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2.1. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Perbandingan terhadap penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengacu pada beberapa penelitian terdahulu sebagai pedomaan dalam pengenalan alat-

alat laboratorium dan aplikasi yang akan dibangun. Adapun penelitian ini dikembangkan 

dari penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Gunawan (2015), karakteristik 

konsep- konsep tersebut dapat disampaikan dengan lebih baik kepada mahasiswa dengan 

memanfaatkan berbagai jenis media komputer agar dapat dipahami. Selain disajikan 

pada multimedia memungkinkan mahasiswa akan lebih mudah memahami materi 

melalui penambahasan animasi, video, teks dan audio. Dengan media animasi komputer, 

siswa memiliki penguasaan yang lebih mendalam mengenai konsep yang diajarkan selain 

itu resiko atau kemungkinan gagal dalam praktikum tidak memberikan efek yang dapat 

mungkin berbahaya bagi lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mustaji (2009) Selain itu kendala yang lain adalah 

minimnya pengetahuan mahasiswa dalam menggunakan alat-alat, hal ini dikarenakan 

pada saat mengikuti praktikum laboratorium ada peralatan yang baru pertama kali 

dikenal serta mengetahui fungsi dan cara pengunaan oleh mahasiswa salah satu upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan untuk meningkatkan pembelajaran 

dengan mengunakan media pembelajaran berbasis multimedia virtual lab. 

Pada penelitian kali ini merujuk dari penelitian yang dimana dilakukan oleh 

Moningka merancang bangun aplikasi pengenalan alat-alat laboratorium pada Stikes 

Nusantara Kupang.  

  



Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Metode 

 

Hasil 

1. Gunawan, 

2015 

Model Pembelajaran 

Sains Berbasis ICT 

Pengembangan 

Multimedia 

pemanfaatan komputer 

untuk membuat dan 

menggabungkan teks, 

grafik, Audio, gambar 

gerak (vidio dan animasi) 

dengan menggabungkan 

link dan tool yang 

memungkinkan pemakai 

melakukan navigasi, 

berinteraksi, berkreasi dan 

berkomunikasi 

2. Mustaji 

2009 

Laboratorium 

perpektif teknik 

pembelajaran 

Media 

pembelajaran 

berbasis 

multimedia 

vertual lab 

minimnya pengetahuan 

mahasiswa dalam 

mengunaka alat-alat, hal 

ini dikarenaka pada saat 

mengikuti praktikum 

laboratorium 

Berdasarkan tabel perbandingan diatas maka penelitian ini merujuk pada 

penelitian yang diakukan oleh Mustaji (2009) dengan judul Media pembelajaran berbasis 

multimedia vertual lab sedangkan penelitian ini bertujuan ujtuk merancang bangun 

aplikasi pengenalan alat-alat laboratorium pada laboratorium kebidanan STIKes 

Nusantara Kupang berbasis multimedia dengan menggunakan Macromedia Flash 8 

sebagai tools untuk membangun aplikasi ini. 

2.2. Gambaran Umum Tentang STIKES Nusantara Kupang 

a. Sejarah Singkat 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang diselenggarakan oleh Yayasan 

Kunci Ilmu (YKI) dengan ijin operasional Mentri Pendidikan Tinggi Nasional Nomor: 

189/D/O/2009 Tanggal 12 Nopember 2009 Sekolah tinggi menyelenggarakan 

pendidikan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi 

syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 

  



b. Tujuan  

Pendidikan ilmu kesehatan berdasarkan keputusan mentri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor :0010/U/1994 tanggal 30 Nopember 1994 adalah  

a. Melakukan tugas profesi dalam sistem pelayanan kesehatan sesuai kebijakan umum 

pemerintah yang mencakup:  

1.  Mengenal, merumuskan dan menyusun prioritas masalah kesehatan masyarakat 

sekarang dan yang akan datang serta berusaha dan bekerja untuk menyelesaikan 

masalah-masalah tersebut melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program 

bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

2.  Mampu mengelolah pelayanaan kesehatan untuk masyarakat. 

3.  Mampu bekerja sama secara efektif dan efisien dalam satu tim kesehatan. 

4.  Mampu bekerja selaku unsur pimpinan dalam satu tim kesehatan,. 

5.  Mendidik dan mengikut sertakan masyarakat dalam upayah meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. 

b. Meningkatkan dan mengembangkan diri dalam bidang profesi sesuai asas belajar 

sepanjang hayat. 

c. Menilai kegiatan profesinya secara berkala, menyadari keperluan untuk menambah 

pendidikannya, memiliki sumber pendidikan yang serasi dan menilai kemajuan 

yang telah dicapai secara kritis. 

c. Visi dan Misi  

a. Visi  

Menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan unggulan yang bertaraf nasional dalam 

waktu 5 tahun dan bertaraf ineternasional dalam waktu 15 tahun. 

b. Misi  

Misi utama program studi sekolah tinggi ilmu kesehatan nusantara kupang  



1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai 

teknologi pendidikan sesuai dengan standar yang dapat dilaksanakan dengan 

pendekatan keilmuan secara komprehensif berdasarkan kebutuhan dan 

kompetensi pendidikan. 

2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan 

professional dalam mengelolah pendidikan dan pengajaran. 

3. Menyelanggarakan dan peran aktif dalam penelitian bidan kesehatan untuk 

meningkatkan IPTEK. 

4. Mendidik tenaga kesehatan professional yang berkualitas prima berstandar 

nasional dan internasional sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. 

5. Mencetak sumber daya manusia yang professional, unggulan dan berjiwa 

entrepreneurship. 

2.3. Multimedia 

multimedia merupakan kombinasi dari komputer dan video atau secara umum 

merupakan kombinasi tiga elemen yaitu suara, gambar, dan teks atau multimedia 

kombinasi dari paling sedikit media input atau output dari data, media ini dapat berupa 

audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar (Suyanto, 2004). 

Pengertian multimedia secara umum adalah gabungan dari berbagai media informasi 

dengan menggunakan fasilitas komputer. Multimedia terdiri atas beberapa komponen 

yaitu: 

1. Teks 

Teks adalah elemen paling awal dan sederhana dalam multimedia, yang biasanya 

mengacu pada kata, kalimat dan alinea atau segala sesuatu yang tertulis atau 

ditayangkan. Sebagian besar multimedia menggunakan teks karena teks sangat efektif 

untuk menyampaikan ide dan panduan kepada pengguna. Teks merupakan bentuk 



data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikenali, serta file teks merupakan 

struktur yang sederhana. 

2. Image atau Gambar. 

a.  Gambar  

Gambar merupakan tampilan diam atau tidak bergerak. Gambar merupakan salah 

satu komponen penting dalam multimedia karena dapat meringkas dan menyajikan 

data kompleks serta mampu menyampaikan seribu kata. Gambar dalam publikasi 

multimedia lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan 

dengan teks sebab manusia selalu berorientasi terhadap visual. Gambar yang 

terdapat dalam aplikasi ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan penyakit 

kanker serviks. 

b. Animasi 

Animasi merupakan gerakan objek maupun teks yang diatur sedemikian rupa 

sehingga kelihatan menarik dan kelihatan lebih hidup. 

Menurut Utami (2007), animasi adalah rangkaian gambar yang membentuk 

sebuah gerakan. Salah satu keunggulan animasi adalah kemampuannya untuk 

menjelaskan suatu kejadian secara sistematis dalam tiap waktu perubahan.Hal ini sangat 

membantu dalam menjelaskan prosedur dan urutan kejadian. teknik animasi dalam flash 

yaitu : 

1. Motion. 

Motion merupakan animasi pada flash yang digunakan untuk menggerakan objek dari 

satu titik ke titik lain tanpa mengalami perubahan bentuk. Motion dalam aplikasi ini 

terdapat pada bagian judul dari aplikasi. 

2.  Shape 



Shape merupakan animasi pada flash yang digunakan untuk mengubah atau 

mengganti suatu bentuk dengan bentuk lain. 

3. Audio  

Sebuah aplikasi multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia, bukan multimedia. 

Bunyi dapat ditambahkan dalam produksi multimedia melalui suara, musik dan efek-

efek suara. Suara dalam komputer dapat disimpan dalam berbagai format. Menurut 

(Suyanto, 2004), format-format file suara (audio) tersebut antara lain: 

1. MP3 (MPEG Audio Player 3) 

2. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 

3. DAT (Digital Audio Tape) 

4. WAV (Waveform Audio) 

4. Video 

Video adalah bagian dari gambar-gambar yang saling berurutan yang disebut frame 

dengan ukuran standar 24 frame/second (FPS = Frame Per Second), gambar-gambar 

tersebut kemudian diproyeksikan diatas layer ditambahi dengan objek teks atau 

animasi (Suyanto, 2004). 

Adapun format file dalam audio antara lain : 

I. Audio Video Interleave (AVI) 

II. Motion Overlay Video (MOV) 

III. Motion Picture Expert Group (MPEG) 

IV. Shockwave 

V. Real Video 

  



2.4. Laboratorium 

a. Pengertian Laboratoroum 

Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa 

ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis 

untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas, dengan 

menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka 

pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laboratorium (disingkat lab) 

adalah suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan 

berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, 

praktek pembelajaran, kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi bahan tertentu 

dan Laboratorium juga dibedakan sesuai bidang keilmuan yang dipelajari. 

b. Tipe Laboratorium 

Laboratorium terbagi dalam 4 kategori: 

1. Laboratorium Tipe I adalah laboratorium ilmu dasar yang terdapat di sekolah 

pada jenjang pendidikan menengah, atau unit pelaksana teknis yang 

menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang 

peralatan kategori I dan II, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori 

umum untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa. 

2. Laboratorium Tipe II adalah laboratorium ilmu dasar yang terdapat di perguruan 

tinggi tingkat persiapan (semester I, II), atau unit pelaksana teknis yang 

menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang 

peralatan kategori I dan II, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori 

umum untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa. 



3. Laboratorium Tipe III adalah laboratorium bidang keilmuan terdapat di jurusan 

atau program studi, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan 

pendidikan dan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I, 

II, dan III, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus 

untuk melayani kegiatan pendidikan, dan penelitian mahasiswa dan dosen. 

4. Laboratorium Tipe IV adalah laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi 

fakultas atau universitas, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan 

pendidikan dan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I, 

II, dan III, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus 

untuk melayani kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 

mahasiswa dan dosen. 

2.5. Pengenalan Alat-alat Laboratorium  

Alat-alat yang diperlukan untuk praktikum dalam laboratorium ada 69 alat yang 

sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, alat-alat ini sangat penting di laboratorium 

karena merupakan bagian dari pengajaran sains. Bekerja di laboratorium adalah suatu hal 

yang melibatkan benda nyata dan juga mengamati perubahan yang diamati. Ketika sains 

bergerak melampaui dunia pengalaman menuju generalisasi yang lebih abstrak yang 

memungkinkan penjelasan dan peramalan, pengalaman secara dekat adalah titik awal 

untuk generalisasi ilmiah dan pembuatan teori sehingga praktik laboratorium dan 

eksperimen merupakan bagian yang esensial dalam pengajaran sains sebagai produk ini 

(Wahyudi, 2011). 

a. Laboratorium dan Praktikum. 

Praktikum diperlukan agar setiap praktikan mampu mengenal dan memahami fungsi, 

cara penggunaan serta perbedaan berbagai alat yang ada dilaboratorium. Dan 

diharapkan agar nantinya praktikan tidak canggung lagi di laboratorium. 



b. Dalam Sebuah Praktikum. 

Praktikan diwajibkan mengenal dan memahami cara kerja serta fungsi dan alat-alat di 

laboratorium. Selain untuk menghindari kecelakaan dan bahaya, dengan memahami 

cara kerja dan fungsi dari masing-masing alat, praktikan dapat melaksanakan 

praktikum dengan sempurna (Walton, 1998). untuk itulah mahasiswa sekolah tinggi 

ilmu kesehatan dituntut agar memiliki wawasan luas dan detail tentang alat-alat 

laboraturium yang akan mereka gunakan karena alat-alat laboraturium yang 

digunakan bermacam-macam. 

2.6. Macromedia Flash 

a. Pengenalan Macromedia Flash  

Macromedia Flash merupakan salah satu teknologi komputasi multimedia. 

Multimedia diartikan sebagai kombinasi dari teks, grafik, animasi suara dan video yang 

digabung menjadi satu kesatuan kerja yang menghasilkan suatu informasi yang memiliki 

nilai komunikasi interaktif yang sangat tinggi bukan hanya dilihat sebagai hasil cetakan 

melainkan dapat didengar, membentuk simulasi dan animasi yang memiliki seni grafis 

yang sangat tinggi dalam penyampainnya. 

Animasi merupakan proses menciptakan efek gerak atau efek perubahan bentuk 

yang terjadi selama beberapa waktu. Animasi bisa berupa gerak sebuah obyek dari 

tempat satu ke tempat yang lain, perubahan warna atau perubahan bentuk (morphing). 

Flash sangat memungkinkan membuat movie yang interaktif sehingga user dapat 

menggunakan alat-alat input komputer seperti keyboard dan mouse untuk menjalankan 

bagian movie lain, menggerakan obyek, memasukkan informasi tertentu dan 

menampilkan beberapa operasi sekaligus (Andi, 2004). 



 

Gambar 2.1 Area Kerja Macromedia Flash 8. 

a. Title bar. Menampilkan nama program dan file dokumen yang sedang aktif. 

b. Menu bar. Terdiri atas 10 menu utama yang masing-masing masih memiliki 

sub menu lagi. 

c. Timeline Digunakan untuk mengatur timeline animasi. 

d. Toolbox. Digunakan untuk menggambar dan memanipulasi gambar atau 

objek. 

Tools terbagi menjadi 4 bagian besar yaitu Tools pada bagian ini digunakan untuk 

mengeditdan memanipulasi objek, View pada bagian ini digunakan untuk memperbesar 

maupun memperkecil tampilan pada layar monitor. Colors pada bagian ini terdapat pallet 

untuk mengganti warna outline dan fill. Option bagian ini merupakan modifiers dari 

setiap tool yang dipilih. Setiap tool mempunyai modifiers yang berbeda-beda. 

1.  Action script merupakan bahasa pemograman yang digunakan dalam pembuatan 

aplikasi ini. Action script ini hampir mirip dengan javascript dalam web. Action script 

berfungsi untuk mengontrol objek dalam Flash, mengatur navigasi dan interaktifitas 

dengan pengguna. Letak interaktifitas sebuah File Flash terletak pada pemakaian 

action script. 

  



Action pada flash dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Action Frame 

Action Frame merupakan action yang diberikan pada frame, frame yang berisi 

action terdapat tanda pada frame-nya. 

b. Action Objek 

Action objek merupakan action yang diberikan pada objek, baik berupa tombol 

maupun movie clip. 

2. Fungsi Umum Action Script 

a. Gotoandplay 

Gotoandplay ini digunakan jika ingin mengulang animasi yang dibuat. Biasa 

digunakan untuk animasi yang ada on atau off, dalam artian jika ditekan on 

langsung bergerak dan jika ditekan stop akan kembali ke semula. 

b. Gotoandstop 

Gotoandstop Action ini digunakan jika obyek yang diinginkan diam. Atau tidak 

ingin beranjak pindah ke frame berikutnya secara otomatis. 

c. On(release){fscommand(“quit”);} 

On(release){fscommand(“quit”);} Jika action ini di tekan, maka  

aplikasi langsung keluar. 

d. Fscommand(“quit”, true); 

Fscommand(“quit”, true); Action ini berfungsi jika ingin ada animasi 

terlebih dahulu, diberi action pada akhir animasi atau akhir frame. 

e. On(release){fscommand(“quit”);} 

On(release){fscommand(“quit”);} Action script ini berfungsi untuk 

menutup program. 

  



f. On(release){fscommand(“fullscreen”,true);} 

On(release){fscommand(“fullscreen”,true);} Action script ini berfungsi 

untuk membuat program menjadi fullscreen. 

g. Fscommand(“ShowMenu”, false); 

Fscommand(“ShowMenu”, false); Disable context menu. Context menu 

adalah menu yang ada saat kalian klik kanan pada file flash kalian. Jika klik 

kanan, maka akan ditemukan menu-menu seperti Zoom in, Zoom Out, 

Quality. Jika menggunakan action script seperti diatas maka begitu dipilih 

kanan, context menunya hanya menjadi about macromediaflash player dan 

setting. Tekan F9 pada frame. 

h. Music = new Sound(); musik.attachSound (“morningglories”); 

musik.start(0); 

Music = new Sound(); musik.attachSound (“morningglories”); 

musik.start(0); Fungsi dari action script di atas yaitu untuk memasukan 

musik atau sound. 

2.7. Adobe Photoshop 

a. Pengenalan Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop adalah salah satu aplikasi perangkat lunak editor gambar buatan 

Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan 

efek, atau biasa disebut layer style. Photoshop memiliki kemampuan membaca dan 

menulis gambar berformat raster seperti gambar . Png, Jpg, Gif  dan sebagainya. 

Photoshop Juga Memiliki File Khusus Seperti : 

1. PSD (Photoshop Document) Format gambar dalam bentuk layer, termasuk . Teks, 

Oppacity, Blend mode, dan lain- lain. 

2. PSB Adalah File Terbaru Psd yang diatur untuk ukuran file 2GB. 



3. PDD Adalah Versi Lain yang hanya mendukung fitur Perang Lunak Photoshop 

Deluxe. 

 

Gambar 2.2 Area Kerja Adobe Photoshop 

 

b. Area Kerja Adobe Photoshop 

1. Menu Bar, Berisi deretan menu yang meliputi : File, Edit, Image, Layer, Select, 

Filter, View, Windows, Help. 

2. Title Bar, Menampilkan nama file yang sedang aktif dan bisa di gunakan untuk 

memindahkan posisi jendela photoshop pada dekstop. 

3. Sizing Button, Tombol ukuran yang berada pada kanan atas jendela Potoshop. 

4. Toolbox, Komponen yang digunakan untuk memberikan akses perintah ke 

photoshop. 

5. Status Bar, Bagian ini menampilkan berbagai informasi tentang objek dan 

perkakas yang sedang di pilih. 

6. Pallete, Komponen ini digunakan untuk memilih dan mengatur berbagai 

parameter. 

7. Drawing Windows, Daerah yang digunakan sebagai lembar kerja untuk 

berkreasi dengan foto atau gambar. 

8. Ruler, Atau yang disebut juga penggaris yang berguna untuk menentukan posisi 

serta ukuran suatu objek. Ruler muncul saat sudah membuat lembar kerja / 

drawing windows. 


