yang sebenarnya dikarenakan AR menggabungkan

antara virtual objek dan real objek.

2.2.1 Perangkat Augmented Reality

Beberapa perangkat yang digunakan dalam teknologi Augmented
Reality ;

a. Marker

Marker merupakan penghubung antara dunia nyata dengan dunia maya serta

sebagai alat berinteraksi dengan sistem berupa bola yang berbentuk gambar dan di

cetak melalui mesin printer yang akan dikenali oleh perangkat kamera. Pada

ArToolkit, Marker yang digunakan adalah gambar yang terdiri atas border outline

dan pattern image seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

.

Gambar 2.3 Markerhiro

Marker biasanya merupakan kombinasi antara warna hitam dan

putih.Ketebalan marker sebaiknya tidak kurang dari 25 % panjang garis agar

pendeteksian marker lebih akurat. Objek didalam marker seperti tulisan Hiro

diatas hanya sebagai pembeda dengan marker yang lain.
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Gambar 2.4 Contoh-contoh marker

Semakin besar ukuran Marker semakin jauh jarak yang bisa ditangkap

oleh kamera dalam mendeteksi Marker.Hal ini dikarenakan ukuran Marker yang

digunakan dapat mempengaruhi penangkapan pola Marker oleh kamera.Namun

ketika Marker bergerak menjauhi kamera, jumlah pixel pada layar kamera

menjadi lebih sedikit dan bisa mengakibatkan pendeteksian tidak akurat.

(Sunarya, 2011)

b. ArToolkit

ARToolKit adalah sebuah tools tracking sistem yang bersifat open source

yang memungkinkan programmer dengan mudah mengembangkan teknologi

Augmented Reality(Kato h, 2000).Aplikasi ini adalah aplikasi yang melibatkan

overlay pencitraan virtual ke dunia nyata. Untuk melakukan ini, ArToolkit

menggunakan pelacakan video, untuk menghitung posisi kamera yang nyata dan

mengorientasikan pola pada kertas Marker secara realtime.ARToolKit

menggunakan teknik visi computer untuk menghitung posisi kamera nyata dan

hubungannya terhadap marker, sehingga memungkinkan menampilkan objek

virtual di atas marker. Setelah posisi kamera yang asli telah diketahui, maka

virtual camera dapat diposisikan pada titik yang sama, dan objek 3D dapat

digambarkan diatas Marker. Tracking sistem dalam ARToolKit yang cepat dan

tepat memungkinkan programmer dapat lebih mengembangkan Augmented

Reality menjadi aplikasi yang menarik dan bermanfaat.

ArToolkit merupakan software library yang dirancang untuk dapat

dihubungkan dengan program aplikasi.ArTooklit membutuhkan webcam yang

sudah terinstall di komputer. (Sunarya, 2011)



II-10

Gambar 2.5 Prinsip kerja ArToolkit

2.3 Autodesk 3DSMax

Autodesk 3ds Max, 3D Studio MAX sebelumnya, adalah pemodelan,

animasi dan rendering paket yang dikembangkan oleh Autodesk Media dan

Entertainment. Autodesk memiliki kemampuan pemodelan, arsitektur plugin yang

fleksibel dan dapat digunakan pada platform Microsoft Windows.Software ini

sering digunakan oleh pengembang video animation, studio TV komersial dan

studio visualisasi arsitektur.Hal ini juga digunakan untuk efek-efek film dan film

pra-visualisasi. Selain pemodelan dan tool animasi, versi terbaru dari 3DS Max

juga memiliki fitur shader (seperti ambient occlusion dan subsurface scattering),

dynamic simulation, particle systems, radiosity, normal map creation and

rendering, global illumination, customize user interface, dan bahasanya scripting

untuk 3DMax.

VRML adalah singkatan dari Virtual Reality Modeling Language suatu

bahasa pemrograman yang digunakan untuk membentuk objek 3Dyang dapat

dibaca oleh browser internet. Pada 3DS Max ini mempunyai fasilitas ekspor

dengan type VRML,  VRML dipublikasikan pada Mei 1995 dan kemudian

dilakukan standarisasi pada VRML97.  (Bahtiar, 2011)

3D Studio Max merupakan software visualisasi (modeling dan animasi)

Tiga dimensi yang popular dan serba guna. Hasil yang dibuat di 3D Studio Max
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sering digunakan di pertelevisian, media cetak, Games, web dan lain-lain.

(Hendratman, 2011).

2.4 Peredaran Darah Manusia

Materi sistem peredaran darah pada manusia ini terdapat pada buku mata

pelajaran Biologi kelas XI. Materi yang akan dibahas terdapat pada gambar 2.6

tentang peta konsep sistem peredaran darah berikut ini :

Gambar 2.6. Peta Konsep

Alat transportasi pada manusia terutama adalah darah.Darah merupakan

sistem transportasi tubuh yang berfungsi sebagai proses pengedaran berbagai zat

yang diperlukan keseluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan

untuk dikeluarkan dari tubuh. Di dalam tubuh darah beredar dengan bantuan alat

peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah.Selain peredaran darah, pada

manusia terdapat juga peredaran limfe (getah bening) yang diedarkan melalui

pembuluh limfe. Manusia memiliki alat transportasi yang utama yaitu  darah dan

bagian-bagiannya. Sedangkan  alat yang mengedarkan darah keseluruh tubuh

adalah jantung dan pembuluh darah (Snyder, g.k., dkk. 2003 ; Sylvia s.m. 2008).

Sistem kardiovaskular merupakan sistem yang memberi fasilitas proses

pengangkutan berbagai substansimenuju sel-sel tubuh dan dari sel-sel tubuh.
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Sistem ini terdiri dari organ penggerak yang disebut jantung, dan sistem saluran

yang terdiri dari arteri dan vena (Farrell, 2000).

2.4.1 Alat Transportasi

a. Darah

Darah kita terdapat di dalam pembuluh darah.Dalam kondisi normal,

volume darah setiap orang lebih kurang 8% dari berat badannya.Pada orang

dewasa yang beratnya 65 kg, volume darahnya lebih kurang 5 liter.

Darah manusia merupakan cairan jaringan tubuhyang fungsi utamanya

adalahmengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh.Darah

jugamenyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa

metabolisme,dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang

bertujuanmempertahankan tubuh dari berbagai penyakit.Hormon-hormon dari

sistem endokrin juga diedarkan melalui darah.Darah manusia berwarna merah,

merah terang apabila kaya oksigensampai merah tua apabila kekurangan

oksigen.Warna merah pada darahdisebabkan karena adanya hemoglobin dan

protein pernapasan yang mengandung besi dalam bentuk heme, yang merupakan

tempat terikatnyamolekul-molekul oksigen (Weatherall, D.J., Clegg, J.B. 2000).

Manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup yang berarti darah

mengalirdalam pembuluh darah dan disirkulasikan oleh jantung.Darah dipompa

oleh jantung menuju paru-paru untuk melepaskan sisa metabolisme berupa

karbondioksida dan menyerap oksigen melalui pembuluh arteri pulmonalis, lalu

dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis.Setelah itu darah dikirimkan

keseluruh tubuh oleh saluran pembuluh darah aorta.Darah mengedarkan oksigen

keseluruh tubuh melalui saluran halus darah yang disebut pembuluh

kapiler.Darahkemudian kembali ke jantung melalui pembuluh vena cava superior

danvena cava inferior.Darah juga mengangkut bahan bahan sisa metabolisme,

obat-obatan danbahan kimia asing ke hati untuk diuraikan dan ke ginjal dan

dibuang sebagai urin.Komposisi darah terdiri dari beberapa jenis korpuskula yang

membentuk 45% bagian dari darah. Bagian 55% yang lain berupa cairan
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kekuningan yangmembentuk medium cairan darah yang disebut plasma darah

(Dharmawan, NS. 2002 ; Handari, dkk. 2005).

1. Unsur seluler darah

Unsur seluler darah adalah sel darah merah (eritrosit), sel darah putih

(leukosit), dan trombosit-trombosit yang tersuspensi dalam plasma (Sri Widodo.

2001).

1.1 Sel darah merah

Sel darah merah (eritrosit) membawa hemoglobin dalam sirkulasi.Sel

darah merah dibentuk oleh sumsum merah tulang pipih.Namun pada saat masih

dalam kandungan, eritrosit dibentuk di dalam hati dan limpa.Sel darah merah

menjadi using dan tidak efektif lagi melaksanakan fungsinya setelah berumur

kurang lebih 120 hari. Jumlah rata-rata sel darah merah normal pada laki-laki 5,4

juta /μL dan pada wanita kira-kira 4,8 juta / μL.Sel darah merah manusia

berdiameter 7,5 μL dan tebalnya 2 μm, mengandung ± 250 juta molekul Hb ,

sejenis protein pengikat dan pembawa O2 yang mengandung besi.Hb darah

mampu berikatan dengan molekul gas nitrat oksida (NO) , dimana di dalam

dinding kapiler NO berperan untuk merelaksasikan dinding kapiler sehingga

dapat mengembang yang membantu mengirimkan O2 ke sel (Syamsuri, i., dkk.

2004 ; Rodwell, VW. 2001 ; Snyder, G.K., and B.A. sheafor. 2003).

1.2 Sel darah putih

Pada manusia, sel darah putih normal berjumlah 4000 – 11000 sel darah

putih per mikroliter darah manusia.Dan  dibedakan dalam 5 tipe yaituneutrofil,

basofil, dan eosinofilyang mempunyai inti dan bentuknya tidak teratur atau

polimorfonuklear serta monosit dan limfosit yang memiliki inti besar, bulat dan

berbentuk ginjal. Sel darah putih berfungsi sebagai sistem pertahanan terhadap

antigen asing yang memasuki tubuh (Waaij VD. 2002 ; WHO, 2003).

Sel ini mempunyai fungsi utama untuk melawan kuman yang masuk ke

dalam tubuh dan membentuk zat antibody.Antibody adalah zat pelawan benda

asing yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah putih ini merupakan sel fagosit,

apabila ada bibit penyakit seperti bakteri maka sel darah putih akan memakannya.
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Namun apabila sel darah putih kalah dan rusak, maka sel darah putih akan mati

bersama kuman yang akan dikeluarkan dalam bentuk nanah dan abses(Syamsuri ,

i., dkk. 2004).

1.3 Keping darah

Di dalam darah terdapat keeping-keping darah atau trombosit. Trombosit

bentuknya tidak teratur dan tidak berinti.Keping darah atau trombosit merupakan

bagian darah yang berukuran terkecil (2-4 µm), dihasilkan

dalam megakariositsumsum tulang, pada manusia jumlah normal trombosit

mencapai 200.000 – 500.000 sel / mm3. Trombosit berperan dalam proses

pembekuan darah. Di dalam trombosit terdapat enzim yang disebut trombokinase.

Apabila darah keluar karena terluka, maka trombosit tersebut akan pecah.

(Syamsuri, i., dkk. 2004 ;Richard, dkk. 2004).

2.4.2 Alat peredaran darah

1. Jantung

Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Berat jantung sekitar 335 g

atau sebesar kepalan tangan pemiliknya, jantung terletak didalam rongga dada

antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jantung mempunyai empat ruang yang

terbagi secara sempurna yaitu dua atrium dan dua ventrikel. Jantung terbungkus

oleh kantong perikardium yang setiap hari memompa darah 100.000 kali atau

mengalirkan darah sepanjang 100.000 km. Selama perkembangan embrional, satu

fraksi kecil (kira-kira 1 %) dari serabut otot jantung menjadi autoritmik yaitu

dapat menghasilkan impuls yang berulang-ulang dan berirama. Jantung mendapat

suplai oksigen dan makanan yang dibawa oleh arteri Koronaria arteriini yang

berpangkal di aorta.Kemampuan jantung dalam memompa darah dapat

ditunjukkan dengan tekanan darah.Tekanan darah pada orang dewasa normalnya

adalah 120/80 mmHg. Nilai 120 mmHg menunjukkan tekanan darah saat ventrikel

berkontraksi (disebut tekanan sistol) dan nilai 80 mmHg menunjukkan tekanan

darah saat ventrikel relaksasi disebut tekanan diastol (Adam L.A dan Samuel Edy.

2002 ; Koepke J.A. 2003 ; Vander, dkk. 2004).
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1.1 Proses Kerja Jantung

Pemahaman fisiologi jantung dapat dipahami dengan mempelajari

siklustunggal jantung, yaitu semua peristiwa yang berkaitan dengan denyut

jantung, hal inilah yang menyebabkan jantung berdenyut dengan otomatis.Pada

siklus jantung, perubahan tekanan darah terjadi karena atrium dan ventrikel secara

bergantian berkontraksi dan relaksasi dan darah mengalir dari daerah

bertekanantinggi ke daerah bertekanan rendah. Dalam satu siklus normal jantung,

dua atriumberkontraksi dan dua ventrikel relaksasi.1. Ketika serambi jantung

mengembang (berelaksasi), darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan,

sedang darah dari paru-paru masuk keserambi kiri.2. Ketika serambi jantung

menguncup (berkontraksi) darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan,

sedang darah dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri.3. Pada saat ventrikel

jantung berkontraksi (menguncup), darah dari ventrikel kanan menuju paru-paru,

sedangkan darah dari ventrikel kiri menuju keseluruh tubuh dan setiap kali

berdenyut, ventrikel kanan dan ventrikel kiri beristirahat lebih kurang1/20 detik

(Farrell, A.P. 2000).

Gambar 2.7 Jantung Manusia
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2. Pembuluh Darah

Dalam keadaan normal, darah berada didalam pembuluh darah, ujung

arteri bersambung dengan kapiler darah dan kapiler darah bertemu dengan vena

terkecil (venula) sehingga darah tetap mengalir dalam pembuluh darah walaupun

terjadi pertukaran zat, hal ini disebut sistem peredaran darah

tertutup.Peredarandarah ganda pada manusia, terdiri peredaran darah kecil

(jantung –paru-paru –kembali ke jantung) dan peredaran darah besar (jantung –

seluruh tubuh dan kembali ke jantung).Peredaran ini melewati jantung sebanyak

dua kali (Shadwick, R.E. 2000).

Tiga macam pembuluh darah yaitu: arteri, vena, dan kapiler yang

merupakan pembuluh darah halus. Arteri merupakan pembuluh darah yang

membawa darah ke jantung.Semua arteri kecuali arteri pulmonalis dan

percabangannya membawa darah yang dioksigenasi.Arteri kecil dinamakan

arteriola.Sedangkan vena adalah pembuluh darah yang membawa darah ke

jantung, semua vena kecuali vena pulmonalis berisi darah yang dideoksigenasi

atau dikarbosilasi.Vena-vena kecil dinamakan venula.Baik arteri maupun vena

berstruktur makroskopis.Kapiler merupakan pembuluh darah mikroskopis yang

membawa darah dari arteriola ke vena.Walaupun tampaknya sederhana, bila

dibandingkan dua pembuluh lainnya, karena ukurannya yang sangat kecil namun

fungsinya sangat penting. Singkatnya, seluruh mekanisme sirkulasi berputar pada

satu kepentingan yang menjaga agar kapiler terus dipasok dengan sejumlah darah

yang cukup untuk keperluan sel (Saladin, K.S. 2006 ; Shadwick, R.E. 2000).

Gambar 2.8 Arteri dan vena
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2.4.3. Macam Peredaran Darah

Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup dan ganda.

Peredaran darah tertutup artinya dalam peredarannya darah selalu mengalir

didalam pembuluh darah. Peredaran darah ganda artinya dalam satu kali beredar,

darah melalui jantung sebanyak dua kali sehingga terdapat peredaran darah besar

dan peredaran darah kecil.

a. Peredaran darah kecil

Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang dimulai dari

jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Pada saat

darah berada di paru-paru, terjadi pertukaran gas oksigen (O2) dan karbon

dioksida (CO2) secara difusi. Oksigen dari udara berdifusi ke darah,

sedangkan karbon dioksida dari darah berdifusi ke udara. Darah yang

meninggalkan paru-paru kaya akan oksigen. Setelah itu darah masuk ke

atrium kiri melalui vena pulmonalis. (Clancy, j ., dkk. 2002 ; Gerard, J.

Bryan, D. 2006 ; Saladin, K.S. 2006).

b. Peredaran darah besar

Peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari ventrikel kiri

jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke atrium kanan jantung.

Pada saat darah berada di pembuluh kapiler,  terjadi pertukaran gas

oksigen (O2) dan  karbon dioksida (CO2). Oksigen dari darah berdifusi ke

sel-sel  tubuh sedangkan karbon dioksida dari sel-sel tubuh berdifusi ke

dalam darah. Kemudian darah yang miskin oksigen dan kaya

karbondioksida menuju pembuluh vena. Darah dari tubuh bagian atas

menuju atrium kanan melalui pembuluh vena besar atas (vena cava

superior) sedangkan darah dari tubuh bagian bawah masuk ke atrium

kanan melalui pembuluh vena besar bawah (vena cava inferior) (Kardong

KV. 2001 ; Vander dkk. 2004).
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2.5. Skala Likert

Skala Likertadalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap,

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau

fenomena pendidikan.Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang

umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak

digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis

Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya.

Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan

tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu

dari pilihan yang tersedia dengan diberikan sebuah nilai skor.Ada dua bentuk

pertanyaan yang menggunakan Likert yaitu pertanyaan positif untuk mengukur

minat positif, dan bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur minat

negatif.(Sugiyono, 2006)

Tabel.2.1 Kategori Penskoran Jawaban Angket Berdasarkan Skala Likert

Alternatif Jawaban Skor

Sangat baik/sangat tinggi/sangat Setuju 5

Baik/tinggi/setuju 4

Cukup baik/cukup tinggi/tidak tahu 3

Kurang baik/rendah/tidak setuju 2

Sangat tidak baik/sangat rendah/sangat tidak setuju 1

Teknik kuantitatif juga digunakan dalam perhitungan hasil angket. Dalam

sebuah penelitian menggunakan skala likert. Mengartikan skala likert sebagai

suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial.Adapun langkah

perhitungannya adalah dengan cara menghitung skor rata-rata jawaban yang

dicapai setiap peserta yang dirumuskan dengan tabulasi sederhana sebagai berikut:
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P
k

= (f/N) * I
kb (2.1)

Keterangan:

P
k

= Persentase untuk k kondisi dalam tidak setuju, kurang setuju, setuju dan

sangat setuju

f    = Total respon dalam k kondisi

N  = Jumlah total pertanyaan dikalikan total responden

I
kb

= Interpretasi k kondisi skor

2.6. Blackbox Testing

Blackboxtesting merupakan pengujian yang memungkinkan

softwareengineer mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya

mengunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program (Pressman,

2005). Pengujian blackbox berusaha menemukan kesalahan dalam kategori

sebagai berikut:

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar dan hilang

2. Kesalahan interface

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal

4. Kesalahan kinerja

5. Inisialisasi dan kesalahan terminasi


