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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran (Arsyad, 2007: 4). Fungsi utama media pembelajaran adalah 

sebagai alat bantu mengajar yang akan mempengaruhi lingkungan belajar 

(Arsyad, 2007: 15). Arsyad (2007: 25-27) menyebutkan beberapa manfaat praktis 

dari penggunaan media pembelajaran, yaitu: (1) memperjelas pesan pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil belajar; (2) mengarahkan perhatian 

siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar; (3) mengatasi keterbatasan 

indera, ruang, dan waktu; dan (4) memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

antara siswa dengan lingkungan belajarnya. Dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan untuk meyampaikan materi 

pembelajaran. 

 

a. Media Pembelajaran Cetak 

Salah satu jenis media yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah 

media pembelajaran cetak. Media pembelajaran cetak merupakan media yang 

disiapkan di atas kertas untuk pengajaran (Arsyad, 2007: 37). Media pembelajaran 

cetak tidak dapat ditinggalkan sebagai sarana pengajaran karena memegang 

peranan penting dalam bidang pendidikan (Anderson, 1994: 161). 
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Menurut Arsyad (2007: 38-40), media pembelajaran cetak memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Beberapa kelebihan media pembelajaran cetak antara 

lain (1) dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

siswa; (2) dapat menambah daya tarik siswa untuk belajar; (3) dapat 

mempermudah pemahaman informasi yang disajikan dalam format verbal dan 

visual; (4) dapat diproduksi kembali dengan harga yang ekonomis; (5) dapat 

didistribusikan dengan mudah. Beberapa kelemahan media pembelajaran cetak 

antara lain (1) tidak dapat menampilkan objek yang bergerak; (2) biaya 

pencetakan mahal jika menampilkan gambar yang berwarna-warni; (3) proses 

pencetakan memerlukan waktu yang lama; (4) akan menimbulkan kebosanan jika 

media pembelajaran cetak dirancang terlalu panjang; (5) media pembelajaran 

cetak jika tidak dirawat dengan baik akan cepat rusak atau hilang. 

Arsyad (2007: 87-90) menyebutkan bahwa terdapat enam elemen yang 

perlu diperhatikan ketika akan merancang media pembelajaran cetak, yaitu: (1) 

konsistensi; (2) format penulisan; (3) organisasi; (4) daya tarik; (5) ukuran huruf; 

dan (6) penggunaan ruang kosong. Anderson (1994: 163-165) menyebutkan 

beberapa aturan pokok yang perlu diperhatikan dalam pembuatan media 

pembelajaran cetak seperti populasi siswa, usia siswa, penguasaan bahasa, desain 

halaman, penggunaan jenis huruf, penggunaan kata, penggunaan istilah, 

penggunaan kalimat, dan ruang antar baris. 

 

1) Lembar Kerja Siswa (Job Sheet) 

Lembar kerja siswa (job sheet) merupakan salah satu media pembelajaran 

cetak berupa lembaran kertas yang berisi materi dan petunjuk pelaksanaan tugas 
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pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa dengan mengacu pada kompetensi 

dasar yang harus dicapai (Prastowo, 2011: 204). Job sheet merupakan salah satu 

media pembelajaran cetak yang berisi langkah-langkah tentang bagaimana cara 

membuat atau menyelesaikan suatu pekerjaan untuk melatih keterampilan siswa 

dalam pembelajaran praktik (Setiani, Agustini, & Santyadiputra, 2016: 7). Job 

sheet dikemas sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar secara mandiri dan 

berperan aktif dalam pembelajaran praktikum. 

Prastowo (2011: 205-206) menyebutkan bahwa terdapat empat fungsi job 

sheet, yaitu: (1) sebagai bahan ajar cetak yang dapat meminimalkan peran 

pendidik dan memaksimalkan peran peserta didik; (2) sebagai bahan ajar cetak 

yang dapat mempermudah pelaksanaan pengajaran; (3) sebagai bahan ajar cetak 

yang dapat mempermudah peserta didik untuk memahami materi pelajaran; dan 

(4) sebagai bahan ajar cetak yang ringkas dan kaya akan tugas pembelajaran untuk 

berlatih. Penggunaan job sheet dalam pembelajaran dapat mengembangkan 

pemahaman konseptual siswa (Saka, Akdeniz, & Enginar dalam Toman, et al, 

2013: 174) dan dapat meningkatkan minat belajar siswa (Kurt & Akdeniz; Ozmen 

& Yildirim dalam Toman, et al, 2013: 174). 

Prastowo (2011: 206) menyebutkan bahwa terdapat empat poin yang 

menjadi tujuan penyusunan job sheet, yaitu: (1) mempermudah peserta didik 

untuk berinteraksi dengan materi pelajaran; (2) meningkatkan penguasaan materi 

peserta didik melalui tugas pembelajaran yang diberikan; (3) melatih peserta didik 

untuk belajar mandiri; dan (4) mempermudah pendidik dalam memberikan tugas 

pembelajaran kepada peserta didik. 
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Prastowo (2011: 66) menyebutkan bahwa terdapat enam komponen dalam 

bahan ajar job sheet, yaitu: (1) judul; (2) petunjuk belajar; (3) kompetensi dasar 

atau materi pokok; (4) informasi pendukung; (5) tugas atau langkah kerja; dan (6) 

penilaian. Setiani, Agustini, & Santyadiputra (2016: 7) menyebutkan tiga 

komponen yang terdapat pada job sheet, yaitu: (1) materi pokok kegiatan praktik 

yang terdiri dari langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan siswa; (2) alat 

evaluasi yang digunakan; dan (3) keselamatan kerja. 

Langkah-langkah penyusunan job sheet menurut Diknas dalam Prastowo 

(2011: 212) nampak pada Gambar 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Flowchart Langkah-Langkah Penyusunan Job Sheet 

(Sumber: Prastowo, 2011: 212) 
 

Langkah pertama yang dilakukan dalam menyusun job sheet yaitu menganalisis 

kurikulum. Langkah ini dilakukan untuk menentukan materi mana saja yang 
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Menyusun Materi 

Memperhatikan Struktur Job Sheet 
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memerlukan bahan ajar job sheet. Langkah kedua yaitu menyusun peta kebutuhan 

job sheet. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui berapa banyak jumlah job 

sheet yang dibutuhkan. Langkah ketiga yaitu menentukan judul-judul job sheet 

yang ditentukan berdasarkan kompetensi pembelajaran yang terdapat dalam 

kurikulum. Langkah yang keempat yaitu menulis job sheet dengan terlebih dahulu 

merumuskan kompetensi pembelajaran, menentukan instrumen penilaian untuk 

menilai proses kerja dan hasil kerja peserta didik, menyusun materi dari berbagai 

sumber belajar, dan memperhatikan struktur job sheet. 

Prastowo (2011: 217-220) memaparkan empat batasan umum yang 

dijadikan pedoman saat mengembangkan job sheet, yaitu: (1) ukuran kertas; (2) 

kepadatan halaman; (3) penomoran; dan (4) kejelasan. Prastowo (2011: 224-225) 

menyebutkan bahwa terdapat empat variabel yang harus diperhatikan sebelum job 

sheet digunakan oleh peserta didik. Keempat variabel tersebut yaitu: (1) 

kesesuaian desain dengan tujuan pembelajaran; (2) kesesuaian materi dengan 

tujuan pembelajaran; (3) kesesuaian tugas dengan tujuan pembelajaran; dan (4) 

kejelasan penyampaian. Job sheet dapat dievaluasi dengan cara meminta respon 

peserta didik sebagai pengguna. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan job 

sheet yang dikembangkan. 

 

b. Media Pembelajaran dengan Benda Nyata 

Untuk mencapai hasil belajar yang optimum, maka lingkungan belajar 

diusahakan sangat mirip dengan kondisi kerja yang sebenarnya. Oleh karena itu, 

penggunaan media pembelajaran dengan objek yang sesungguhnya atau benda 

tiruan yang mirip sekali dengan aslinya seperti trainer kit akan memberikan 
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rangsangan kepada siswa dalam mempelajari tugas yang berkaitan dengan 

keterampilan psikomotor (Anderson, 1994: 181). Trainer kit sebagai salah satu 

media pembelajaran dengan benda nyata digunakan untuk melatih psikomotor 

siswa pada kegiatan praktikum. Penggunaan trainer kit dalam proses 

pembelajaran praktikum menjadikan siswa lebih antusias untuk belajar. 

Anderson (1994: 181-182) menyebutkan bahwa media pembelajaran 

dengan menggunakan benda nyata dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan 

seperti keselamatan siswa, kemungkinan kerusakan pada alat yang mahal, tingkat 

kebisingan lingkungan, ketersediaan ruangan untuk pembelajaran, dan biaya 

pengadaan peralatan. Selain itu, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan aman 

dan ekonomis, tetapi tetap dapat meniru kondisi kerja semirip mungkin. 

  

2. Problem Based Learning 

Problem Based Learning (PBL) merupakan pendekatan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa melalui pemecahan masalah yang nyata (Etherington, 

2011: 54). Pendekatan pembelajaran ini dirancang agar siswa dapat terlibat 

langsung dalam pola pemecahan masalah dunia nyata yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari. Naziha, et al dalam Bahri, Azli, & Samah (2012: 88) 

memaparkan bahwa PBL dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa 

dalam menganalisis serta memecahkan masalah dunia nyata atau mendekati 

masalah dunia nyata saat melakukan eksperimen yang relevan. 

PBL dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses penyelesaian masalah secara ilmiah (Hamruni, 2012: 

107). Hal ini sependapat dengan Qurniatush & Sujono (2015: 2) yang menyatakan 
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bahwa dalam pembelajaran PBL siswa dilibatkan untuk memecahkan suatu 

masalah melalui tahapan metode ilmiah, sehingga siswa dapat memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah. 

PBL termasuk ke dalam pembelajaran dengan kemampuan berfikir tingkat 

tinggi, seperti menganalisis masalah, memecahkan persoalan secara ilmiah, 

mengevaluasi teknik memecahkan masalah (Setiani, Agustini, & Santyadiputra, 

2016: 2). PBL mendorong siswa untuk mencari solusi terhadap masalah yang 

disajikan dengan menggunakan pengetahuan dan sumber daya yang ada (Tan, 

2009: 20). 

Pembelajaran PBL lebih mengutamakan pemecahan masalah dan 

pemahaman konsep serta konstruksi solusi ketimbang menghafal prosedur 

(Setiani, Agustini, & Santyadiputra, 2016: 4). Inti dari pembelajaran PBL yaitu 

menyajikan situasi pembelajaran berbasis masalah yang autentik dan bermakna 

kepada siswa yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi mereka untuk 

melakukan penyelidikan (Arends, 2015: 406). 

Pendekatan PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bereksplorasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi (Hamruni, 2012: 109). Hal ini sependapat dengan Panen 

dalam Rusmono (2012: 74) yang mengatakan bahwa dengan menggunakan 

pendekatan PBL dalam pembelajaran, siswa diharapkan dapat terlibat dalam 

proses penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan serta mengumpulkan dan 

menggunakan data tersebut untuk memecahkan masalah. Sumber utama data 

dalam PBL adalah pengamatan dan pengalaman (Gonzalez & Batanero 2016: 15). 
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PBL menyajikan pembelajaran yang realistis, praktis serta kolaboratif 

dengan semua anggota kelompoknya turut berkontribusi untuk memecahkan 

masalah (Tan, 2009: 10-11). Diskusi kelompok dalam PBL akan membantu siswa 

untuk menguraikan pengetahuan mereka (Schmidt, 1993: 428). Melalui diskusi 

kelompok, siswa diajak untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka 

tentang permasalahan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. 

Aktivitas pembelajaran PBL akan mengkonstruksi pengetahuan siswa dan 

merefleksikannya dalam kegiatan fisik dan mental. Siswa akan memperoleh 

pengetahuan melalui alat inderanya seperti berinteraksi dengan objek dan 

lingkungan belajarnya dengan cara melihat, mendengar, meraba, mencium, dan 

merasakannya (Setiani, Agustini, & Santyadiputra, 2016: 4). Bell; Downing, 

Ning, & Shin; Thornton; Whitcombe dalam Aziz, et al (2014: 128) memaparkan 

bahwa lingkungan PBL memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan keterampilan mereka dalam pembelajaran mandiri yang akan 

membantu mereka dalam mengelola, merancang, memecahkan masalah, 

menampilkan kinerja, dan mengevaluasi hasil belajar. 

Penggunaan PBL dalam pembelajaran dapat merubah siswa dari pelajar 

yang pasif menjadi pelajar yang aktif (Etherington, 2011: 67). Hal ini sependapat 

dengan Akinoglu & Tandogan dalam Mariani, Wardono & Kusumawardani 

(2014: 532) yang memaparkan bahwa PBL dapat merubah siswa dari penerima 

informasi pasif menjadi pembelajar mandiri yang aktif. Lycke, Grottum & 

Stromso dalam Aziz, et al (2014: 128) telah menunjukkan bahwa siswa PBL 

secara signifikan lebih mandiri dan aktif dalam proses belajar kelompok dengan 

menggunakan sumber daya yang lebih luas untuk belajar. Siswa PBL juga 
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cenderung menunjukkan kreativitas yang lebih besar untuk memecahkan masalah 

(Gonzalez & Batanero 2016: 22). 

Belajar memecahkan masalah merupakan suatu proses berpikir untuk 

mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya 

(Setiani, Agustini, & Santyadiputra, 2016: 6). Siswa harus mengembangkan 

kemampuannya dalam melakukan penyelidikan dengan menggunakan 

pengetahuan dan pengalaman sebelumnya untuk mencari pemecahan masalahnya 

(Etherington, 2011: 58). Hal ini sependapat dengan Hushman & Napper-Owen 

(2011: 19) yang menyatakan bahwa PBL memerlukan pengetahuan yang telah 

diperoleh sebelumnya untuk memecahkan masalah. Schmidt (1993: 428) juga 

menambahkan bahwa aktivasi pengetahuan sebelumnya dapat memfokuskan 

pembelajaran dan memudahkan pemahaman konsep baru untuk dikuasai siswa. 

Jika pengetahuan yang sesuai tidak diaktifkan, maka pembelajaran baru tidak akan 

terjadi atau akan terhambat. 

Ates & Eryilmaz; Ball & Pelco; Cheong dalam Aziz, et al (2014: 128) 

memaparkan bahwa PBL memungkinkan siswa untuk mendapatkan informasi dari 

berbagai sumber belajar dan memungkinkan mereka untuk memahami konsep 

pembelajaran secara mendalam. Selanjutnya Gonzalez & Batanero (2016: 17) 

menambahkan bahwa siswa akan belajar dari pemahaman mereka tentang situasi 

dunia nyata dan akumulasi pengalaman melalui penelitian mereka sendiri serta 

informasi dari pengalaman sebelumnya. Siswa bekerja sama untuk 

mendiskusikan, membandingkan, dan meninjau kembali apa yang telah mereka 

pelajari. 
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Clarke & Hubball serta Torp & Sage dalam Hushman & Napper-Owen 

(2011: 18) memaparkan bahwa penerapan PBL dalam pembelajaran 

mengharuskan siswa untuk bekerja sama, mengintegrasikan materi yang telah 

dipelajari sebelumnya, dan menggunakan sumber daya lainnya untuk 

memecahkan masalah. Siswa akan menyusun pengetahuan yang sudah 

diperolehnya sebagai hasil dari berinteraksi dengan sesama individu, siswa juga 

didorong untuk mengeksplorasi pengetahuan yang telah dimilikinya kemudian 

mengembangkan keterampilan belajarnya untuk menyelesaikan permasalahan. 

(Hamruni, 2012: 106-107). Pemecahan masalah yang efektif tidak hanya 

mengintegrasikan pengetahuan dari banyak disiplin ilmu, namun juga harus 

terampil dan fleksibel dalam menggunakan berbagai cara berpikir (Tan, 2009: 5). 

Boud & Feletti dalam Pepper (2009: 128) menyatakan bahwa PBL telah 

diperkenalkan ke berbagai bidang seperti kesehatan, sains, teknik, bisnis, dan 

pendidikan. Greenwald; Sonmez & Lee dalam Yeo & Tan (2014: 748) 

menyatakan bahwa PBL dianggap tepat untuk pembelajaran sains karena proses 

pemecahan masalahnya dilakukan dengan cara penyelidikan sains. PBL 

menempatkan siswa seperti ilmuwan yang menangani suatu masalah dan 

membuat sebuah penemuan dalam prosesnya (Boud & Feletti, 1991: 46). 

PBL juga telah banyak digunakan di perguruan tinggi untuk membantu 

mahasiswa dalam mempelajari topik yang rumit dengan masalah yang beragam 

(Huang & Wang, 2012: 121). Masalah dalam PBL terdiri dari serangkaian 

fenomena atau kejadian yang dapat dirasakan dalam kehidupan nyata. Fenomena 

ini harus dianalisis atau dijelaskan oleh kelompok dalam hal prinsip dan proses 

yang mendasarinya dengan cara berdiskusi dan mempelajari sumber daya yang 
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relevan (Schmidt, 1993: 427). Oleh karena itu, suasana proses pembelajaran harus 

dirancang sedemikian rupa sehingga mampu merangsang siswa untuk berpikir 

kreatif dan merasa lebih tertantang untuk memecahkan masalah (Setiani, Agustini, 

& Santyadiputra, 2016: 6). 

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PBL 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan 

menyajikan masalah nyata dalam konteks kehidupan sehari-hari agar siswa dapat 

belajar secara aktif dalam memecahan masalah melalui tahapan motode ilmiah 

dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada. Dengan menggunakan 

pendekatan PBL dalam pembelajaran, maka siswa dapat meningkatkan motivasi 

belajar, membangun keterampilan berpikir, mengembangkan pengetahuan tingkat 

tinggi, dan dapat bekerja sama serta berkolaborasi dalam kelompok belajarnya 

(Huang & Wang, 2012: 123). 

 

a. Tujuan PBL 

Savery dalam Yeo & Tan (2014: 748) menyatakan bahwa PBL sebagai 

metode pembelajaran berfokus pada pemecahan masalah dalam situasi kehidupan 

nyata dan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi 

sehingga selaras dengan kompetensi abad ke-21. Tujuan yang ingin dicapai dari 

pendekatan PBL yaitu kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analitis, sistematis, 

dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data 

secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah (Hamruni, 2012: 109). 

Tujuan PBL ini dapat dicapai jika pembelajaran dipusatkan pada permasalahan 

yang autentik dan relevan (Hamruni, 2012: 106). 
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b. Manfaat PBL 

Pepper (2009: 129) menyebutkan tiga manfaat penerapan PBL dalam 

pembelajaran, yaitu: (1) siswa dapat menyelidiki masalah sambil membangun 

pengetahuan mereka untuk melakukan sintesis dan mengintegrasikan informasi 

baru; (2) siswa dapat lebih bertanggung jawab atas pembelajaran yang terjadi 

dalam kelompok mereka sementara guru memantau dan memfasilitasi 

pembelajaran siswa; dan (3) siswa dapat terlibat langsung dengan pengalaman 

belajar yang lebih lengkap. 

Manfaat lain dari penerapan PBL yaitu: (1) PBL mengajak siswa untuk 

aktif dalam kegiatan pembelajaran (Setiani, Agustini, & Santyadiputra, 2016: 5); 

(2) PBL mendorong kemampuan siswa untuk berpikir kreatif dalam memecahkan 

masalah (Tan, 2009: 1); (3) PBL membantu siswa dalam memahami teori yang 

diaplikasikan secara praktis pada situasi nyata (Hushman & Napper-Owen, 2011: 

19); (4) PBL membantu siswa dalam meningkatkan pembelajaran konseptual, 

pengetahuan, keterampilan dan nilai siswa (Etherington, 2011: 57-58); dan (5) 

PBL menjadikan pembelajaran siswa lebih terbuka, reflektif, kritis dan aktif 

(Boud & Feletti, 1991: 45). 

Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan sangat aktif dalam 

kegiatan pembelajarannya (Setiani, Agustini, & Santyadiputra, 2016: 3). Siswa 

dapat menerapkan pemikiran kritisnya tersebut untuk mempelajari masalah yang 

rumit dan praktis (Huang & Wang, 2012: 123). Dapat disimpulkan bahwa secara 

umum PBL dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa agar terampil 

dalam memecahkan masalah melalui pengalaman yang nyata sehingga dapat 

menjadi pembelajar yang mandiri. 
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c. Karakteristik PBL 

Barrows dalam Hushman & Napper-Owen (2011: 18-19) menyebutkan 

tujuh karakteristik PBL, yaitu: (1) pembelajaran berpusat pada siswa; (2) 

pembelajaran terjadi pada kelompok kecil; (3) guru berperan sebagai fasilitator; 

(4) masalah digunakan sebagai fokus utama pembelajaran; (5) penyajian masalah 

mendorong keterampilan siswa; (6) masalah bersifat tidak terstruktur dan spesifik; 

dan (7) informasi diperoleh dari pembelajaran mandiri. PBL mengharuskan siswa 

untuk mengidentifikasi apa saja yang perlu mereka ketahui, di mana mereka dapat 

menemukan pengetahuan tersebut, dan bagaimana menggunakan pengetahuan 

tersebut untuk memecahkan masalah. Siswa akan belajar dalam kelompok 

kolaboratif dan mengumpulkan gagasan serta sumber daya untuk memecahkan 

masalah. Guru akan bertindak sebagai pemandu yang mengarahkan siswa ke 

sumber belajar untuk memecahkan masalah. 

Masalah sebagai inti dari PBL mengharuskan siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan pengetahuan dan pengalamannya dari berbagai sumber daya 

yang ada. Masalah yang diberikan kepada siswa harus cukup kompleks sehingga 

siswa akan mencari metode dan teknik baru untuk menyelesaikan masalahnya. 

Masalah dalam PBL sering kali beragam dengan banyak aspek sehingga perlu 

dicari pemecahan masalahnya dengan melibatkan pengetahuan dan keterampilan 

siswa dari berbagai bidang. PBL mengharuskan siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilannya melalui pengalaman mereka saat memecahkan 

masalah, serta diharapkan dapat berkontribusi untuk mengarahkan dirinya dalam 

lingkungan belajar yang akan mendorong mereka pada kesuksesan di masa yang 

akan datang. 
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Baron dalam Rusmono (2012: 74) menyebutkan ciri-ciri pendekatan 

pembelajaran PBL, yaitu: (1) menggunakan permasalahan dalam dunia nyata; (2) 

pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah; dan (3) guru berperan 

sebagai fasilitator. Hamruni (2012: 110) menyebutkan beberapa kriteria bahan 

pembelajaran dalam PBL, yaitu: (1) mengandung isu konflik; (2) berfisat familiar 

dan universal; (3) mendukung tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku; dan (4) sesuai dengan minat siswa. 

Arends (2015: 407) menyebutkan bahwa terdapat lima ciri pendekatan 

PBL, yaitu: (1) menyajikan masalah atau pertanyaan; (2) interdisipliner; (3) 

penyelidikan autentik; (4) membuat produk atau pameran; dan (5) kolaborasi. 

PBL menyusun pengajaran berdasarkan masalah atau pertanyaan yang penting 

dan bermakna bagi siswa. PBL menuntut siswa untuk mempelajari banyak 

disiplin ilmu dalam mencari solusi permasalahan yang diselidiki. PBL menuntut 

siswa untuk melakukan penyelidikan autentik untuk mencari solusi yang nyata 

bagi masalah yang nyata. PBL menuntut siswa untuk membuat produk (laporan, 

poster, model fisik, video) yang menjelaskan solusi dari permasalahan yang 

diselidiki. PBL menuntut siswa untuk bekerja sama dengan siswa yang lainnya 

dalam mencari solusi permasalahan. 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan PBL 

Hamruni (2012: 114-115) menyebutkan beberapa kelebihan dan 

kekurangan pendekatan PBL. Beberapa kelebihan PBL yaitu: (1) meningkatkan 

aktivitas belajar siswa; (2) membantu siswa menggunakan pengetahuannya untuk 

memahami masalah dalam kehidupan nyata; (3) membantu siswa untuk 
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mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam 

pembelajaran yang dilakukan; (4) mengembangkan kemampuan siswa untuk 

berpikir kritis; (5) memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuannya dalam dunia nyata; dan (6) mengembangkan minat siswa untuk 

terus belajar. Beberapa kekurangan PBL yaitu: (1) masalah akan menjadi sulit 

dipecahkan ketika siswa tidak memiliki minat untuk belajar; dan (2) 

membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan. 

 

e. Masalah dalam PBL 

Sebagai pendekatan pembelajaran berbasis masalah, PBL menempatkan 

masalah sebagai kunci dalam proses pembelajarannya. Carroll, Clark, Kane, 

Sutherland, & Preston dalam Etherington (2011: 54) memaparkan bahwa siswa 

akan dihadapkan dengan masalah kehidupan nyata yang membutuhkan solusi. 

Masalahnya sering kali tidak terstruktur sehingga tidak ada prosedur yang jelas 

untuk diikuti. Siswa harus menganalisis masalah tersebut untuk menemukan 

solusinya. Mereka berpikir secara intelektual dan bekerja sama dengan orang lain 

dalam kelompok kecil. 

Proses pembelajaran PBL dimulai dengan menyajikan permasalahan yang 

akan menentukan arah pembelajaran. Masalah yang disajikan dalam PBL harus 

sesuai dengan taraf kemampuan siswa (Setiani, Agustini, & Santyadiputra, 2016: 

6). Schmidt (1993: 428) menyatakan jika permasalahan yang disajikan sesuai 

dengan tingkat pengetahuan siswa, maka mereka mempunyai pemahaman dari 

beberapa pengetahuan sebelumnya. Namun jika siswa mengalami masalah yang 

tidak dipahami, maka mereka mempunyai pertanyaan untuk memperoleh tingkat 
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pemahaman masalah yang lebih dalam. Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi 

sebagai tujuan belajar yang harus ditempuh melalui pembelajaran mandiri. 

Dengan demikian siswa akan meninjau buku teks, artikel dan sumber daya lainnya 

untuk membangun pengetahuan baru yang lebih komprehensif dari masalah 

tersebut. 

PBL menggunakan masalah sebagai fokus pada aktivitas pembelajarannya 

(Boud & Feletti, 1991: 14). Masalah ini digunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan kreativitas siswa (Tan, 2009: 1). 

Masalah dalam PBL adalah masalah yang bersifat realistis dan terjadi secara alami 

dalam setting pendidikan (Hushman & Napper-Owen, 2011: 18). Masalah dalam 

PBL juga bersifat terbuka dengan jawaban yang belum pasti (Hamruni, 2012: 

109). Masalah tersebut dapat merangsang keingintahuan siswa untuk melakukan 

penyelidikan dalam rangka membangun pengetahuan mereka sendiri (Tan, 2009: 

6). Masalah yang digunakan juga harus relevan dengan tujuan pembelajaran, 

mutakhir, dan dikemas secara menarik. Desain permasalahan dalam PBL 

mewakili situasi dunia nyata dan autentik, di mana siswa dapat bekerja sama 

dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalahnya (Pepper, 2009: 129). 

Schwartz, Bansford & Sears dalam Etherington (2011: 57) menyatakan bahwa 

dengan memecahkan masalah autentik siswa menjadi lebih bertanggung jawab 

atas pembelajaran mereka dan mampu menghubungkan teori dengan praktik. 

Fathurrohman (2015: 112) menyebutkan bahwa PBL menggunakan 

masalah nyata, tidak terstruktur, dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi siswa 

untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah, berpikir kritis, serta 

membangun pengetahuan baru. Cheong dalam Aziz, et al (2014: 128) 



27 
 

memaparkan bahwa PBL menggunakan masalah yang rumit sehingga mendorong 

siswa untuk aktif dalam bekerja sama. Masalah ini harus diselesaikan secara 

ilmiah dengan proses berpikir yang sistematis dan logis (Hamruni, 2012: 105). 

Masalah yang baik harus autentik, membingungkan, terbuka untuk 

kolaborasi, dan meaningful bagi para siswa (Arends, 2015: 415). Masalah yang 

autentik berarti berdasarkan pada pengalaman yang nyata. Masalah yang 

membingungkan berarti harus didefinisikan dengan kurang sempurna sehingga 

akan memunculkan sensasi misteri. Masalah yang terbuka berarti harus 

memberikan umpan balik sebagai bentuk kerja sama. Masalah yang meaningful 

berarti harus bermakna bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangan 

intelektual mereka. 

Masalah dalam PBL harus berasal dari kehidupan nyata atau menjadi 

representasi yang sangat dekat dengan kehidupan nyata yang mungkin akan 

dihadapi siswa dalam konteks kehidupan profesional mereka di masa depan 

(Gonzalez & Batanero 2016: 17). Hal ini dimaksudkan karena permasalahan 

dalam PBL mungkin akan muncul dan harus dihadapi siswa di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pembiasaan kepada siswa untuk 

mencari solusi dari berbagai permasalahan yang ada. 

Tan (2009: 4) menyebutkan beberapa bentuk permasalahan PBL dalam 

pembelajaran seperti: (1) terjadinya kegagalan dalam melakukan sesuatu; (2) 

situasi yang membutuhkan perhatian atau perbaikan; (3) kebutuhan untuk 

menemukan cara yang lebih baik atau cara yang baru dalam melakukan sesuatu; 

(4) fenomena atau pengamatan yang tidak dapat dijelaskan; (5) kesenjangan 

informasi dan pengetahuan; (6) situasi dalam pengambilan keputusan; dan (7) 
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kebutuhan akan desain atau inovasi baru. Permasalahan tersebut mengharuskan 

individu atau kelompok untuk menemukan solusinya berdasarkan pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya (Setiani, Agustini, & 

Santyadiputra, 2016: 6). 

 

f. Desain dan Implementasi Pembelajaran PBL 

Gonzalez & Batanero (2016: 20) memaparkan bahwa desain dan 

implementasi pembelajaran PBL adalah bekerja secara individu dan kelompok. 

Tanpa kerja individu, siswa akan sulit mengasimilasi pengetahuan yang 

dibutuhkan. Tanpa kerja kolaboratif, siswa tidak akan ada pengembangan 

keterampilan komunikatif yang diperlukan untuk menegosiasikan masalah yang 

harus diselesaikan oleh kelompok tersebut. 

Dalam pembelajaran PBL, siswa akan belajar dalam kelompok kecil 

dengan bantuan guru yang memfasilitasi proses pembelajaran (Boud & Feletti, 

1991: 15). Kelompok dalam PBL terdiri dari tiga atau empat orang siswa, di mana 

setelah setiap modul pengajaran selesai, kelompok tersebut akan dikonfigurasi 

ulang secara acak sehingga siswa dapat belajar bekerja sama dengan orang yang 

berbeda secara produktif (Gonzalez & Batanero, 2016: 16). Di dalam 

kelompoknya, siswa akan belajar secara aktif untuk mendiskusikan serta 

menganalisis masalah, mendengarkan gagasan dan solusi, menerapkan 

pengetahuan, mengevaluasi solusinya, dan akhirnya membagikan apa yang 

mereka yakini sebagai solusi terbaik untuk penyelesaian masalah (Hushman & 

Napper-Owen, 2011: 18). 
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Dalam pembelajaran PBL, guru berperan sebagai fasilitator yang akan 

memfasilitasi siswa dalam menyelesaikan masalah dan membangun 

pengetahuannya secara berkelompok. Guru akan memberikan masalah kepada 

siswa, mengajukan pertanyaan kepada siswa, memberikan kemudahan kepada 

siswa untuk berdiskusi, memberikan fasilitas kepada siswa untuk melakukan 

penelitian, dan membimbing serta mengarahkan siswa untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan (Setiani, Agustini, & Santyadiputra, 2016: 6-7). 

Kondisi yang diperlukan agar pelaksanaan PBL dapat berhasil yaitu 

pengawasan dari guru dan kehadiran fisik dari siswa (Gonzalez & Batanero 2016: 

19). Hamruni (2012: 108) menjelaskan bahwa pendekatan PBL sangat baik 

diterapkan pada situasi dan kondisi ketika: (1) guru menginginkan agar siswanya 

dapat memahami materi pelajaran bukan hanya mengingatnya; (2) guru 

menginginkan agar siswanya dapat mengembangkan keterampilan berpikir 

rasional; (3) guru menginginkan agar siswanya dapat memecahkan masalah 

pembelajaran; (4) guru menginginkan agar siswanya dapat lebih bertanggung 

jawab dalam belajarnya; dan (5) guru menginginkan agar siswanya memahami 

hubungan antara teori yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya. 

Kondisi pembelajaran yang tepat akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, 

sehingga siswa dapat menggunakan kemampuan berpikir secara optimal dalam 

memecahkan masalah dan pengambilan keputusan (Setiani, Agustini, & 

Santyadiputra, 2016: 3). 
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g. Tahapan PBL 

Barrows & Tamblyn dalam Hushman & Napper-Owen (2011: 18) 

menyebutkan tiga fase utama dalam pendekatan PBL, yaitu: (1) menyajikan 

skenario masalah; (2) mencari informasi; dan (3) mendiskusikan masalah serta 

menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Huda (2015: 272-273) 

menyebutkan enam sintak operasional PBL, yaitu: (1) siswa disajikan suatu 

masalah; (2) siswa mendiskusikan masalah dalam sebuah kelompok; (3) siswa 

terlibat dalam pembelajaran untuk menyelesaikan masalah; (4) siswa melakukan 

sharing informasi; (5) siswa menyajikan solusi atas masalah; dan (6) siswa 

meninjau kembali apa yang telah mereka pelajari. Etherington (2011: 55) 

memodelkan pembelajaran PBL seperti yang nampak pada Gambar 2. 

 
 

Gambar 2. Model Pembelajaran PBL (Sumber: Etherington, 2011: 55) 
 

Disajikannya permasalahan dalam kehidupan nyata merupakan langkah awal dari 

model pembelajaran PBL. Melalui pemberian masalah, siswa dilatih menganalisis 

permasalahan yang ada sehingga diketahui apa yang harus mereka kerjakan dan 

apa yang mereka butuhkan untuk menangani permasalahannya. Siswa dapat 
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menetapkan permasalahannya, melakukan penelitian, dan menemukan solusinya 

sebagai bentuk dari penyelesaian masalah. 

Mariani, Wardono & Kusumawardani (2014: 537) menyebutkan lima 

tahap pembelajaran PBL dengan bantuan media pembelajaran cetak, yaitu: (1) 

memberi orientasi masalah kepada siswa; (2) mengorganisasi siswa untuk 

melakukan penelitian; (3) membantu siswa dalam penyelidikan; (4) menyajikan 

pameran; dan (5) menganalisis dan mengevaluasi progres pemecahan masalah. 

Pada tahap pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan masalah, 

dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Pada tahap 

kedua, guru membagi jumlah siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian guru 

membagikan trainer kit dan job sheet kepada masing-masing kelompok untuk 

melakukan praktikum. Pada tahap ketiga, guru membimbing siswa untuk 

berdiskusi bersama kelompoknya serta melakukan penyelidikan dengan cara 

mencari berbagai informasi terkait dengan permasalahan pembelajaran praktikum. 

Pada tahap keempat, guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan 

hasil praktikum di depan kelas. Pada tahap kelima, guru membimbing siswa untuk 

melakukan refleksi dari semua progres pembelajaran yang telah mereka lakukan. 

Arends (2015: 421) menyebutkan lima tahap pembelajaran PBL, yaitu: (1) 

mengorientasikan peserta didik terhadap masalah; (2) mengorganisasikan peserta 

didik untuk belajar; (3) membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok; (4) 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya; dan (5) menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap pertama, pembelajaran 

dimulai dengan menjelaskan tujuan yang akan dicapai, menyiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, serta memotivasi siswa untuk 
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terlibat dalam proses pembelajaran. Pada tahap kedua, pembelajaran dilakukan 

dengan cara mendefinisikan tugas belajar kepada siswa terkait dengan 

permasalahan yang telah ditentukan. Pada tahap ketiga, pembelajaran dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dan melakukan percobaan. Pada tahap keempat, 

pembelajaran dilakukan dengan cara menyiapkan hasil karya. Pada tahap kelima, 

pembelajaran diakhiri dengan mengevaluasi proses pembelajaran. Tahapan-

tahapan PBL yang dilaksanakan secara sistematis pada pembelajaran dapat 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. 

 

h. PBL Laboratory 

Naziha, et al dalam Bahri, Azli, & Samah (2012: 88) memaparkan bahwa 

PBL Laboratory telah diidentifikasi sebagai pendekatan pembelajaran yang 

efektif digunakan pada kegiatan praktikum di laboratorium. PBL Laboratory 

bertujuan untuk mendorong siswa supaya menjadi pelajar yang aktif dan kreatif 

dalam memecahkan masalah dengan menilainya secara objektif berdasarkan 

kinerjanya (Bahri, Azli, & Samah, 2012: 90). Selanjutnya Naziha, et al dalam 

Bahri, Azli, & Samah (2012: 89) menyebutkan bahwa PBL Laboratory sangat 

bermanfaat bagi siswa terutama dalam meningkatkan keterampilan teknis untuk 

tempat kerjanya nanti. Hal ini sependapat dengan Boud & Feletti (1991: 318) 

yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan berbasis masalah sangat penting 

bagi siswa untuk menyesuaikan dirinya dengan profesi mereka di masa depan. 

Naziha, et al dalam Bahri, Azli, & Samah (2012: 89) menyebutkan peran 

guru pada PBL Laboratory yaitu memfasilitasi setiap kelompok dalam 

memecahkan suatu masalah dan mengevaluasi kinerja siswa di laboratorium. 



33 
 

Untuk mengevaluasi kinerja siswa, maka diperlukan rubrik penilaian. Rubrik 

penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai prestasi dan kemajuan siswa 

dalam berbagai aktivitas pembelajaran berdasarkan kinerja, kesesuaian sikap dan 

perkembangan pengetahuan mereka (Bahri, Azli, & Samah, 2012: 92-93). Heidi 

& Ying dalam Bahri, Azli, & Samah (2012: 90) mendefinisikan bahwa rubrik 

penilaian adalah alat utama yang digunakan oleh guru untuk mengevaluasi kinerja 

siswa berdasarkan kriteria terentu seperti yang nampak pada Tabel 1. Buku 

catatan, presentasi dan laporan akan dinilai berdasarkan kerja kelompok 

sedangkan aktivitas siswa di laboratorium dan evaluasi diri akan dinilai secara 

individu (Bahri, Azli, & Samah, 2012: 94). 

 
Tabel 1. Kriteria Evaluasi PBL Laboratory 

 
Kriteria Persentasi 

Buku catatan kelompok 30 
Presentasi kelompok 20 
Laporan kelompok 20 
Aktivitas siswa di laboratorium 20 
Evaluasi diri  10 

Total 100 
 Sumber: Bahri, Azli, & Samah (2012: 90) 
 

i. Evaluasi PBL 

PBL menilai siswa dari proses pemecahan masalah (Hushman & Napper-

Owen, 2011: 19). Macdonald & Savin-Baden dalam Hushman & Napper-Owen 

(2011: 19) mengemukakan bahwa penilaian harus menggambarkan kemampuan 

siswa tentang seberapa baik mereka belajar bukan seberapa banyak yang telah 

mereka pelajari. Hal ini menunjukkan bahwa PBL menilai kualitas belajar siswa 

bukan kuantitas belajar siswa. Kualitas belajar siswa dapat dinilai dengan 

menggunakan rubrik penilaian. Ronis dalam Etherington (2011: 60-61) 
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menyebutkan lima poin yang terdapat pada rubrik penilaian PBL seperti yang 

nampak pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rubrik Penilaian PBL 
 

Kriteria Pemula = 1 Dasar = 2 Ahli = 3 Terampil = 4 
Kualitas 

penelitian 
Banyak 
ketidakakuratan, 
tapi sedikit 
detail 

Akurasi tidak 
konsisten, 
tapi beberapa 
tingkat lebih 
detail 

Akurat dan 
kompeten, 
dengan detail 
yang relevan 

Sangat akurat 
dan canggih, 
dengan detail 
eksplisit 

Strategi 
yang 

digunakan 

Setidaknya satu 
strategi dapat 
diterima dan 
dicoba 

Setidaknya 
satu strategi 
dapat 
diterima dan 
diterapkan 
dengan benar 

Beberapa 
strategi 
kualitas 
tinggi 
diterapkan 

Banyak 
strategi rumit 
dan canggih 
diterapkan 

Organisasi 
penelitian 

Organisasi yang 
membingungkan 
dan canggung 

Organisasi 
sederhana, 
tapi dapat 
diterima 

Organisasi 
reflektif 
menunjukkan 
perencanaan 
yang solid 

Organisasi 
intuitif 
menampilkan 
pemikiran 
yang 
kompleks dan 
perseptif 

Komunikasi Tidak efektif 
dan tidak jelas 

Kualitas tidak 
berbobot dan 
dapat 
menyebabkan 
kebingungan 

Komunikasi 
yang 
kompeten dan 
efektif 

Komunikasi 
yang tepat 
dan 
menunjukkan 
kemutakhiran 
tingkat tinggi 

Pemahaman Sedikit 
pemahaman 
yang 
ditunjukkan 

Pemahaman 
yang terbatas 
dan dangkal 
ditunjukkan 

Pemahaman 
yang akurat 
dan bijaksana 

Banyak 
pemahaman 
yang 
mendalam 
dan perseptif 

Sumber: Etherington (2011: 61) 
 

3. Pengukuran Denyut Jantung 

a. Anatomi dan Fisiologi Jantung 

Jantung adalah salah satu organ tubuh berupa otot, berbentuk kerucut, 

berongga, serta memiliki basis yang berada di atas dan puncak yang berada di 

bawah. Jantung terletak di dalam toraks, di antara kedua paru-paru, di belakang 
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sternum, dan lebih menghadap ke kiri (Pearce, 2011: 143-144). Pada orang 

dewasa, jantung memiliki panjang sekitar 12 cm, lebar 8 cm, tebal 6 cm dengan 

berat sekitar 280-340 gram pada pria dan 230-280 gram pada wanita (Atmodjo & 

Pratama, 2011: 142). Anatomi jantung manusia nampak pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Anatomi Jantung Manusia (Sumber: Tim GTC, 2016: 90) 
 

Struktur jantung terdiri dari otot jantung yang bertanggung jawab untuk 

melakukan sirkulasi darah dalam tubuh. Jantung memiliki empat fungsi utama, 

yaitu: (1) mengumpulkan darah dari seluruh bagian tubuh; (2) memompa darah ke 

paru-paru; (3) mengumpulkan darah dari paru-paru; dan (4) memompa darah ke 

semua bagian tubuh (Najarian & Splinter, 2012: 171). Secara umum jantung 

berfungsi sebagai pompa untuk sistem peredaran darah dalam tubuh atau yang 

dikenal sebagai sistem kardiovaskular. 

Secara struktural, jantung terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan 

dan kiri. Setiap bagian jantung memiliki dua bilik yang disebut atrium dan 

ventrikel. Atrium berfungsi untuk menerima darah masuk ke jantung sedangkan 

ventrikel berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Menurut Tim GTC 

(2016: 90), secara keseluruhan jantung memiliki empat ruangan, yaitu atrium kiri, 

atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Atrium kanan menerima darah 
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dengan kadar oksigen rendah dari vena cava superior dan inferior, kemudian 

meneruskannya ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid, lalu diteruskan ke 

arteri pulmonaris kiri dan kanan untuk menuju paru-paru melalui katup 

pulmonaris semilunar. Darah kaya oksigen dari paru-paru akan dialirkan ke atrium 

kiri melalui vena pulmonaris kiri dan kanan, kemudian meneruskannya ke 

ventrikel kiri melalui katup bikuspid, lalu diteruskan ke aorta untuk di alirkan ke 

seluruh tubuh melalui katup aortik semilunar. Darah di alirkan ke seluruh tubuh 

melalui pembuluh arteri, kapiler, dan vena. Siklus peredaran darah tersebut akan 

terus berulang selama manusia hidup. Fisiologi jantung manusia nampak pada 

Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. Fisiologi Jantung Manusia (Sumber: Tim GTC, 2016: 91) 
 



37 
 

Jantung memiliki empat katup, yaitu: (1) katup trikuspid atau katup atrio-

ventrikel kanan yang berada diantara atrium kanan dan ventrikel kanan, berfungsi 

untuk mencegah aliran darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan; (2) katup 

bikuspid atau katup atrio-ventrikel kiri yang berada diantara atrium kiri dan 

ventrikel kiri, berfungsi untuk mencegah aliran darah dari ventrikel kiri ke atrium 

kiri; (3) katup pulmonaris semilunar atau katup pulmonal yang berada di ventrikel 

kanan, berfungsi agar darah tidak mengalir kembali ke ventrikel kanan; dan (4) 

katup aortik semilunar atau katup aorta yang berada diantara ventrikel kiri dan 

aorta, berfungsi agar darah tidak mengalir kembali ke ventrikel kiri (Khandpur, 

2003: 4). Secara umum katup-katup dalam sistem peredaran darah berfungsi agar 

darah mengalir satu arah ke arah yang benar. 

Dinding jantung terdiri dari tiga lapisan, yaitu: (1) lapisan perikardium 

atau lapisan luar jantung yang membuat permukaan luar jantung lembab dan 

mencegah terjadinya gesekan saat jantung berdenyut kencang; (2) lapisan 

miokardium atau lapisan tengah jantung merupakan otot utama jantung yang 

terdiri dari serat silinder pendek dan secara otomatis berkontraksi serta relaksasi 

sepanjang umur; dan (3) lapisan endokardium atau lapisan dalam jantung yang 

menyediakan lapisan halus agar darah dapat mengalir (Khandpur, 2003: 4). 

Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi tubuh di mana makanan, 

oksigen, air dan kebutuhan lainnya diangkut ke sel jaringan dan produk limbah 

dipindahkan. Hal ini terjadi melalui proses difusi, di mana makanan dari sel darah 

berdifusi melalui dinding kapiler menjadi cairan interstisial. Demikian pula 

karbon dioksida dan beberapa produk limbah dari cairan interstisial berdifusi 

melalui dinding kapiler ke dalam sel darah (Khandpur, 2003: 6-7). Selain 
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berfungsi sebagai alat transportasi, sistem peredaran darah juga berfungsi sebagai 

sistem proteksi dan sistem regulasi (Atmodjo & Pratama, 2011: 140). 

Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah 

besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar atau 

sirkulasi sistemik mengalir dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh kemudian ke 

atrium kanan, sedangkan sistem peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonal 

mengalir dari ventrikel kanan ke paru-paru kemudian ke atrium kiri (Pearce, 2011: 

152). Sisi kanan jantung tidak harus bekerja sangat keras untuk mengalirkan darah 

melalui sirkulasi pulmonal, sehingga berfungsi sebagai pompa tekanan rendah. 

Sisi kiri jantung harus bekerja sangat keras untuk mengalirkan darah melalui 

sirkulasi sistemik, sehingga berfungsi sebagai pompa tekanan tinggi (Enderle & 

Bronzino, 2012: 98). 

Dalam sistem peredaran darah terdapat tiga jenis pembuluh darah, yaitu: 

(1) pembuluh darah arteri yang berdinding tebal dan membawa darah beroksigen 

menjauh dari jantung; (2) pembuluh darah vena yang berdinding tipis dan 

membawa darah beroksigen ke jantung; dan (3) pembuluh darah kapiler yang 

merupakan tingkat terkecil dan tingkat terakhir dari pembuluh darah (Khandpur, 

2003: 4-5). Rata-rata orang dewasa memiliki sekitar 5 liter darah dalam tubuhnya, 

di mana 75% darah berada dalam sirkulasi sistemik di pembuluh darah, 20% 

darah berada di arteri, dan 5% darah berada di kapiler (Enderle & Bronzino, 2012: 

98). 
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b. Sistem Konduksi Jantung 

Berdasarkan strukturnya, otot jantung memiliki tiga jenis sel, yaitu: (1) sel-

sel pacemaker; (2) sel-sel konduksi; dan (3) sel-sel kontraktil. Sel-sel pacemaker 

dan sel-sel konduksi berfungsi sebagai fungsi elektrik, sedangkan sel-sel 

kontraktil berfungsi sebagai fungsi mekanik. Sel-sel ini merupakan sistem 

jaringan yang menghantarkan impuls dari atrium ke ventrikel (Sudiharto & 

Sartono, 2011: 68). 

Selama masih hidup, jantung akan terus-menerus berkontraksi dan 

berelaksasi. Fase kontraksi atau pemompaan darah disebut sistol, sedangkan fase 

relaksasi atau pengisian siklus jantung disebut diastol. Kontraksi atrium dan 

ventrikel yang berirama akan menghasilkan sinyal listrik di dalam jantung. Pola 

aktivasi listrik di dinding atrium dan ventrikel diprakarsai oleh serangkaian 

peristiwa yang terkoordinasi dalam sistem konduksi jantung (Webster, 2010: 

147). 

Sistem konduksi jantung terdiri dari Nodus Sinoatrial (SA node), Nodus 

Atrioventricular (AV node), berkas His, dan serabut Purkinje seperti yang nampak 

pada Gambar 5. SA node terletak di sudut kanan atas atrium kanan yang berfungsi 

untuk mengatur ritme jantung. AV node terletak dekat interatrial septum bagian 

bawah, di atas sinus koronarius, di belakang katup trikuspid yang berfungsi untuk 

memperlambat kecepatan konduksi. Berkas His terbagi atas berkas kiri dan kanan 

yang bercabang menjadi serabut Purkinje (Tim GTC, 2016: 91-92).  
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Gambar 5. Sistem Konduksi Jantung (Sumber: Sudiharto & Sartono, 2011: 68) 
 

Sel pacu jantung di SA node mengirim gelombang aktivasi melalui atrium. 

Fase kontraksi di kedua atrium (sistol atrium) menyebabkan katup trikuspid dan 

katup bikuspid terbuka lalu memindahkan darah dari atrium kanan ke ventrikel 

kanan dan dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Gelombang aktivasi kemudian 

bergerak melambat ke AV node untuk memberi waktu bagi ventrikel mengisi 

darah dari atrium. Setelah meninggalkan AV node, gelombang aktivasi bergerak 

dengan sangat cepat ke berkas His dan serabut Purkinje sampai mencapai sel-sel 

di kedua ventrikel. Gelombang aktivasi ini menyebar melalui jaringan ventrikel 

yang menyebabkan kontraksi di kedua ventrikel (sistol ventrikel), sehingga 

menyebabkan katup pulmonaris semilunar dan katup aortik semilunar terbuka 

kemudian darah masuk ke arteri pulmonaris dari ventrikel kanan dan masuk ke 

aorta dari ventrikel kiri (Enderle & Bronzino, 2012: 100-101). Dapat disimpulkan 

bahwa SA node merupakan alat pacu jantung utama yang menstimulasi atrium 

dan AV node yang merangsang ventrikel (Najarian & Splinter, 2012: 174). Pada 

fase relaksasi (diastol), darah yang tidak beroksigen masuk ke atrium kiri 

sedangkan darah yang beroksigen masuk ke atrium kanan. Pada saat ini atrium 



41 
 

kiri dan kanan serta ventrikel kiri dan kanan dalam keadaan rileks (Beevers, 2002: 

11). 

SA node memulai aktivitas jantung dan bertindak sebagai alat pacu 

jantung utama yang memicu potensial aksi tersendiri. Potensial aksi dari SA node 

mengkontraksikan otot atrium sehingga impuls menyebar melalui dinding atrium 

ke AV node. Impuls di AV node mengalami penundaan untuk memastikan atrium 

menyelesaikan kontraksinya sebelum ada kontraksi ventrikel. Impuls 

meninggalkan AV node melalui berkas His dan serabut Purkinje dengan 

kecepatan tinggi yang membawa potensial aksi ke ventrikel. Serabut Purkinje 

terbagi menjadi dua cabang untuk memulai potensial aksi di dua ventrikel. Impuls 

menyebar dengan cepat dari puncak jantung, sehingga arah kontraksi ventrikel 

dimulai pada puncak jantung ke basis jantung melalui dinding ventrikel. Hal ini 

menyebabkan kontraksi ventrikel yang menghasilkan tindakan meremas dan 

memaksa darah keluar dari ventrikel ke dalam sistem arteri (Khandpur, 2003: 35-

36). 

 

c. Sistem Kelistrikan Jantung 

Dalam elektrofisiologi, terdapat tiga ion yang berperan penting pada sel 

otot jantung, yaitu: (1) kalium; (2) natrium; dan (3) kalsium. Pergerakan ion di 

dalam tubuh manusia akan menghasilkan arus listrik. Ion ini akan mengalir dari 

konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Proses terjadinya perubahan 

muatan akibat rangsangan disebut depolarisasi, sedangkan proses terjadinya 

pengembalian muatan ke keadaan semula disebut repolarisasi (Sudiharto & 

Sartono, 2011: 69-70). Otot jantung memiliki masa depolarisasi dan repolarisasi 
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yang jauh lebih lama. Periode depolarisasi yang lebih lama pada otot jantung 

memastikan kontraksi maksimum dari satu impuls tunggal. Periode repolarisasi 

yang lebih lama pada otot jantung memastikan tidak akan ada tumpang tindih 

kontraksi (Najarian & Splinter, 2012: 173). 

Jantung melakukan potensial aksi melalui perubahan konsentrasi ion yang 

melintasi membran sel (Khandpur, 2003: 35). Potensial aksi menyebabkan sel otot 

jantung berkontraksi sehingga terjadi perubahan tekanan untuk membuka dan 

menutup katup jantung (Najarian & Splinter, 2012: 173). Potensial aksi jantung 

terdiri dari lima fase seperti yang nampak pada Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 6. Fase Potensial Aksi Jantung (Sumber: Tim GTC, 2016: 93) 
 

Fase 0 merupakan fase depolarisasi yang ditunjukan dengan adanya 

penanjakan pertama dari potensial istirahat sebagai akibat masuknya natrium 

secara tiba-tiba ke dalam sel. Fase 1 merupakan fase repolarisasi singkat yang 

disebabkan karena tertutupnya kanal natrium secara tiba-tiba dan keluarnya 

kalium dari dalam sel. Fase 2 merupakan fase plateu yang terjadi secara perlahan-

lahan sebagai akibat masuknya kalsium ke dalam sel, di mana fase ini merupakan 

fase yang sangat penting untuk mengatur kontraksi jantung. Fase 3 merupakan 

fase repolarisasi lanjut yang terjadi karena tertutupnya kanal kalsium dan 



43 
 

keluarnya kalium dari dalam sel, sehingga mengurangi muatan positif di dalam 

sel. Fase 4 merupakan fase diantara kedua potensial aksi, pada fase ini terjadi 

redistribusi ion-ion ke keadaan sel istirahat, di mana bagian dalam sel bermuatan 

negatif sedangkan bagian luar sel bermuatan positif (Sudiharto & Sartono, 2011: 

70). 

 

d. Denyut Jantung 

Denyut jantung merupakan parameter paling penting dalam sistem 

kardiovaskular. Sinyal listrik yang dihasilkan denyut jantung dapat digunakan 

sebagai alat diagnostik untuk memeriksa beberapa fungsi jantung (Webster, 2010: 

243). Denyut jantung dapat diperoleh dengan cara menghitung jumlah denyut 

yang terdeteksi selama periode tertentu, misalnya 10 detik dan mengalikan 

hasilnya dengan angka yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah denyut dalam 

satu menit (Rangayyan, 2002: 222). Oleh karena itu, satuan denyut jantung 

dihitung dalam beats per minute (bpm). Biasanya ahli medis melakukan 

pengukuran denyut jantung selama 15 detik, kemudian hasil pengukurannya 

dikalikan empat untuk mendapatkan jumlah denyut dalam satu menit. Ada juga 

ahli medis yang melakukan pengukuran denyut jantung selama 60 detik, namun 

teknik pengukuran ini jarang sekali dilakukan karena alasan efisiensi waktu. 

Kecepatan denyut jantung setiap orang berbeda-beda tergantung pada 

umur dan aktivitas. Denyut jantung manusia yang normal berada pada kisaran 60-

100 bpm (Najarian & Splinter, 2012: 191). Denyut jantung yang lebih rendah di 

bawah 60 bpm disebut bradikardia, sedangkan denyut jantung yang lebih tinggi di 

atas 100 bpm disebut takikardia (Rangayyan, 2002: 19). 
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Saat jantung berdenyut, otot jantung berkontraksi untuk memompa darah 

ke seluruh tubuh. Kecepatan kontraksi otot jantung dipengaruhi oleh rangsangan 

saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik dapat mempercepat irama 

jantung, sedangkan saraf parasimpatik dapat memperlambat irama jantung 

(Pearce, 2011: 147). Selain itu, denyut jantung juga dikendalikan oleh tindakan 

hormon adrenalin yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal yang dapat meningkatkan 

denyut jantung (Najarian & Splinter, 2012: 181). 

Selama jantung berdenyut, terdengar dua macam suara yang disebabkan 

oleh katup-katup yang menutup. Bunyi pertama disebabkan menutupnya katup 

atrio-ventrikel kiri dan kanan, sedangkan bunyi kedua disebabkan menutupnya 

katup aorta dan pulmonal. Bunyi yang pertama terdengar panjang dan rata seperti 

“lub” sedangkan bunyi yang kedua terdengar pendek dan tajam seperti “duk” 

(Pearce, 2011: 149). Karena tekanan pada sisi kiri jantung lebih besar, maka bunyi 

menutupnya katup atrio-ventrikel kiri dan katup aorta lebih keras daripada 

menutupnya katup atrio-ventrikel kanan dan katup pulmonal (Turner & Gold, 

1994: 72). 

 

1) Metode Palpasi 

Denyut jantung dapat di deteksi dengan metode Palpasi. Metode Palpasi 

dilakukan dengan cara meraba bagian tubuh yang berkaitan dengan sistem 

peredaran darah seperti pada pembuluh arteri untuk merasakan ada atau tidaknya 

denyutan. Metode Palpasi memberikan ukuran yang akurat tentang denyut 

jantung (Turner & Gold, 1994: 20). Oleh karena itu, denyut arteri dapat 
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merepresentasikan denyut jantung karena darah mengalir dalam satu siklus di 

dalam tubuh. 

Denyut arteri adalah suatu gelombang yang teraba pada arteri ketika darah 

dipompa keluar dari jantung. Secara umum terdapat banyak pembuluh arteri di 

dalam tubuh manusia seperti yang nampak pada Gambar 7. Namun hanya ada 

beberapa pembuluh arteri saja yang dapat teraba. Denyut ini mudah teraba di 

tempat-tempat tertentu seperti arteri radialis yang berada di depan pergelangan 

tangan, arteri temporalis yang berada di pelipis, dan arteri dorsalis pedis yang 

berada di belokan mata kaki (Pearce, 2011: 151). Selain itu, denyut arteri juga 

dapat teraba pada arteri karotis yang berada di leher, arteri subklavia yang berada 

di bahu, arteri aksilaris yang berada di lengan bagian atas, arteri brakialis yang 

berada di siku bagian dalam, arteri radialis yang berada di pergelangan tangan, 

arteri femoralis yang berada di pangkal paha, arteri poplitea yang berada di lutut 

bagian dalam, arteri tibialis posterior yang berada di bawah mata kaki bagian 

dalam, dan arteri dorsalis pedis yang berada di depan pergelangan kaki (Turner & 

Gold, 1994: 17). Arteri radialis dan arteri brakialis merupakan pembuluh arteri 

yang paling baik untuk dilakukan pemeriksaan karena dapat memberikan 

informasi denyut jantung yang dapat dipercaya (Turner & Gold, 1994: 19). 
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Gambar 7. Pembuluh Arteri Manusia (Sumber: Jennings, et al, 1995: 30) 
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2) Metode Photoplethysmography (PPG) 

Photoplethysmography (PPG) merupakan teknik penyinaran cahaya pada 

kulit dan mengukur jumlah cahaya yang tersebar melalui aliran darah yang 

berubah secara dinamis dikarenakan perubahan denyut jantung atau perubahan 

volume darah (Utami & Fajar, 2015: 66). Denyut jantung adalah jumlah detak 

jantung per satuan waktu dan biasanya dinyatakan dalam denyut per menit (Utami 

& Fajar, 2015: 66). Denyut jantung merupakan salah satu tanda fisik paling 

signifikan yang berhubungan dengan kesehatan manusia (Yulian & Suprianto, 

2017: 223).  

Pengukuran denyut jantung dengan metode PPG menggunakan sumber 

cahaya dari LED (Light Emitting Diode) dan PD (photodetector) untuk 

mendeteksi adanya perubahan volume darah dalam pembuluh darah (Yulian & 

Suprianto, 2017: 224). Pengukuran denyut jantung dengan metode PPG memiliki 

dua mode, yaitu mode pancaran (transmission) dan mode pantulan (reflection) 

seperti yang nampak pada Gambar 8 (Utami & Fajar, 2015: 67). Pada mode 

pancaran (transmission), transmitter dan receiver cahaya diposisikan berlawanan 

dengan jari berada diantara keduanya. Pada mode pantulan (reflection), 

transmitter dan receiver cahaya berada berdekatan dengan jari berada diatas 

keduanya (Utami & Fajar, 2015: 67). 

 

 
 (a)  (b)  
 

Gambar 8. (a) Mode Pancaran (Transmission), (b) Mode Pantulan (Reflection) 
(Sumber: Tamura, et al, 2014: 285) 
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Sensor yang paling umum digunakan untuk mengukur denyut jantung 

dengan metode PPG yaitu inframerah dan LED hijau sebagai sumber cahaya 

utama (Castaneda, et al, 2018: 196). Cahaya inframerah memiliki kedalaman 

penetrasi yang lebih efektif pada kulit dibandingkan dengan LED hijau, namun 

cahaya inframerah lebih rentan terhadap artefak gerak (Castaneda, et al, 2018: 

197). LED hijau dapat meminimalkan artefak gerak dan memiliki daya serap yang 

jauh lebih baik untuk oksihaemoglobin maupun deoksihaemoglobin dibandingkan 

dengan cahaya inframerah (Tamura, et al, 2014: 284). 

Photodetector juga digunakan sebagai sensor pada metode PPG untuk 

mengukur intensitas cahaya yang dipantulkan dari jaringan (Castaneda, et al, 

2018: 196). Perubahan volume darah kemudian dapat diukur berdasarkan jumlah 

cahaya yang terdeteksi (Castaneda, et al, 2018: 196). Secara garis besar, sensor 

yang digunakan pada metode PPG dapat mengukur jumlah cahaya yang diserap 

atau dipantulkan oleh darah (Moraes, et al, 2018: 8). Selain rangkaian sensor, 

rangkaian filter dan rangkaian amplifier juga digunakan untuk kebutuhan analisis 

sinyal (Moraes, et al, 2018: 13). 

Secara umum prinsip kerja sensor pengukur denyut jantung dengan 

metode PPG pada lapisan permukaan kulit nampak pada Gambar 9. Sumber 

cahaya dari LED memancarkan cahaya ke jaringan dan photodetector mengukur 

cahaya yang dipantulkan dari jaringan (Castaneda, et al, 2018: 196). Cahaya yang 

dipantulkan sebanding dengan variasi volume darah (Castaneda, et al, 2018: 196). 
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Gambar 9. Prinsip Kerja Sensor Pengukur Denyut Jantung dengan Metode PPG 
(Sumber: Moraes, et al, 2018: 9) 

 

Secara teoritis, sinyal PPG dibentuk oleh dua komponen, yaitu komponen 

DC yang mewakili penyerapan konstan cahaya yang melewati jaringan dan 

komponen AC yang dihasilkan oleh denyut jantung mempengaruhi volume darah 

ketika cahaya melintasi arteri (Moraes, et al, 2018: 9). Sinyal PPG sangat rentan 

terhadap motion artifacts yang disebabkan oleh gerakan tangan (Castaneda, et al, 

2018: 195). 

Pengukuran denyut jantung dengan metode PPG diklaim lebih mudah dan 

murah jika dibandingkan dengan metode ECG (Yulian & Suprianto, 2017: 223). 

Pengukuran denyut jantung dengan metode PPG menggunakan implementasi 

hardware yang sederhana, memiliki biaya yang rendah, dan untuk 

pengoperasiannya hanya satu sensor yang ditempatkan di badan (Castaneda, et al, 

2018: 196). Sensor dengan metode PPG hanya dapat ditempatkan di lokasi tubuh 

tertentu seperti yang nampak pada Gambar 10. Setiap lokasi pengukuran memiliki 

tingkat akurasi yang berbeda (Castaneda, et al, 2018: 196). Lokasi pengukuran 

yang paling umum untuk mengukur denyut jantung dengan metode PPG yaitu di 

jari, daun telinga dan dahi (Castaneda, et al, 2018: 196). 
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Gambar 10. Lokasi Pengukuran Denyut Jantung dengan Metode PPG 
(Sumber: Castaneda, et al, 2018: 196) 

 

3) Metode Electrocardiography (ECG) 

Elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung 

(Tim GTC, 2016: 94). Aktivitas listrik jantung dapat direkam menggunakan 

elektroda yang dipasang pada permukaan tubuh. Rekaman aktivitas listrik jantung 

tersebut digambarkan dalam suatu grafik yang disebut Elektrokardiogram (ECG). 

ECG ini berfungsi untuk memantau kondisi jantung dan mendiagnosis penyakit 

kardiovaskular (Rangayyan, 2002: 22). 

Najarian & Splinter (2012: 171) mendefinisikan ECG sebagai sinyal 

biomedis yang paling umum digunakan dalam diagnostik klinis jantung. Kata 

"elektrokardiogram" merupakan kombinasi dari tiga kata, yaitu “elektro” yang 

berkaitan dengan sinyal listrik, “cardio” yang berarti jantung, dan “gram” yang 

berarti rekaman. Berdasarkan arti dari ketiga kata tersebut, maka ECG dapat 

diartikan sebagai rekaman aktivitas listrik jantung. 
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ECG adalah instrumen yang digunakan untuk mencatat aktivitas listrik 

jantung (Khandpur, 2003: 154). Aktivitas listrik jantung ini tergambarkan pada 

kertas ECG seperti yang nampak pada Gambar 11. Kertas ECG berisi garis 

horizontal yang menunjukkan waktu dan garis vertikal yang menunjukkan 

tegangan. Kertas ECG berjarak 1 mm atau 1 kotak kecil, di mana 1 kotak kecil 

pada garis horizontal bernilai 0,04 detik dan 1 kotak kecil pada garis vertikal 

bernilai 0,1 mV. Garis yang lebih tebal terdapat pada kertas ECG untuk setiap 5 

mm atau 1 kotak besar, di mana 1 kotak besar pada garis horizontal bernilai 0,20 

detik dan 1 kotak besar pada garis vertikal bernilai 0,5 mV (Tim GTC, 2016: 95-

96). 

 

 
 

Gambar 11. Kertas ECG (Sumber: Tim GTC, 2016: 95) 
 

ECG hampir selalu dicatat pada kertas grafik dengan garis horizontal dan 

vertikal pada interval 1 mm dengan garis tebal pada interval 5 mm. Sensitivitas 

suatu ECG biasanya diatur pada 25 mm/s dan 10 mm/mV. Pengukuran denyut 

jantung pada ECG dilakukan berdasarkan waktu pada garis horizontal dengan 

melihat amplitudo gelombangnya pada garis vertikal (Khandpur, 2003: 155). Pada 

ECG, rata-rata denyut jantung manusia menghasilkan periode 0,8 detik. Dalam 

kasus ini kontraksi atrium berlangsung sekitar 0,1 detik, diikuti oleh kontraksi 



52 
 

ventrikel yang berlangsung 0,3 detik dengan jeda akhir 0,4 detik (Najarian & 

Splinter, 2012: 181). 

 

a) Elektroda ECG 

Proses depolarisasi dan repolarisasi selama siklus jantung menghasilkan 

perbedaan potensial listrik yang dapat diukur pada kulit dengan menggunakan 

peralatan perekaman elektronik (Najarian & Splinter, 2012: 176). Potensial listrik 

yang dihasilkan oleh jantung ini muncul di seluruh permukaan tubuh. Penentuan 

perbedaan potensial dilakukan dengan menempatkan elektroda pada permukaan 

tubuh dan mengukur voltase di antara keduanya. Pasangan elektroda yang berbeda 

pada lokasi yang berbeda umumnya memiliki tegangan yang berbeda (Webster, 

2010: 244). 

Aktivitas listrik jantung dapat direkam melalui elektroda yang dipasang di 

kulit pada permukaan tubuh tertentu (Sudiharto & Sartono, 2011: 68). Elektroda 

merupakan pelat logam yang ditempelkan pada permukaan kulit dengan pasta 

elektrolit atau jelly yang berfungsi sebagai media perekaman ECG. Idealnya jelly 

pada elektroda harus lembab, terhindar dari pertumbuhan mikroorganisme 

(jamur), memiliki impedansi kulit elektrolit rendah, dan memiliki kisaran pH 3,5-

9 (Khandpur, 2003: 54-55). Elektroda yang digunakan pada ECG nampak pada 

Gambar 12. 

 

 
 

Gambar 12. Elektroda ECG (Sumber: Khandpur, 2003: 51) 
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Elektroda ECG berfungsi untuk melakukan konversi arus ionik menjadi 

arus elektron (Tompkins, 2000: 25). Bahan elektroda yang paling banyak 

digunakan dalam ECG yaitu Ag-AgCl seperti yang nampak pada Gambar 13. 

Jenis elektroda ini memiliki potensi offset yang sangat kecil. Ion klorida bergerak 

dalam tubuh dan diubah menjadi aliran elektron di lapisan perak dan di kawat 

penghubung (Tompkins, 2000: 27). 

 

 
 

Gambar 13. Lapisan Elektroda Ag-AgCl (Sumber: Tompkins, 2000: 26) 
 

Jenis elektroda Ag-AgCl dibentuk dengan menyetel secara elektrokimia 

lapisan perak klorida yang sangat tipis ke elektroda perak. Elektroda ini 

tersembunyi dari permukaan kulit dan tertanam dalam busa yang telah direndam 

dengan jelly untuk memberikan kontak listrik yang baik dengan kulit. Busa 

elektrolit juga diketahui dapat mengurangi artifak gerak yang dapat diproduksi. 

Artifak gerak ini bisa menyebabkan interferensi besar yang dapat menurunkan 

hasil pengukuran (Enderle & Bronzino, 2012: 619). 

 

b) Sadapan ECG 

Perbedaan tegangan pada dua lokasi di tubuh manusia karena adanya 

aktivitas listrik jantung disebut lead (Khandpur, 2003: 158). Lead merekam 
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perbedaan potensial listrik jantung di antara dua titik pada tubuh manusia 

(Khandpur, 2003: 161). Perekaman ini menggunakan sepasang elektroda atau 

kombinasi beberapa elektroda (Webster, 2010: 244). 

Standar pengukuran ECG yang paling tua adalah perekaman tiga titik pada 

kedua tangan dan satu kaki. Pada dasarnya standar pengukuran ini sama dengan 

penempatan elektroda Einthoven yang asli (Najarian & Splinter, 2012: 178). 

Menurut Sudiharto & Sartono (2011: 71-72), terdapat dua jenis sadapan pada 

ECG, yaitu sadapan bipolar dan sadapan unipolar. Sadapan bipolar merekam 

perbedaan potensial listrik jantung menggunakan elektroda bipolar (positif dan 

negatif) yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki yang ditandai dengan 

angka romawi (I, II, dan III) seperti yang nampak pada Gambar 14. 

 

 
 

Gambar 14. Sadapan Bipolar (Sumber: Sudiharto & Sartono, 2011: 72) 
 

Lead I merekam perbedaan potensial listrik jantung antara tangan kanan 

(RA) yang bermuatan negatif (-) dengan tangan kiri (LA) yang bermuatan positif 

(+). Lead II merekam perbedaan potensial listrik jantung antara tangan kanan 

(RA) yang bermuatan negatif (-) dengan kaki kiri (LF) yang bermuatan positif (+). 

Lead III merekam perbedaan potensial listrik jantung antara tangan kiri (LA) yang 

bermuatan negatif (-) dengan kaki kiri (LF) yang bermuatan positif (+). Ketiga 



55 
 

sadapan ini dapat digambarkan sebagai sebuah segitiga sama sisi yang disebut 

dengan segitiga Einthoven seperti yang nampak pada Gambar 15. 

 

 
 

Gambar 15. Segitiga Einthoven (Sumber: Sudiharto & Sartono, 2011: 72) 
 

Einthoven mendalilkan bahwa sumbu listrik jantung dapat dimodelkan 

sebagai vektor dua dimensi dalam bentuk segitiga sama sisi. Sisi segitiga 

Einthoven mewakili garis-garis pengukuran dari ketiga proyeksi vektor ECG 

(Khandpur, 2003: 158). Vektor ini adalah vektor satuan yang mendefinisikan arah 

vektor jantung. Ketiga vektor pada segitiga Einthoven ini merupakan sumber 

tegangan yang dapat digambarkan dengan hukum tegangan Kircirhoff, yaitu I - II 

+ III = 0 (Webster, 2010: 244-245). 

Menurut Sudiharto & Sartono (2011: 73), sadapan unipolar dibagi menjadi 

dua yaitu sadapan unipolar ekstremitas dan sadapan unipolar prekordial. Sadapan 

unipolar ekstremitas merekam perbedaan potensial listrik jantung pada satu 

ekstremitas menggunakan elektroda eksplorasi yang diletakkan pada ekstremitas 

yang akan diukur seperti yang nampak pada Gambar 16. Gabungan elektroda-

elektroda pada ekstremitas lain membentuk elektroda indiferen. 
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Gambar 16. Sadapan Unipolar Ekstremitas 
(Sumber: Sudiharto & Sartono, 2011: 73) 

 

Lead aVR merekam perbedaan potensial listrik jantung pada tangan kanan 

(RA) yang bermuatan positif (+), sedangkan tangan kiri (LA) dan kaki kiri (LF) 

membentuk elektroda indiferen. Lead aVL merekam perbedaan potensial listrik 

jantung pada tangan kiri (LA) yang bermuatan positif (+), sedangkan tangan 

kanan (RA) dan kaki kiri (LF) membentuk elektroda indiferen. Lead aVF 

merekam perbedaan potensial listrik jantung pada kaki kiri (LF) yang bermuatan 

positif (+), sedangkan tangan kanan (RA) dan tangan kiri (LA) membentuk 

elektroda indiferen. 

Tiga elektroda pada tubuh manusia dihubungkan melalui resistor yang 

bernilai sama ke titik pusat seperti yang nampak pada Gambar 17. 
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Gambar 17. Sambungan Elektroda pada Tubuh Manusia untuk Mendapatkan 
Terminal Sentral Wilson (Sumber: Webster, 2010: 246) 

 

Terminal sentral Wilson dibentuk dengan menggabungkan tangan kiri, 

tangan kanan, dan kaki kiri yang digunakan sebagai referensi untuk lead dada, 

sedangkan kaki kanan digunakan sebagai elektroda referensi yang digroundkan 

(Rangayyan, 2002: 22). Pada setiap lead, satu resistansi R akan menghalangi 

sirkuit antara terminal sentral Wilson dengan elektroda. Tegangan pada terminal 

sentral Wilson merupakan rata-rata tegangan pada masing-masing elektroda. 

Tegangan antara LA dengan terminal sentral Wilson disebut sebagai VL, tegangan 

antara RA dengan terminal sentral Wilson disebut sebagai VR, dan tegangan 

antara LF dengan terminal sentral Wilson disebut sebagai VF (Webster, 2010: 

246-247). 

Menurut (Sudiharto & Sartono, 2011: 73-74), sadapan unipolar prekordial 

merekam perbedaan potensial listrik jantung dengan meletakkan elektroda positif 

secara horizontal pada dinding dada mengelilingi jantung. Elektroda indiferen 

didapat dengan menggabungkan ketiga elektroda ekstremitas. Terdapat enam 
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tempat (V1-V6) yang umum digunakan untuk merekam sadapan unipolar 

prekordial seperti yang nampak pada Gambar 18. 

 

 
 

Gambar 18. Sadapan Unipolar Prekordial 
(Sumber: Sudiharto & Sartono, 2011: 74) 

 

Lead V1 diletakkan di ruang interkostal keempat pada garis sternum 

kanan, lead V2 diletakkan di ruang interkostal keempat pada garis sternum kiri, 

lead V3 diletakkan di pertengahan antara V2 dan V4, lead V4 diletakkan di ruang 

interkostal kelima pada garis midklavikula kiri, lead V5 diletakkan sejajar dengan 

V4 pada garis aksila depan, lead V6 diletakkan sejajar dengan V4 pada garis 

aksila tengah. Menurut Rangayyan (2002: 23), V1 dan V2 menggambarkan 

aktivitas di bagian kanan jantung, V3 dan V4 menggambarkan aktivitas di bagian 

tengah jantung, V5 dan V6 menggambarkan aktivitas di bagian kiri jantung. 

Perekaman ECG dilakukan pada posisi pasien ditidurkan terlentang dan 

rileks, dijauhkan dari benda-benda yang mengandung unsur elektromagnetik, serta 

keadaan tubuhnya kering. Perekaman ECG juga dilakukan dengan cara 

membersihkan bagian-bagian permukaan tubuh pasien yang akan dipasang 

elektroda dengan memberikan jelly pada setiap elektroda. Pasang elektroda di 

tubuh pasien lalu nyalakan mesin ECG. Lakukan kalibrasi sebelum dan sesudah 
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perekaman untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan gambar hasil 

perekaman ECG (Sudiharto & Sartono, 2011: 74-75). 

 

c) Grafik ECG 

Terdapat tiga hukum dasar ECG dari Goldberger, yaitu: (1) arus 

depolarisasi jantung yang menuju ke elektroda positif atau meninggalkan 

elektroda negatif akan menimbulkan defleksi positif; (2) arus depolarisasi jantung 

yang menuju ke elektroda negatif atau meninggalkan elektroda positif akan 

menimbulkan defleksi negatif; dan (3) arus depolarisasi jantung yang berjalan 

tegak lurus terhadap sumbu antara dua elektroda menimbulkan defleksi yang 

bifasik (Sudiharto & Sartono, 2011: 71). 

Aktivitas listrik jantung dapat tergambarkan dari grafik ECG. Umumnya 

grafik ECG terdiri dari gelombang P, Q, R, S, dan T seperti yang nampak pada 

Gambar 19. Gelombang P mewakili depolarisasi atrium, kompleks QRS mewakili 

depolarisasi ventrikel, gelombang T mewakili repolarisasi ventrikel, sedangkan 

repolarisasi atrium ditutupi oleh depolarisasi ventrikel (Enderle & Bronzino, 

2012: 101). 

 

 
 

Gambar 19. Gelombang P, Q, R, S, T pada Grafik ECG 
(Sumber: Tompkins, 2000: 32) 
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Siklus jantung dimulai dari kontraksi atrium yang dipicu oleh impuls SA 

node sehingga menghasilkan gelombang P yang menandakan adanya denyut 

jantung (Najarian & Splinter, 2012: 181). Lalu serabut Purkinje merangsang 

kontraksi otot ventrikel dalam urutan cepat dari puncak jantung ke basis jantung 

sehingga menghasilkan kompleks QRS yang menandakan sistol (Rangayyan, 

2002: 178). Pada kompleks QRS, gelombang Q terjadi saat serabut Purkinje mulai 

memberikan stimulus pada otot ventrikel, gelombang R dihasilkan dari 

depolarisasi cepat otot ventrikel, dan gelombang S terjadi saat depolarisasi 

ventrikel menyebar ke arah dasar ventrikel (Tompkins, 2000: 30). Siklus ini 

berakhir ketika ventrikel berada dalam kondisi istirahat sehingga menghasilkan 

gelombang T yang menandakan diastol (Najarian & Splinter, 2012: 181). Kondisi 

ini akan terus berulang dalam suatu siklus denyut jantung. 

Grafik ECG menggambarkan aktivitas listrik jantung yang terjadi pada 

atrium dan ventrikel, di mana grafik ECG yang normal terdiri dari gelombang P, 

Q, R, S, dan T serta kadang terlihat gelombang U (Tim GTC, 2016: 99). Menurut 

Sudiharto & Sartono (2011: 75), pada grafik ECG terdapat tiga gelombang 

(gelombang P, gelombang QRS, dan gelombang T); dua segmen (segmen PR dan 

segmen ST); dan tiga interval (interval PR, interval QRS, dan interval QT) seperti 

yang nampak pada Gambar 20. 

 

 
 

Gambar 20. Interval Gelombang ECG (Sumber: Enderle & Bronzino, 2012: 101) 
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SA node secara otomatis menghantarkan impuls yang akan menghasilkan 

depolarisasi pada kedua atrium sehingga menghasilkan gelombang P. Gelombang 

P yang normal memiliki durasi waktu ≤0,11 detik, amplitudo ≤0,25 mV, selalu 

positif di lead II, dan selalu negatif di lead aVR. Saat arus listrik sampai di AV 

node, depolarisasi akan tertunda beberapa saat untuk memberikan kesempatan 

pengisian darah dari atrium ke ventrikel, sehingga akan terlihat garis isoelektrik 

yang disebut PR segmen. Interval PR merupakan gambaran dari waktu yang 

dibutuhkan untuk depolarisasi atrium dan jalannya arus listrik melalui berkas His 

sampai permulaan depolarisasi ventrikel. Interval PR diukur dari permulaan 

gelombang P sampai permulaan gelombang QRS. Interval PR yang normal 

memiliki durasi waktu berkisar antara 0,12-0,20 detik. Gelombang QRS 

merupakan gambaran depolarisasi ventrikel yang terdiri dari tiga gelombang, 

yaitu: (1) gelombang Q yang merupakan defleksi negatif pertama pada gelombang 

QRS, gelombang Q yang normal memiliki durasi waktu <0,04 detik dan 

amplitudo <1/3 gelombang R; (2) gelombang R yang merupakan defleksi positif 

pertama pada gelombang QRS, gelombang R yang normal akan berdefleksi positif 

di semua lead kecuali di lead aVR; dan (3) gelombang S yang merupakan defleksi 

negatif kedua pada gelombang QRS, gelombang S di lead aVR dan V1 akan 

terlihat dalam sedangkan di lead V2 ke V6 akan terlihat semakin lama semakin 

menghilang. Gelombang QRS akan berbeda-beda di setiap lead tergantung arah 

dan besarnya arus depolarisasi ventrikel. Gelombang QRS yang normal memiliki 

durasi waktu berkisar antara 0,06-0,12 detik dan amplitudonya tergantung lead 

yang direkam. Segmen ST merupakan gambaran repolarisasi ventrikel yang 

berbentuk garis horizontal atau kadang-kadang akan sedikit deviasi ke atas atau ke 
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bawah dari garis isoelektrik. Segmen ST diukur dari akhir gelombang QRS 

sampai permulaan gelombang T. Gelombang T merupakan gambaran repolarisasi 

ventrikel yang muncul setelah berakhirnya segmen ST. Bentuk gelombang T yang 

normal sedikit asimetris, di mana defleksi positif terjadi perlahan sampai 

mencapai puncak dan kemudian menurun curam. Gelombang T memiliki 

amplitudo minimal 0,1 mV dan maksimal tidak lebih dari 1 mV di lead prekordial 

serta tidak lebih dari 0,5 mV di lead ekstremitas (Sudiharto & Sartono, 2011: 76-

78). Hal ini menunjukkan bahwa gelombang T memiliki amplitudo yang lebih 

kecil daripada gelombang QRS dengan durasi waktu yang lebih lama daripada 

gelombang QRS, yaitu berkisar antara 0,12-0,16 detik (Rangayyan, 2002: 179). 

Interval QT merupakan gambaran dari waktu yang dibutuhkan saat depolarisasi 

ventrikel sampai repolarisasi ventrikel. Interval QT diukur dari permulaan 

gelombang Q sampai akhir gelombang T (Sudiharto & Sartono, 2011: 79). 

Gelombang U merupakan gambaran repolarisasi lambat sistem konduksi 

interventrikel yang muncul setelah berakhirnya gelombang T. Gelombang U ini 

tidak selalu ada dalam grafik ECG (Webster, 2010: 153). 

Menurut Tim GTC (2016: 103-104), kriteria grafik ECG yang normal 

memiliki denyut antara 60-100 bpm, irama yang teratur, gelombang P normal 

yang diikuti dengan gelombang QRS dan T, gelombang QRS normal, interval PR 

normal, dan semua gelombang sama. Untuk menghitung denyut jantung (heart 

rate) dari grafik ECG dapat dilakukan dengan cara: 

x Jumlah kotak besar dalam waktu 60 detik (300 kotak besar) 

Jumlah kotak besar antara R – R 
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x Jumlah kotak kecil dalam waktu 60 detik (1500 kotak kecil) 

Jumlah kotak kecil antara R – R 

Kedua cara diatas dapat digunakan jika irama ECG teratur, namun jika irama ECG 

tidak teratur, maka dapat dilakukan dengan mengambil rekaman ECG sepanjang 6 

detik, kemudian hitung jumlah QRS dan kalikan dengan 10. Jika hasil perhitungan 

denyut jantung kurang dari 60 bpm maka disebut bradikardia. Jika hasil 

perhitungan denyut jantung berada diantara 60-100 bpm maka normal. Jika hasil 

perhitungan denyut jantung lebih dari 100 bpm maka disebut takikardia. Menurut 

Sudiharto & Sartono (2011: 82-83), bradikardia dan takikardia termasuk 

disritmia, yaitu gangguan urutan irama atau gangguan kecepatan proses 

depolarisasi dan atau repolarisasi yang dapat disebabkan karena adanya 

rangsangan susunan saraf otonom, obat-obatan, gangguang keseimbangan 

elektrolit atau kelaian struktur sistem konduksi. 

Pola grafik ECG yang tidak normal disebabkan oleh keadaan patologis 

atau karena artefak. Interferensi saluran listrik pada kabel pasien dan kondisi 

elektroda yang kotor juga dapat mengaburkan bentuk gelombang ECG. 

Pergeseran baseline biasanya disebabkan oleh pergerakan pasien atau elektroda. 

Pergeseran dasar dapat dieliminasi dengan memastikan pasien berbaring santai 

dan elektroda terpasang dengan benar. ECG yang tidak beraturan terjadi saat 

pasien tidak rileks atau sedang kedinginan. Hal ini biasanya ditemukan pada kasus 

pasien yang lebih tua (Khandpur, 2003: 162-163). 

 

 

 



64 
 

4. Praktik Elektronika Medis 

Praktik Elektronika Medis merupakan salah satu mata kuliah wajib 

Program Studi Teknik Elektronika jenjang D3 di Universitas Negeri Yogyakarta. 

Mata kuliah ini termasuk ke dalam salah satu bidang keilmuan rekayasa teknologi 

yang memiliki beban 2 SKS dan harus dikontrak oleh mahasiswa di semester 5. 

Bidang keilmuan ini merupakan multidisiplin ilmu yang terdiri dari ilmu 

elektronika dan ilmu kesehatan. Berdasarkan pada kurikulum (terdapat pada 

Lampiran 2a), silabus (terdapat pada Lampiran 2b), dan Rencana Pembelajaran 

Semester (terdapat pada Lampiran 2c), mata kuliah ini mempelajari tentang 

perancangan instrumentasi medis dan pengukuran sinyal-sinyal listrik yang 

berasal dari dalam tubuh manusia seperti Electrocardiography (ECG) dan 

Electromyography (EMG). Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan dapat menjadi teknisi profesional khususnya di bidang teknik 

elektronika medis. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain yang 

hampir serupa dengan penelitian yang akan dilakukan, namun subjek dan objek 

penelitiannya berbeda. Dari beberapa penelitian tersebut, peneliti mengambil 

sampel penelitian tentang pengembangan trainer kit dan job sheet pada bidang 

pendidikan serta penelitian tentang pengukur denyut jantung pada bidang teknik. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan & Suprianto pada tahun 2014 

dengan judul “Pengembangan Trainer dan Job-Sheet PLC sebagai Media 

Pembelajaran pada Mata Diklat PLC di Jurusan Elektronika Industri SMK 
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Negeri 2 Lamongan” dilatarbelakangi karena belum tersedianya media 

pembelajaran berupa trainer dan jobsheet PLC. Penelitian bertujuan untuk 

mengembangkan dan membuat trainer dan jobsheet PLC yang layak 

digunakan sebagai media pembelajaran praktikum. Penelitian menghasilkan 

trainer dan jobsheet PLC dengan kategori sangat layak. Respon peserta didik 

terhadap trainer dan jobsheet PLC termasuk dalam kategori sangat baik. 

Hasil pre-test dan pos-test peserta didik menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar. Dapat disimpulkan bahwa trainer dan jobsheet 

PLC dapat digunakan sebagai media pembelajaran praktikum. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Zuhrie pada tahun 2016 dengan judul 

“Pengembangan Trainer dan Jobsheet Mikrokontroler sebagai Media 

Pembelajaran pada Mata Pelajaran Perekayasaan Sistem Kontrol di Jurusan 

Elektronika Industri SMK Negeri 1 Bangil” dilatarbelakangi karena belum 

tersedianya media pembelajaran berupa trainer dan jobsheet mikrokontroler. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan respon peserta 

didik terhadap trainer dan jobsheet mikrokontroler yang digunakan sebagai 

media pembelajaran. Penelitian menghasilkan trainer dan jobsheet 

mikrokontroler dengan kategori sangat baik. Respon peserta didik terhadap 

trainer dan jobsheet mikrokontroler mendapat respon positif dengan kategori 

sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa trainer dan jobsheet mikrokontroler 

yang telah dibuat dinyatakan layak dan baik digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Leonda, Desnita, & Budi pada tahun 2015 

dengan judul “Pengembangan Modul Berbasis Problem Based Learning 
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untuk Materi Usaha dan Energi di SMA (Sesuai Kurikulum 2013)” 

dilatarbelakangi karena modul yang ada belum secara utuh mengadopsi 

langkah-langkah Problem Based Learning, belum menggunakan bahasa atau 

kalimat interaktif, dan terbatasnya tampilan atau layout. Penelitian bertujuan 

untuk mengembangkan modul dengan pendekatan langkah-langkah Problem 

Based Learning yang dirancang untuk membantu peserta didik dalam 

mengembangkan pemikiran mereka melalui pemecahan masalah dalam 

situasi nyata atau simulasi. Penelitian menghasilkan media yang layak 

digunakan sebagai bahan pembelajaran fisika. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nidyasafitri, Serevina, & Rustana pada tahun 

2017 dengan judul “Pengembangan LKS Berbasis PBL (Problem Based 

Learning) pada Pokok Bahasan Momentum dan Impuls Fisika SMA Kelas 

XI” dilatarbelakangi karena siswa kesulitan dalam memahami materi fisika. 

Penelitian bertujuan untuk mengembangkan LKS berbasis model 

pembelajaran Problem Based Learning. Penelitian menghasilkan LKS 

berbasis Problem Based Learning yang dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran fisika. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulah, Agus, & Darjat pada tahun 2015 

dengan judul “Perancangan Alat Pengukur Detak Jantung dengan Sensor 

Fotodioda Berbasis Photoplethysmography (PPG) Menggunakan 

ATmega32a” membuat pengukur detak jantung berdasarkan prinsip 

Photoplethysmography (PPG). Alat dibuat dengan menggunakan LED 

inframerah sebagai sumber cahaya, dan fotodioda sebagai detektor cahaya 

dengan mikrokontroler Atmega32a sebagai pengolah data. Hasil validasi 
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dengan pengukuran manual menunjukkan bahwa alat pengukur detak jantung 

memiliki rata-rata error sebesar 1,60%. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Permana, Sanjaya, & Aliah pada tahun 2015 

dengan judul “Desain dan Implementasi Perancangan Elektrokardiograf 

(EKG) Berbasis Bluetooth” mendesain dan mengimplementasikan 

perancangan alat ukur detak jantung berdasarkan prinsip Elektrokardiograf 

(EKG). Alat dibuat dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Uno yang 

diintegrasikan dengan fitur Bluetooth sebagai transmiter data nirkabel, 

penguat instrumentasi AD620, High Pass Filter (HPF) dan Low Pass Filter 

(LPF). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa alat ukur detak jantung telah 

berhasil merepresentasikan aktivitas detak jantung PQRST yang ditampilkan 

secara real time pada komputer. 

 

C. Kerangka Pikir 

Perubahan status Mata Kuliah Praktik Elektronika Medis yang awalnya 

merupakan mata kuliah pilihan menjadi mata kuliah wajib menimbulkan beberapa 

permasalahan pembelajaran. Permasalahan pembelajaran yang utama pada mata 

kuliah ini yaitu belum tersedianya media pembelajaran trainer kit dan job sheet 

untuk kegiatan praktikum. Sampai dengan saat ini, proses pembelajarannya masih 

menggunakan media pembelajaran laptop. Dalam implementasinya pada 

pembelajaran Praktik Elektronika Medis, media pembelajaran laptop memiliki 

beberapa kelemahan, diantaranya yaitu mahasiswa menjadi kurang aktif selama 

proses pembelajaran praktikum dan mereka lebih cenderung mengeksplor hal lain 

di luar konten pembelajaran. Selain itu, pendekatan pembelajaran Project Based 
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Learning pada pembelajaran Praktik Elektronika Medis masih belum mampu 

mencapai semua standar kompetensi yang dipersyaratkan. Hal ini menyebabkan 

satu standar kompetensi pembelajarannya belum tercapai karena untuk mencapai 

satu standar kompetensi memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, 

dicarilah solusi permasalahannya dengam cara melakukan analisis kebutuhan. 

Hasil dari analisis kebutuhan menunjukkan bahwa diperlukan adanya suatu 

pengembangan media pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

pembelajaran yang lebih sesuai agar mahasiswa dapat mencapai kompetensinya 

dalam jangka waktu yang relatif cepat. 

Media pembelajaran Praktik Elektronika Medis yang dikembangkan yaitu 

berupa trainer kit pengukur denyut jantung dengan metode Palpasi, 

Photoplethysmography (PPG), dan Electrocardiography (ECG) yang dilengkapi 

dengan manual book trainer kit sebagai petunjuk penggunaan trainer kit. Selain 

itu, ada juga media pembelajaran Praktik Elektronika Medis yang dikembangkan 

yaitu berupa job sheet menggunakan pendekatan pembelajaran Problem Based 

Learning. Untuk mengetahui kualitas media pembelajaran yang dikembangkan, 

maka dilakukan uji validasi produk menggunakan alpha testing. Hasil uji validasi 

ini akan dijadikan sebagai bahan revisi awal produk media pembelajaran Praktik 

Elektronika Medis. Kemudian dilakukan pula uji validasi produk menggunakan 

beta testing yang hasil uji validasinya akan dijadikan sebagai bahan revisi akhir 

produk media pembelajaran Praktik Elektronika Medis. Revisi ini dilakukan untuk 

menyempurnakan produk pengembangan media pembelajaran Praktik Elektronika 

Medis menjadi lebih baik lagi. Secara garis besar, kerangka pikir yang digunakan 

pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 21. 
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Gambar 21. Kerangka Pikir Penelitian 
 

 

Permasalahan pembelajaran 
Praktik Elektronika Medis  

Pengembangan media pembelajaran 
Praktik Elektronika Medis  

Validasi alpha testing 

Produk pengembangan media pembelajaran 
Praktik Elektronika Medis  

Trainer Kit Job Sheet Problem Based 
Learning 

Photoplethysmography 
(PPG) 

Analisis kebutuhan 

Validasi beta testing 

Revisi awal 

Revisi akhir 

Electrocardiography 
(ECG) 

Palpasi 

Manual 
Book 

Trainer Kit 

Laptop Project Based 
Learning 

x Mahasiswa menjadi kurang aktif selama 
proses pembelajaran praktikum  

x Mahasiswa lebih cenderung mengeksplor 
hal lain di luar konten pembelajaran 

x Satu standar kompetensi belum tercapai 
x Memerlukan waktu yang cukup lama 

untuk mencapai satu standar kompetensi 
 

Solusi 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah, terdapat beberapa pertanyaan 

penelitian yaitu: 

1. Apa saja komponen yang diperlukan untuk menghasilkan trainer kit pengukur 

denyut jantung? 

2. Apa saja content yang diperlukan untuk menghasilkan job sheet 

menggunakan pendekatan Problem Based Learning? 

3. Apakah error rate yang dihasilkan trainer kit pengukur denyut jantung masih 

bisa ditolerir dalam standar pengukuran? 

4. Apakah kualitas trainer kit dan job sheet teruji kelayakannya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


